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УСПОН И ПАД ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКИХ 
ВОЈНИХ ОДНОСА 1957.*

Апстракт: У раду се на основу објављених и необјављених 
извора совјетског и југословенског порекла анализирају југо-
словенско-совјетски односи на прелазу из 1956. у 1957, погор-
шање општих и побољшање војних односа, посете генерала 
Гошњака Москви и маршала Жукова Београду, смена маршала 
Жукова са свих позиција по повратку у Совјетски Савез, однос 
Југославије према његовој смени, утицај Жуковљевог пада на 
југословенско-совјетске односе, као и реакције и перцепције 
западних сила и светског јавног мњења.

Кључне речи: Југославија, Совјетски Савез, маршал Георгиј 
Константинович Жуков, генерал Иван Гошњак, југословенско-
-совјетски односи, војска, партија, дипломатија

 Погоршање југословенско-совјетских односа 1956/57.

Прелаз из 1956. у 1957. је означио погор  шање југо   сло   -
ве нско-совјетских односа. Нормализа ција ме ђу собних односа 
након оштрог су ко ба започетог 1948. која је покренута средином 
1953. сти дљи вом совјетском иницијативом, наставила се тајном 
преписком два партијска и државна вођства наредне године и 
кулминирала доласком совјетске државне делегације у Београд 
1955, а током 1956. је достигла свој врхунац. Узвратна посета 
југословенског партијског вођства Москви јуна 1956, размењене 
посете низа делегација, заједничка иступања поводом горућих 
међународних проблема и односа унутар социјалистичког табора 
наговештавали су пуну нормализацију односа између две земље.1 

* Рад је резултат пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници 
(№ 47027) који финансира Министарство просвете и науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 

1 О нормализацији односа између Југославије и Совјетског Савеза опширније 
видети: А. С. Аникеев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США и 
началъны период холодной войны (1945–1957), Москва, 2002; А. Б. Едемский, 
От конфликта к нормализации. Советско-югославские отношения в 1953–
1956 годах, Москва, 2008; Е. Kaлинова, И. Баева, Следвоенното десетилетие 
на бьлгарската вьншна политика (1944–1955), София, 2003; Ј. Vykoukal, В. 
Litera, М. Tejchman, Východ, vznik, vývoj a pozpad sovětskeho bloku 1944–1989, 
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Постигнута сагласност у вези са совјетском интервенцијом 
у Мађарској се брзо претворила у отворени неспоразум. 
Југословенско незадовољство начином извођења интервенције, 
совјетском отмицом Имреа Нађа, али и односом према осталим 
социјалистичким земљама кулминирало је новембра 1956. Јосип 
Броз Тито је 11. новембра у Пули одржао оштар говор у коме je 
осудио совјетску политику према остатку социјалистичког све-
та.2 Уследиле су реакције совјетског вођства, које упркос јасно 
исказаном незадовољству Брозовим говором није желело да 
предузима радикалније кораке, већ се определило за политику 
умеренијег курса. Односно, сматрало се да би отварање новог 
сукоба с Југославијом далекосежно штетило совјетским интере-
сима, посебно због евидентног слабљења совјетске међународне 
позиције након интервенције у Мађарској. У преписци која је 
вођена између два партијска руководства крајем 1956. и по-
четком 1957. југословенска страна је видела совјетску намеру 
ка редуковању постојећих међупартијских односа и наставка 
међудржавне сарадње.3 

Praha, 2000; Ј. Pelikán, Jugoslávie a východní blok 1953–1958, Praha, 2001; Đ. 
Borozan, „Posrednik mira između gvozdenih zavesa (Razgovori Tito – Hruščov 
u Moskvi 1956)“, Vojnoistorijski glasnik, 1/1997, str. 93–114; Đ. Borozan, 
„Posrednik mira između gvozdenih zavesa (Razgovori Tito – Hruščov u Moskvi 
1956. – II deo)“, Vojnoistorijski glasnik, 2–3/1997, str. 133–153; Đ. Tripković, 
„Uspon i pad jugoslovensko-sovjetskih odnosa 1956. godine“, Istorija XX veka, 
2/1998, str. 129–141; Ђ. Трипковић, „XX конгрес Комунистичке партије 
Совјетског Савеза и југословенско-совјетски односи“, Архив, 2/2001, стр. 
200–212; Љ. Димић, „Јосип Броз и Никита Сергејевич Хрушчов – Разговори у 
Београду, 27. мај – 2. јун 1955, Историјски гласник, 1–2/1997, стр. 55–66.

2 О односу Југославије према кризи у Мађарској опширније видети: Lj. Dimić, 
„Josip Broz, Nikita Sergejevič Hruščov i mađarsko pitanje“, Tokovi istorije, 1–4/1998, 
str. 23–59; L. Gibianski, „Sovjetsko-jugoslovenski odnosi i Mađarska revolucija 1956. 
godine“, Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2/1996, str. 151–170; L. Gibianskii, „Soviet-
Yugoslav relations and the Hungarian Revolution of 1956“, Cold War International 
History Project Bulletin, 10 (1998), str. 139–148; J. Granville, „The Soviet-Yugoslav 
detente, Belgrade–Budapest Relations and Hungarian Revolution (1955–1956)“, 
Hungarian Studies Rewiev, 1–2/1997, str. 15–63; J. Granville, „Josip Broz Tito’s role 
in the 1956 ‘Nagy affair’“, Slavonic and East European Review, 4/1998, str. 672–702; 
J. Granville, „Hungary, 1956: the Yugoslav connection“, Europe-Asia Studies, 3/1998, 
str. 493–517; K. Kovačević, „Yugoslav-Hungarian Relations 1953–1956“, Velike sile i 
male države u Hladnom ratu – slučaj Jugoslavije, zbornik radova, Beograd, 2005, str. 
140–158; P. Marković, „Jugoslavija i Mađarska kriza 1956. godine u svetlu britanskih 
izvora i pisanja beogradske štampe“, Balkan posle Drugog svetskog rata, zbornik 
radova, Beograd, 1996, str. 143–154; S. Rajak, „Jugoslovensko-sovjetski odnosi 
u 1956. godini i Mađarska kriza u izveštajima britanskih diplomata u Beogradu“, 
Istorija XX veka, 2/2000, str. 83–97; Z. Ripp, „Hungary’s part in Soviet-Yugoslav 
Conflict, 1956–58“, Contemporary European History, 2/1998, str. 197–225; Cold 
War International History Project Bulletin – Working Papers 54, Washington, 1996, 
pp. 1–44; В. Л. Мусатов, „СССР и венгерские события 1956 г: Новые архивны 
материалы”, Новая и новейшая история, 1/1993, стр. 3–22; Л. Я. Гибианский, 
„Н. С. Хрущев, Й. Броз Тито и венгерский кризис 1956. г“, Новая и новейшая 
история, 1/1999, стр. 10–29. 

3 О југословенско-совјетском сукобу након Мађарске кризе опширније: Д. 
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Упркос југословенској нади да се започети идеолошки су-
коб неће пренети и на међудржавни план, деманти таквог уверења 
је брзо стигао са совјетске стране. Већ почетком јануара 1957. 
Хрушчов је обавестио Броза да Совјетски Савез одлаже почетак 
извршења споразума о давању кредита Југославији за изградњу 
алуминијумског комбината, као и за монтажу опреме у фабрика-
ма за производњу ђубрива и термоелектранама. Као разлог од-
лагања је наведена совјетска хитна потреба да упути економску 
помоћ Мађарској, Пољској и Источној Немачкој.4 Иако је реално 
Совјетски Савез, у настојању да ојача пољуљану унутрашњу ко-
хезију блока на чијем се челу налазио, имао ванредне финан-
сијске трошкове, прави разлог одлагања кредитног аранжмана с 
Југославијом је био политичке природе. Радило се о радикалној 
реакцији на политику југословенске владе и иступања њених зва-
ничника. Преговори о економској сарадњи вођени током јануара 
и фебруара 1957. јасно су говорили да совјетска страна инси-
стирањем на одлагању кредитних аранжмана за неколико година 
неће одустати од донете одлуке и да ће је отворено експлоатиса-
ти у политичке сврхе циљајући на југословенску животну заин-
тересованост за изградњу комбината алуминијума која је, према 
совјетској замисли, требало да буде реализована преко Источне 
Немачке.5 Будући да Југославија у том моменту још није признала 
њену независност, такав притисак економске и политичке приро-
де је на југословенској страни сматран средством приморавања 
Југославије да успостави дипломатске односе с њом и призна је 
као пуноправног члана међународне заједнице. 

Поред економског, уследио је и совјетски политичко-про-
пагандни притисак. Избегавани су директни напади путем зва-
ничних изјава, али су зато обилато коришћене југословенској 
страни већ одавно познате совјетске методе везане за отворене 
критике преко влада и штампе других социјалистичких земаља. 
Југословенски комунисти су оптуживани за идеолошка „скре-
тања“, одступања од основних постулата марксизма-лењинизма, 
инволвирање капиталистичких схватања у социјалистичку прак-
су и отклон од начела пролетерског интернационализма.6 

Југословенску страну је бринуло захлађење односа са Со-
вјетским Савезом. Зато је настојалa да преко амбасадора Мићуно-
вића издејствује директну комуникацију с Хрушчовoм и да путем 
контакта с њим покуша да утиче на покретање међусо бних од-
носа у повољнијем смеру. Хрушчов је примио амбасадора Мићу-
новића непосредно по његовом повратку с консултација које је 

Богетић, Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961, Београд, 
2006; Đ. Tripković, Jugoslavija – SSSR 1956–1971, Beograd, 2013.

4 АЈ, 507/IX–КМОВ ЦК СКЈ, СССР, 119/I–85, Писмо Н. Хрушчова Ј. B. Титу од 29. 
децембра 1956.

5 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Извештај Николе Минчева од 20. фебруара 1957.
6 Đ. Tripković, Jugoslavija – SSSR 1956–1971, Beograd, 2013, str. 65–66.
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имао у Београду, али разговор није дао видније резултате. Он 
је кривицу за погоршање односа свалио на југословенску стра-
ну, која је наводно својим ставовима нарушила пријатељску са-
радњу, настојећи да оповргне Мићуновићеву тезу о штетности 
пребацивања идеолошких размирица на ниво међудржавних од-
носа и истичући да иницијатива за побољшање односа мора да 
потекне с југословенске стране. Мићуновић је стекао утисак да 
је главни разлог сукоба настојање Совјетског Савеза да Југосла-
вију држи изоловану од остатка источноевропских земаља пошто 
у претходном периоду није успело да је поново уведе у Источни 
блок.7 Ипак, совјетска страна очигледно није желела дубљи су-
коб с Југославијом. Настојање да се Југославији и њеном вођству 
јасно стави до знања да Совјети неће толерисати агресивнији тон 
у међусобном дијалогу је коинцидирало с уверењем да с Југо-
славијом не треба ићи у отворенији сукоб и пројекцијом њеног 
дугорочног укључивања у Источни блок. Зато су се са совјетске 
стране већ током марта 1957. појавили први знаци отопљења од-
носа, што се манифестовало потписивањем робних споразума.8 
Уследило је неколико совјетских иницијатива у контактима с ју-
гословенским представницима у којима су јасно изражене жеље 
за превазилажењем постојећих неспоразума и успостављањем 
пријатељских односа.9

 Прелудијум – посета генерала Гошњака Москви

Југословенско-совјетски војни односи су након 1948, у јеку 
сукоба, сасвим редуковани и пратили су општи тренд међудржав-
них и међупартијских односа. Нормализација односа, интензивира-
на 1956, донела је и јачање међусобних војних контаката. Октобра 
1956. југословенска војна делегација предвођена генералом Павлом 
Јакшићем је посетила Совјетски Савез. Радило се о првој званичној 
посети југословенских војних званичника Москви након 1948. Њој 
су претходиле протоколарне посете делегација југословенског ваз-
духопловства и морнарице поводом празника тих видова совјетске 
армије. С обзиром на убрзано југословенско-совјетско приближа-
вање током 1956. посета је привукла велику пажњу страних дипло-
мата, који су саму њену мисију тумачили у контексту побољшања 
међудржавних односа. Апсолутно изненађујуће, совјетски министар 
одбране маршал Жуков је у сусрету с југословенским амбасадором у 
Москви Вељком Мићуновићем истакао да ће примити југословенску 
војну делегацију интересујући се за њен састав и за ранија искуства 

7 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 230–232.
8 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Телеграм Вељка Мићуновића Добривоју Видићу од 

29. марта 1957.
9 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Телеграм Вељка Мићуновића Добривоју Видићу од 

3. маја 1957.
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у контактима са Совјетима.10 Говорио је о личној заинтересованости 
за боравак југословенских војних представника у Москви. Неоче-
кивано, делегација је примљена с посебном срдачношћу.11 Оно што 
је посебно изненађивало био је однос совјетског министра одбра-
не, прослављеног маршала Жукова према члановима југословенске 
војне делегације. Маршал Жуков је, потпуно непредвиђено и ван 
свих протокола, онако како је наговестио амбасадору Мићуновићу, 
организовао пријем за југословенску војну делегацију. На југосло-
венске генерале је оставио посебан утисак као човек који не крије 
свој пријатељски однос према Југославији исказан и у јавној опасци 
свом колеги маршалу Соколовском, коме је на самом пријему отво-
рено скренуо пажњу да ослободилачки рат на простору Југославије 
нису водили „партизани, већ ослободилачка армија“, што је на југо-
словенској страни доживљено као посебан израз поштовања.12 

Совјетска војна делегација коју је предводио генерал Ко-
маров је дошла у узвратну посету Југославији 12. новембра и за-
држала се до 25. Према југословенским сазнањима, пре посете 
Југославији примио их је маршал Соколовски и инструирао да у 
Југославији наступе крајње пријатељски и без постављања про-
вокативних питања како би се избегли могући инциденти. Сам 
тренутак у коме је дошло до посете – совјетска интервенција у 
Мађарској, говор Јосипа Броза Тита у Пули, опште погоршање 
односа, условио је и атмосферу која је владала током посете, 
а која је протекла у доста напетом расположењу, уз непреста-
не политичке и идеолошке опаске с обе стране. Ипак, совјет-
ска делегација је, као што је и планом посете било предвиђено, 
посетила Вишу војну академију с Ратном школом, Војну акаде-
мију, Артиљеријски школски центар, Технички школски центар, 
Школски центар везе, Пешадијски школски центар и један пе-
шадијски пук у Првој армијској области. Совјетски официри су 
без устезања јавно критиковали застарелост југословенске ратне 
технике, неопремљеност школских центара наставним средстви-
ма, оспоравали квалитет и истицали застарелост америчке војне 
технике испоручене кроз програм војне помоћи и наглашавали 
супериорност совјетске војне технике, као и потребу опремања 
југословенских војних снага савременим совјетским средствима 
наоружања и војне опреме. Совјетске официре је примио и Јосип 
Броз Тито на Брионима, задржавши се читав дан у разговорима 
о актуелним међународним проблемима. Истом приликом је ју-
гословенском државном секретару за народну одбрану генералу 
армије Ивану Гошњаку уручен званичан позив совјетског колеге 
маршала Жукова да посети Совјетски Савез, што је одмах при-
хваћено с југословенске стране.13 

10 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 143.
11 Исто.
12 P. Jakšić, Nad uspomenama, II, Beograd, 1990, str. 172.
13 АЈ, инвентарски број 8588, документ 251, Извештај о боравку делегације 
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Југословенски војни врх је покушао да искористи јачање 
односа са Совјетским Савезом како би ојачао сопствену авијацију 
и ослободио се терета зависности од западне војне помоћи, која 
у условима интензивирања односа са Совјетским Савезом није 
имала само војни већ и политички значај. Озбиљно квалитативно 
и квантитативно заостајање у сегменту ловачке авијације и 
недостатак савремених млазних ловачких авиона југословенски 
државни и војни врх је покушао да надомести куповином лиценце 
или готових авиона у Совјетском Савезу, што је Совјетима изнео 
амбасадор Мићуновић 22. децембра 1956.14 Они су, у условима 
интензивирања сукоба након Титових и Кардељевих јавних 
иступа, то питање елегантно оставили по страни, истичући да 
ће о томе бити донета посебна одлука.15 Очигледно, у условима 
распламсавања сукоба и свеопштег снижавања нивоа међусобних 
односа, нису желели да ризикују продубљивањем војне сарадње 
с Југославијом. 

Интензивирање југословенско-совјетског сукоба почетком 
1957. се преносило и на војну проблематику. Совјети су фебру-
ара 1957. поставили питање Гошњакове посете на изразито 
прово кативан начин, очигледно настојећи да „сондирају терен“ 
на југословенској страни. Наиме, совјетски генерал Гусев је 10. 
фебруара 1957. питао југословенског војног изасланика у Москви 
пуковника Мамулу када ће Гошњак посетити совјетску престоницу 
с обзиром на позитиван одговор на позив Жукова који је дао 
претходне јесени.16 Истовремено, уследио је читав низ негативних 
коментара о Југославији у совјетској војној штампи, хладнији 
однос совјетских војних представника према југословенском 
војном изасланству и низ критика упућен југословенској страни.17 

Како је најављена Гошњакова посета изазвала велико ин-
тересовање страних војних представника у Москви, марта 1957. 
су се појавиле шпекулације да се он налази у тајној посети Мос-
кви.18 Имајући у виду могуће политичке и војне импликације, на-
челник Друге управе југословенског генералштаба генерал Ру-
кавина је тражио хитну проверу извора вести и инсистирао на 
одлучном демантију с образложењем да југословенски министри 
не путују инкогнито и да штампа о томе редовно објављује ин-
формације.19 Југословенска страна је страховала да су ту врсту 

Совјетске армије у Југославији у времену од 22. до 25. новембра 1956.
14 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 215.
15 Исто.
16 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 14, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 10. фебруара 1957.
17 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 20, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 19. фебруара 1957.
18 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 25, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 22. марта 1957.
19 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, 496, Телеграм генерала Рукавине пуковнику Мамули 
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дезинформације лансирали Совјети у жељи да пред Западом ком-
промитују југословенску спољну политику у условима свог поја-
чаног политичког притиска.20 Пошто је информација потекла од 
турског војног изасланика, сумњало се да дезинформација можда 
потиче и из Турске с обзиром на нагло компликовање ситуације 
на Блиском истоку и турску заинтересованост за улогу Југосла-
вије у том региону, где се у том моменту налазио потпредседник 
СИВ-а Светозар Вукмановић Темпо.21

Побољшање међусобних односа крајем марта и почетком 
априла 1957. се одразило и на војну сферу. Амбасадор Мићуно-
вић се 5. априла срео с маршалом Жуковим на пријему у мађар-
ској амбасади. Жуков је саговорника поново изненадио посебном 
предусретљивошћу. Док су разговарали у друштву осталих со-
вјетских представника, Жуков је подржао Булгањинове критике 
иступања Светозара Вукмановића Темпа на Блиском истоку и ње-
гове критике совјетске политике у том региону, као и експозеа 
југословенског секретара за иностране послове Коче Поповића, 
који је, по Жукову, заузео истоветне позиције и према совјетској 
и према америчкој страни. Међутим, кад су остали сами, Жуков је 
променио начин излагања рекавши да жели отворено да разгова-
ра и изнесе своје ставове о југословенско-совјетским односима. 
Истакао је своје неслагање с тим како се они развијају. Крити-
ковао је међусобне идеолошке размирице и иступе и совјетских 
и југословенских политичара, истичући да се на тај начин само 
распламсава сукоб. Мићуновић се сложио с таквим оценама, а 
Жуков је даље казао да се не сме дозволити даља радикализација 
сукоба и да треба нешто озбиљно предузети у циљу поправљања 
односа. Мићуновић је наступио помирљиво желећи да саслуша 
Жуковљеве ставове и сматрајући да би га оптужбама на рачун 
Совјета само натерао да брани совјетске званичне позиције, што 
никако није желео. Стекао је утисак да се Жуков дубоко не сла-
же са совјетским званичним ставовима, а посебно Булгањиновим 
иступима.22 После Мићуновићевог разговора с Жуковим, југосло-
венски војни изасланик пуковник Мамула је оцењивао да у кон-
тактима са Совјетима треба изаћи с отвореним ставом у погледу 
уговорене Гошњакове посете.23 Коначно, Генералштаб ЈНА је 25. 
априла обавестио пуковника Мамулу да је амбасадор Мићуновић 
добио налог да пренесе поруку совјетској страни да ће генерал 
Гошњак посетити Москву у јуну 1957.24 Амбасадор Мићуновић је 

од 22. фебруара 1957.
20 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 28, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 31. марта 1957.
21 Исто.
22 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 264–265.
23 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 29, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 5. априла 1957.
24 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, 696, Телеграм генерала Рукавине пуковнику Мамули 

од 25. априла 1957.
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дан раније добио из Београда налог да потврди Гошњакову посе-
ту и одмах затражио пријем код маршала Жукова, али није добио 
одговор, на шта се жалио и Хрушчову приликом разговора с њим 
3. маја.25

Жуков је примио Мићуновића већ сутрадан 4. маја. Том при-
ликом га је Мићуновић обавестио о предстојећој посети Гошњака. 
Маршал Жуков се сложио с утврђеним термином посете средином 
јуна, али је приметио да састав југословенске војне делегације 
само с једним генералом, једним пуковником и једним млађим офи-
циром није задовољавајући пошто је сматрао да један од циљева 
посете треба да буде и упознавање са совјетским оружаним снага-
ма. Говорио је да би било боље да дођу по три генерала и пуков-
ника из различитих родова војске и још низ других официра, нај-
мање десет људи. Оставио је на Мићуновића посебан утисак много 
веће предусретљивости од оне с којом се сусретао у Министарству 
спољних послова. Рекао је да Југословенима неће моћи да покаже 
атомски сектор јер се он налази под посебним режимом и као такав 
је недоступан и високим совјетским официрима који немају потре-
бу да с њим буду упознати, што је код Мићуновића изазвало изве-
стан утисак правдања и уверавања да се не ради о посебном ставу 
према Југословенима. Југословенски амбасадор је сматрао да ће 
Гошњак као високи партијски функционер, гост маршала Жукова и 
члан најужег партијског руководства који први посећује Совјетски 
Савез након најновијег сукоба, имати посебан третман. Истовре-
мено је саветовао југословенској страни да прихвати Жуковљеве 
сугестије у погледу састава делегације.26 

У Београду су озбиљно прихватили и размотрили Жуковље-
ву примедбу и Мићуновићеву сугестију, па је одлучено да састав 
југословенске делегације буде измењен. У њеном саставу су били 
генерал-пуковник Вељко Ковачевић, генерал-потпуковник Руди 
Петовар, генерал-мајори Мартин Дасовић и Душан Влајисавље-
вић, пуковници Станко Салцбергер, Стево Милеуснић, Страхиња 
Лазаревић и Мирослав Нахмијас, потпуковник Богољуб Ђорђевић 
и капетан прве класе Анђелко Белетић.27

Наизглед идилична слика југословенско-совјетских односа 
је имала и своју другу страну. Убрзо су уследиле и несугласице 
у погледу третирања југословенског доприноса победи у Другом 
светском рату, али је тон југословенских критика био утишан 
због предстојеће посете генерала Гошњака и потребе одржавања 
добрих односа са Совјетима.28 Сем тога, припремајући Гошњакову 
посету амбасадор Мићуновић и маршал Жуков су се срели 

25 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 276.
26 Исто, стр. 277–278.
27 ВА , ГШ–10, к. 376, ф. 1, 696, Телеграм генерала Рукавине пуковнику Мамули 

од 22. маја 1957.
28 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 40, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 10. маја 1957.
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неколико пута. Иако су разговори текли у пријатељској атмосфери, 
варнице су севале приликом помињања сукоба из 1948. Жуков је 
инсистирао на Стаљиновој кривици негирајући да се радило о 
сукобу између две земље и два народа, али истичући да су моћне 
совјетске војне снаге могле покорити Југославију за три дана, што 
је Мићуновића посебно вређало па је бурно реаговао истичући да 
то ни Немци на врхунцу своје моћи нису успели. Током разговора 
је долазило до спорења и у погледу оцене значаја југословенског 
отпора у Другом светском рату, при чему је Жуков истицао да 
покрети отпора у окупираној Европи нису посебно утицали на 
исход рата и смањење жртава Црвене армије, што Мићуновићевој 
партизанској сујети није годило, али су неспоразуми услед виших 
интереса остављани по страни.29

У ишчекивању Гошњакове посете југословенска страна 
се посебно интересовала за међународне активности маршала 
Жукова. Нарочиту пажњу је привлачила његова посета Индији 
и Бурми фебруара и марта 1957. која је имала за циљ консо-
лидацију совјетског утицаја у том региону. Из званичних извора 
се једино могло наслутити да је пријем био веома срдачан, али 
се суштина посете тешко могла докучити.30 Радило се о изузетно 
важној Жуковљевој активности у региону који је за Југославију, 
чврсто опредељену за вођење блоковски неангажоване политике, 
имао круцијални значај. Пуковник Мамула је успео да од свог ин-
дијског колеге сазна да индијска страна уопште није задовољна 
Жуковљевом посетом и његовим држањем јер је избегавао посете 
ван протокола, критиковао индијску куповину носача авиона као 
изразито офанзивног средства, као и набавку британских авиона. 
Током посете није помињана ни евентуална индијска куповина 
совјетских млазних авиона, што је индиректно говорило о оста-
вљању по страни ранијих разговора на ту тему и захлађењу од-
носа.31 Неуспех индијско-совјетских разговора и погорашање њи-
хових свеукупних односа су, свакако, одговарали Југославији као 
земљи која је настојала да се Индији и Бурми наметне као кључни 
европски савезник.

Како се приближавала Гошњакова посета, совјетски гене-
рали су истицали да ће се посебно постарати око њене органи-
зације.32 Брижљиво су се консултовали с југословенским војним 
изаслаником у вези са сваким детаљем посете.33 После дужих 

29 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 296–297.
30 G. Roberts, Stalin’s general. The Life of Georgy Zhukov, Random House, New 

York, 2012, pp. 274–275.
31 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 41, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 11. маја 1957.
32 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 42, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 14. маја 1957.
33 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 43, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 20. маја 1957.
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разговора одлучено је да југословенска делегација буде свечано 
дочекана на аеродрому Внуково, што је правдано безбедносним 
разлозима.34 Упркос добрим жељама и пажљивој организацији по-
сете, Совјети су индиректно вршили политички притисак прено-
сећи америчку изјаву о војној помоћи Југославији без југословен-
ског одговора, што је, према оценама југословенске дипломатије, 
било прилично усмерено ка дискредитацији њене спољне поли-
тике у очима совјетске јавности.35 Због тога је 22. маја уложен 
званичан протест совјетском амбасадору у Београду Фирјубину.36 
Најављена Гошњакова посета је изазвала велику пажњу дипло-
матског кора у Москви. Турски војни изасланик се интересовао 
да ли говор Јосипа Броза Тита у Маврову значи припрему за Го-
шњакову посету и да ли ће му Совјети показати своје нуклерано 
наоружање, што је пуковник Мамула оштро демантовао.37

Након дугих припрема и одлагања проузрокованих међудр-
жавним и међупартијским сукобима, генерал Гошњак је стигао 
у посету Совјетском Савезу 8. јуна. С југословенске стране се 
стицао утисак да Совјети употребљавају своје војно руководство 
ради побољшања односа са Југославијом и да су при томе остави-
ли по страни оба министарства спољних послова и пренели ини-
цијативу на две војске.38 На другој страни, Југословени нису има-
ли резерви у погледу обнове војних веза, суштински прекинутих 
1948. Радило се о потезу који је превазилазио оквире редовних 
контаката два министарства одбране. Сам пријем југословенске 
војне делегације је био више него срдачан. Упадљиво је било 
присуство бројних генерала и пуковника на самом дочеку, као и 
протокол који је превазилазио ниво дочека страног министра.39 
Атмосфера с дочека се пресликала и током свечане вечере 9. 
јуна. Маршал Жуков је у својој здравици истицао да је совјетском 
народу генерал Гошњак познат из рата у Шпанији и Народно-
ослободилачке борбе, потенцирајући заједничку борбу из мину-
лог рата и потребу за пријатељством и сарадњом социјалистич-
ких земаља.40 Рекао је и Гошњаку и амбасадору Мићуновићу да 
је спреман да југословенској војној делегацији покаже све што 
желе независно од утврђеног програма, на шта је Гошњак одго-

34 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 45, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 23. маја 1957.

35 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 44, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 23. маја 1957.

36 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Забелешка о разговору државног подсекретара 
Добривоја Видића са совјетским амбасадором Фирјубином од 22. маја 1957.

37 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 48, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 5. јуна 1957.

38 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 295.
39 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 412921, Телеграм Вељка Мићуновића ДСИП-у 

од 8. јуна 1957.
40 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 49, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 10. јуна 1957.
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ворио да га више занима заштита од атомског оружја него само 
оружје. Жуков је упадљиво прећутао одговор.41 И овом приликом 
његов однос према Југословенима је био изузетно пријатељски и 
коректан. Неуобичајено за први сусрет и потпуно изненађујуће за 
Југословене, Совјети су током вечере предложили члановима ју-
гословенске делегације да се врате совјетским млазним авионом 
типа „ТУ 104“ уместо својом неугледном двомоторном „Дакотом“. 
Гошњак се захвалио и одбио. Очигледно су и тиме хтели да Ју-
гословенима ставе до знања с каквом се пажњом односе према 
њима, али и да што пре прикажу и Југословенима и Западу понос 
своје авио-индустрије.42

Иначе, југословенска делегација је, према совјетској мол-
би, раније стигла на вечеру, што је искоришћено за фотографи-
сање и посебан коминике ТАСС-а. То је југословенским диплома-
тама личило на совјетску журбу и потребу да се што пре пропа-
гандно поентира.43 За тај дан су програмом били предвиђени и 
билатерални разговори с маршалом Жуковим, али је дошло до из-
ненадне промене, па су чланови југословенске делегације у пра-
тњи маршала Малиновског посетили Војну академију „Фрунзе“. 
Сам Малиновски се према Југословенима односио предусретљиво 
и више него пријатељски говорећи о искуствима из претходног 
рата и износећи своја виђења будућих сукоба. Посебно му се до-
пала Гошњакова опаска да би у случају договора и побољшања 
међусобних односа могао бити обновљен програм школовања 
југословенских официра у тој престижној војној школи, што је 
Малиновски поздравио са своје стране.44 Гошњакова упадица је 
сликовито говорила о југословенској заинтересованости за про-
дубљивање постојећих војних веза. 

Иако је атмосфера била срдачна, а совјетски домаћини 
предусретљиви, није било никаквих конкретних разговора о ра-
звоју билатералне војне сарадње. Југословенска страна је оче-
кивала да ће се о директним питањима разговарати по повратку 
Хрушчова и Булгањина.45 Истог дана југословенској војној деле-
гацији су показани најновији бомбардери, а генералу Гошњаку 
је поводом рођендана, и поред одсуства маршала Жукова који 
је отпутовао у Минск, приређена забава, што је био још један у 
низу доказа совјетске заинтересованости за успех посете.46 У на-
ставку посете Совјети су исказали још већу присност него раније. 

41 Исто.
42 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 296.
43 Исто.
44 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 49, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 10. јуна 1957.
45 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 413310, Телеграм Вељка Мићуновића ДСИП-у 

од 14. јуна 1957.
46 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 50, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 10. јуна 1957.
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У Генералштабној академији „Ворошилов“ југословенска делега-
ција је присуствовала занимању под називом „Контраофанзива 
фронта“ с масовном употребом нуклеарног наоружања. У артиље-
ријској академији су приказани најновији радари и артиљеријска 
оруђа. Совјетски генерали нису крили да се паралелно одвијају и 
маневри Одеског војног округа с учешћем румунских и бугарских 
оружаних снага.47 

Совјети су желели да покажу Југословенима и вежбе је-
диница на терену. У ту сврху је 15. јуна организована посета ле-
тњем логору „Алабино“, где је приказана вежба ојачаног мотоме-
ханизованог батаљона с бојевим гађањем уз имитацију дејства 
нуклеарног наоружања, с дејством авијације, тенкова и самоход-
них оруђа. Истицали су да се ради о првој страној делегацији која 
присуствује том типу вежби.48 Сутрадан, 16. јуна је приказан на-
пад ојачаног тенковског батаљона на другу линију одбране про-
тивника уз употребу атомског оружја и уз подршку авијације. Со-
вјетски официри су на сва питања Југословена одговарали, према 
њиховим оценама, коректно, док је домаћин, маршал Москаљен-
ко одржао здравицу у којој је истицао значај моралног фактора 
у одбрани наглашавајући да овакве вежбе иначе не приказују 
странцима.49 

Југословенски амбасадор у Москви Вељко Мићуновић је 
15. јуна приредио вечеру у част маршала Жукова и његових са-
радника поводом посете југословенске војне делегације. Сем Жу-
кова, вечери су присуствовали и маршали Рокосовски, Судец, Би-
рјузов, Малиновски, Багрмјан, Москаљенко, Ротмистров и генера-
ли Соколов и Антонов. Вечера се одвијала у пријатној атмосфери 
која је на моменте добијала и друге обрисе. После протоколарних 
говора Мићуновића и Жукова у писаној форми, неуобичајеној за 
тај тип пријема, али и важног симбола значаја који су обе стра-
не придавале догађају, маршал Жуков је неочекивано отворио 
питање западне војне помоћи Југславији истичући њену војну и 
политичку штетност. Отворено је рекао да нема разлога да Ју-
гославија даље прима западну војну помоћ јер јој не прети опа-
сност с истока, нити су Совјети икад Југославију перципирали као 
потенцијалног непријатеља, да је америчка војна мисија у Југо-
славији штетна по југословенске интересе, да вређа југословен-
ски суверенитет због права инспекције у јединицама југословен-
ске оружане силе, да као таква представља обавештајни центар 
према Совјетском Савезу и да они не могу дати савремену војну 
технику Југословенима, апострофирајући ту авион „МИГ 17“, јер 

47 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 51, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 13. јуна 1957.

48 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 53, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 16. јуна 1957.

49 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 54, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 16. јуна 1957.
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ће она бити на тај начин приступачна Американцима. По њему, 
америчка војна помоћ није била срачуната на јачање, већ на сла-
бљење југословенске оружане силе јер су југословенској страни 
испоручивали технику као што је авион „Ф 86“, тада већ избачен 
из америчког наоружања и који је могао да послужи једино у 
школске сврхе. Истицао је и проблем резервних делова и југо-
словенске потпуне војне зависности од САД-а. Говорећи о међу-
народној позицији Југославије, Жуков је говорио и о Балканском 
пакту као специфичној вези с НАТО-ом истичући да југословенска 
позиција није антиблоковска ни у политичком а ни у економском 
смислу, да је она суштински повезана са западним блоком, а да 
Совјети Југославију не притискају да се придружи Источном бло-
ку, већ да је у питању солидарност комуниста и да Југославија 
треба да откаже западну војну помоћ и напусти Балкански пакт. 
Суштински, Жуков је у свом излагању поновио ставове које је о 
западној војној помоћи Југославији и присуству америчке војне 
мисије у Београду заузео совјетски Политбиро на свом заседању 
8. децембра 1956.50

Сукоб из 1948. није помињан, нити југословенска при-
сиљеност да прихвати западну војну помоћ и приступи Балкан-
ском пакту. Генерал Гошњак је уздржаним тоном одговорио на 
Жуковљеве опаске помињући 1948. и истичући да Југославији 
не треба више западна војна помоћ, већ да постоји само питање 
споразума с америчком владом око њеног отказивања, а да ју-
гословенска влада жели да купи неопходну опрему, али да нема 
потребно обезбеђење ни код кога. Разговор се упркос несугласи-
цама завршио у пријатељској атмосфери.51 Отварање болне теме 
за југословенску страну је јасно говорило о њеном тренутном вој-
ном положају и жељи да се на елегантан начин ослободи западне 
војне помоћи. Истом приликом је предложено да се посета југо-
словенске војне делегације продужи за два дана и да се она за-
врши 26. уместо 24. јуна, како би делегација присуствовала 250. 
годишњици града Лењинграда.52

Амбасадор Мићуновић је 19. јуна приредио пријем за со-
вјетске представнике и дипломатски кор, који се у великом броју 
одазвао позиву, а посебно представници западних земаља. Са 
совјетске стране су дошли Хрушчов, Булгањин, Громико, Микојан 
и маршали Жуков, Рокосовски, Багрмјан, Коњев, Соколовски, 
Јерјоменко, Буђони, Москаљенко, Ротмистров, Судец, Малинов-
ски и бројни генерали. Совјетски представници, сем Булгањина, 
били су више него срдачни. И ту прилику су Совјети искористили 
за притисак у погледу западне војне помоћи и боравка америчке 

50 Протокол 63. Заседание 8. декабря 1956, Президиум ЦК КПСС 1954–1964, I, 
А. А. Фурсенко (составитель), Москва, 2004, стр. 213.

51 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 299–300.
52 Исто, стр. 301.
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војне мисије у Београду. Маршал Малиновски је генералу Вељку 
Ковачевићу рекао да они неће Југославији испоручити савремену 
војну опрему све док се у њој налази америчка војна мисија. То 
је поменуо у контексту разговора о тенку „Т 54“, за чије поједи-
не делове су Југословени били посебно заинтересовани. Совјет-
ски генерали су свој став категорично понављали свесни скорог 
прекида програма западне војне помоћи Југославији и одласка 
америчке војне мисије.53 Очигледно су са своје стране желели да 
убрзају тај процес и у светској јавности створе слику како се то 
десило под њиховим притиском, што је Југославији у односима 
са западним земљама правило посебне тешкоће отежавајући ју-
гословенско-амерички споразум о престанку програма војне по-
моћи. Југословени су инсистирали на ставу да до прекида треба 
да дође споразумно, а не једнострано на шта их је совјетска стра-
на упорно подстицала. Имплицитно, такав начин отказивања би 
значио прелазак на систем совјетске војне помоћи, а то се ни по 
коју цену није желело.

Док су у Москви вођени разговори о поновном успоста-
вљању војно-техничке сарадње а Совјети притискали југосло-
венску страну да одустане од програма западне војне помоћи, и 
југословенско-британски разговори о набавци авиона су запали 
у кризу услед британског инсистирања на високој цени од 71.000 
долара по комаду за авион „гнат“. Југословенска страна је успела 
да испослује наставак преговора надајући се повољнијим услови-
ма куповина и чвршћим гаранцијама произвођача.54

Жељи генерала Гошњака да му се прикажу мере заштите 
од атомског оружја се изашло у сусрет 20. јуна кад му је прика-
зан филм о атомској и хидрогенској бомби и мерама заштите од 
њиховог дејства.55 Дан пре тога, Југословени су у Лењинграду 
посетили крстарицу „Жданов“ и присуствовали поморској вежби. 
Истом приликом је уложена и жалба на однос штампе према ак-
тивностима делегације, што је већ у првим коминикеима измење-
но.56 Вежба ваздушнодесантних снага је уприличена 25. јуна.57

Југословенску војну делегацију је 24. јуна примио маршал 
Жуков. Том приликом Гошњак је позвао Жукова у узвратну посету, 
што је овај спремно прихватио истичући да може остати у посети 
до осам дана, уз жељу да посета буде искомбинована с Хрушчо-
вљевим доласком у Југославију. Југословени су стекли утисак да 

53 Исто, стр. 303.
54 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 1034, Телеграм генерала 

Креачића генералу Гошњаку од 19. јуна 1957.
55 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 56, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 20. јуна 1957.
56 Исто.
57 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 57, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 24. јуна 1957.
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су се о томе Жуков и Хрушчов раније договорили.58 Иако је југо-
словенска страна очекивала конкретније разговоре, до њих није 
дошло ни том приликом. Уз већ уобичајену срдачну атмосферу, са 
совјетске стране су истицане жеље за унапређењем међусобних 
односа. По Гошњаку су Булгањин и Микојан проследили своје 
срдачне поздраве Јосипу Брозу, Едварду Кардељу, Александру 
Ранковићу, Светозару Вукмановићу Темпу и Кочи Поповићу. Ат-
мосфера је била свечана, али се одликовала уздржаношћу.59

Сутрадан, 25. јуна, Хрушчов и Булгањин су примили ју-
гословенског амбасадора и чланове војне делегације. Том при-
ликом нису вођени званични разговори. Совјетски амбасадор у 
Београду Фирјубин је свом колеги Мићуновићу незванично рекао 
да ће Совјети изаћи у сусрет југословенским захтевима за војним 
испорукама.60 Југословенска војна делегација је отпутовала за Ју-
гославију 26. јуна.61 

С обе стране посета је оцењена као врло успешна. На из-
вестан начин, маршал Жуков је преузео на себе и дипломатску 
улогу указујући југословенској страни посебно поштовање. Усле-
диће догађаји који ће у самом Совјетском Савезу имати карактер 
унутарпартијског обрачуна. Током јулског пленума ЦК КПСС-а 
доћи ће до смене Молотова, Кагановича и Маљенкова, при чему 
ће Хрушчов имати снажну подршку војног врха и самог маршала 
Жукова, а што ће у крајњој линији позитивно утицати и на развој 
југословенско-совјетских односа.62

Сама посета генерала Гошњака је изазвала изузетну пажњу 
америчке јавности. Штампа је по одласку Гошњака из Москве 
пренела неколико коментара, док су југословенске дипломате 
успевале да својим каналима сазнају да америчка дипломатија 
пажљиво прати посету Совјетском Савезу југословенског министра 
одбране и оцењује је као југословенско настојање да ојача своју 
међународну позицију, како према Истоку тако и према Западу.63

Посета генерала Гошњака Совјетском Савезу је изазвала 
велику пажњу и на Западу и у Совјетском Савезу. Иако помпезна, 
с обиљем хвалоспева и излива срдачности и гостопримства од 
стране домаћина, сама посета није дала очекиване резултате. 

58 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 304.
59 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 414374, Телеграм Вељка Мићуновића ДСИП-у 

од 26. јуна 1957.
60 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 304.
61 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 57, Телеграм пуковника 

Мамуле Генералштабу ЈНА од 24. јуна 1957.
62 Опширније о јулском пленуму ЦК КПСС-а: Молотов, Маленков, Каганович. 

1957. Стенограмма июнского пленума ЦК КПСС и другие документы, Н. 
Ковалева, А. Коротков, С. Мельчин, Ю. Сигачев, А. Степанов (составители), 
Москва, 1998.

63 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 414442, Телеграм Леа Матеса ДСИП-у од 26. 
јуна 1957.
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Није резултирала ниједним конкретним договором нити директним 
унапређењем нивоа билатералне војне сарадње. Совјети су у више 
наврата југословенској страни на најдиректнији начин ставили до 
знања да одмрзавање војне сарадње зависи од југословенског става 
према питању примања западне војне помоћи. Односно, јасно је 
наглашено да систем војне сарадње између две земље може бити 
активиран искључиво у случају прекида пријема западне војне 
помоћи и одласка америчке војне мисије из Београда.

Даљи развој југословенско-совјетских односа је био конти-
нуиран, али ограничен већ присутним лимитима. Уследио је звани-
чан позив југословенској морнаричкој делегацији да присуствује 
прослави Дана совјетске морнарице. Одмах по добијању позива 
дата је начелна сагласност.64 Тиме су југословенско-совјетски вој-
ни односи посебно ојачани. Делегација Југословенске ратне мор-
нарице је стигла у СССР 12. јула 1957. Дочекали си их заменик 
команданта совјетске морнарице адмирал Левченко и помоћници 
начелника штаба контраадмирали Сергејев и Морочовски.65 Пријем 
у Лењинграду је био веома срдачан. Совјети су се интересовали за 
посету својих ратних бродова Југославији коју им је обећао гене-
рал Гошњак. У Лењинграду су присуствовали свечаној академији 
и обишли по један разарач, крстарицу и подморницу.66 Командант 
совјетске морнарице адмирал Горшков је 18. јула примио адмира-
ла Пармача интересујући се за посету совјетске флоте Југославији 
и топло се захваљујући на позиву. Договорено је даље интензиви-
рање постојећих контаката.67 Убрзо је уследио и званични позив 
маршала Жукова да југословенски бродови посете Совјетски Савез 
у току 1957.68 Прихваћено је да совјетски бродови посете Југосла-
вију 12. септембра, а југословенски Совјетски Савез јула 1958.69 
Индиректно, радило се о слици међусобних војних односа који су 
текли узлазном линијом. Примајући новог југословенског изасла-
ника у Москви пуковника Сава Поповића, 9. августа, маршал Соко-
ловски се распитивао и за утиске генерала Гошњака из Совјетског 
Савеза наглашавајући обострану корист од развоја добрих односа 
између Југославије и Совјетског Савеза.70 Слично је поновио и ге-

64 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, 1033, Телеграм генерала Рукавине пуковнику Мамули 
од 19. јуна 1957.

65 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 64, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 12. јула 1957.

66 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 66, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 18. јула 1957.

67 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 67, Телеграм пуковника 
Мамуле Генералштабу ЈНА од 19. јула 1957.

68 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 69, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 3. августа 1957.

69 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, 1250, Телеграм генерала Радаковића пуковнику 
Поповићу од 5. августа 1957.

70 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 74, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 9. августа 1957.
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нерал Антонов.71 У више наредних прилика совјетски војни зва-
ничници су посебно истицали значај посета југословенских војних 
делегација.72 У складу с постигнутим договорима совјетска крста-
рица „Жданов“ и разарач „Свободни“ из састава совјетске Балтич-
ке флоте су боравили у Југославији од 12. до 18. септембра 1957, 
а њиховог команданта вицеадмирала Котова је примио генерал Го-
шњак.73 Реализацијом те посете заокружен је први круг оживља-
вања југословенско-совјетске војне сарадње.

Совјетска страна је била живо заинтересована за даљи 
развој односа с Југословенском народном армијом. Вршилац ду-
жности совјетског војног изасланика у Београду потпуковник Чу-
мак је генералу Отмару Креачићу предлагао организовање међу-
армијских спортских такмичења, видећи у спорту начин зближа-
вања две армије. Генерал Креачић није начелно одбио тај пред-
лог, али је истакао да југословенска војска нема армијску екипу 
која би је могла репрезентовати пошто је организација спортског 
живота у ЈНА постављена на сасвим другачијој основи, односно да 
је тежиште на основној физичкој обуци и такмичењима у најни-
жим јединицама, закључно с дивизијским нивоом и да зато нема 
врхунских такмичења и сталних спортских екипа.74 На тај начин 
је совјетски покушај индиректног приступа осујећен.

Будном оку југословенске дипломатије није излазила из 
видокруга ни посета индијске војне делегације Москви августа 
1957. Радило се о догађају који је за Југословене имао двостру-
ки значај. Пажљивом анализом и упоређивањем тока и резулта-
та посете индијске делегације могао се индиректно утврдити и 
степен важности који Совјети придају посети југословенске вој-
не делегације. Такође, третман индијске делегације је могао да 
говори и о заинтересованости СССР-а за ту земљу. Утврђено је 
да је посета индијског начелника генералштаба имала куртоазни 
карактер, да нису постигнути нови војни аранжмани нити је било 
разговора о тешњој сарадњи, да је пријем, нарочито од стране 
маршала Жукова, био изузетно срдачан и програм посете сличан 
програму посете југословенске делегације, а то је југословенској 
страни уливало оптимизам.75

 

71 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 76, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 13. августа 1957.

72 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 80, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 30. августа 1957.

73 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, 1348, Телеграм генерала Пехачека свим војним 
изасланицима од 18. септембра 1957.

74 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 417991, Извештај о посети потпуковника 
Чумака генерал-пуковнику Отмару Креачићу 12. августа 1957.

75 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 71, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 2. августа 1957.
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Маршал Жуков у Југославији – увод у пад

Лето 1957. је донело ново отопљење у југословенско-со-
вјетским односима. Настављени су прекинути економски прегово-
ри, али са променљивим успехом. Чинило се да совјетска страна 
жели да том проблему приступи знатно флексибилније, односно 
да ће скратити измењене рокове реализације кредита. У разгово-
рима који су уследили током јула договорено је да се изврше поје-
дине измене у погледу рокова реализације совјетских кредита.76 
Ипак, и поред видног напретка, било је јасно да ће реализација 
кредитних аранжмана зависити од свеукупног нивоа међусобних 
односа, тако да су договорени послови реализовани тек неколико 
година касније. Истовремено се и ниво политичке комуникације 
између Југославије и Совјетског Савеза побољшао. Изгледало је 
да су обе стране на путу успостављања чвршћих односа, упркос 
постојању оштрих разлика по битним идеолошким и политичким 
питањима. Уз свеопшту тенденцију побољшања, постојала су и 
размимоилажења по питању југословенске политике према кри-
зи у Мађарској, примања западне војне помоћи и југословенског 
система самоуправљања. Сусрет Тита и Хрушчова у Румунији ав-
густа 1957. донекле је допринео превазилажењу разлика, али 
није у потпуности учврстио међусобне односе. Заједнички је кон-
статована сличност у погледима на стање међународних односа и 
односе унутар социјалистичког блока.77

Иако је усмени позив маршалу Жукову да посети Југосла-
вију пренет још током боравка генерала Гошњака у Москви, зва-
нични позив преко совјетске амбасаде у Београду је упућен 12. 
јула. Одговор је стигао веома брзо. Већ 22. јула совјетско ми-
нистарство спољних послова је дало своју сагласност амбасади 
у Београду да званично прихвати позив и саопшти да ће термин 
посете бити утврђен касније.78 Неколико дана касније, 26. јула 
и Президијум ЦК КПСС-а је донео одлуку о томе да посету Жу-
кова Југославији сматра целисходном и да у том погледу треба 
утврдити детаље с југословенском страном.79 Саветник совјетске 
амбасаде Брикин је 3. августа званично обавестио југословенску 

76 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–7, Реферат о преговорима по питању одлагања 
совјетских инвестиционих кредита.

77 АЈ, 507/IX–КМОВ ЦК СКЈ, СССР, 119/I–85, Саопштење о састанку делегација 
ЦК СКЈ и ЦК КП СС 1. и 2. августа 1957.

78 Записка Н. С. Патоличева в ЦК КПСС о приглашении Г. К. Жукову посетить 
Югославию, 22. июля 1957, Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщиков, Ю. 
Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 166.

79 Постановление Президиума ЦК КПСС о приглашении министра обороны СССР 
т. Жукова посетить Югославию, 26. июля 1957, Георгий Жуков. Стенограмма 
октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. 
Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 
2001, стр. 166.
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страну о Жуковљевом прихватању позива да посети Југославију, 
као и да ће тачан датум посете бити утврђен касније у међусоб-
ним контактима.80 Приликом одређивања термина посете Југо-
славији совјетска страна се водила практичним разлозима. Још 
априла 1957. маршалу Жукову је министар одбране НР Албаније 
генерал Бећир Балуку упутио званични позив да посети ту земљу. 
Балуку је истицао жељу албанске стране да се посета реализује 
током летњег периода, у време посете совјетских поморских сна-
га Албанији. Жуков је посету Албанији сматрао веома корисном 
истичући да би се пловидба до албанских вода могла искористити 
за упознавање потенцијалног дела југозападног театра борбених 
дејстава – бугарско-турског правца, што би суштински био на-
ставак његовог личног рекогносцирања зоне мореуза и приобал-
них простора Црног, Егејског, Јонског и Јадранског мора које је 
спровео у септембру претходне године, па је с тим у вези молио 
и за сагласност Президијума ЦК КПСС-а.81 Жуков је предлагао 
посету Албанији за септембар или октобар 1957. у комбинацији с 
посетом Хрушчова, сматрајући да би тако његово изразито војно 
присуство било мање уочљиво. Ипак је одлучено да Жуков сам 
посети Албанију.82 

Маршал Жуков је одмах приступио припремама за посету 
Југославији и већ 7. августа је Президијуму ЦК КПСС-а предста-
вио свој пројекат посете Албанији и Југославији.83 У складу са 
Жуковљевим предлогом, Президијум ЦК КПСС-а је донео одлуку 
да совјетска војна делегација на челу с прослављеним маршалом 
посети Југославију између 8. и 16. октобра, а Албанију од 17. 
до 25. октобра 1957. и издао налог министрима одбране и ино-
страних послова да у контактима са совјетским колегама утврде 
дефинитиван програм посете. Одређено је да поред Жукова у де-
легацији буду и командант Одеског војног округа генерал-пуко-
вник А. И. Радзијевски, заменик команданта Црноморске флоте 
вицеадмирал С. Е. Чурсин и заменик начелника Главне политичке 

80 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Забелешка о разговору државног подсекретара 
Добривоја Видића са саветником совјетске амбасаде Брикином 3. августа 
1957. Исто у: ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 417064.

81 Записка Г. К. Жукова в ЦК КПСС о приглашении посетить Албанию, 22. апреля 
1957, Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского пленума ЦК КПСС и другие 
документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. 
Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 165.

82 Записка Г. К. Жукова в ЦК КПСС о планируемой поездке в Албанию 26. апреля 
1957, Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского пленума ЦК КПСС и другие 
документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. 
Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 165.

83 Записка Г. К. Жукова в ЦК КП СС о мероприятиях связанных с поездкой 
в Югославию и Албанию, 22. апреля 1957, Георгий Жуков. Стенограмма 
октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. 
Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 
2001, стр. 165.
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управе генерал-лајтнант Ф. П. Степченко.84 На основу доступних 
извора није могуће утврдити да ли су се Совјети приликом ком-
биновања посета Југославији и Албанији водили само практичним 
разлозима или је постојала намера да се руководствима две бал-
канске земље које никако нису успевале да од 1953. нормализују 
односе упути посебна порука.

Накнадно су совјетски представници обавестили југосло-
венске колеге да би маршал Жуков посетио Југославију од 8. до 
16. октобра, што је с југословенске стране безрезервно прихваће-
но.85 Издат је налог совјетском отправнику послова у Београду да 
посети југословенског секретара за иностране послове Кочу По-
повића и предложи истовремено објављивање саопштења о посе-
ти маршала Жукова и групе генерала, адмирала и виших официра 
Југославији.86 У даљим контактима југословенски и совјетски ди-
пломатски представници су усагласили став да се посета маршала 
Жукова објави 15 дана раније и да се том приликом изда посебно 
заједничко саопштење.87 На крају је договорено да заједничко 
саопштење буде објављено 23. септембра.88 

Најава Жуковљеве посете је изазвала живе реакције за-
падног јавног мњења. Италијанска штампа је спекулисала да Жу-
ковљева посета, иако најављена као куртоазна, изазива посебну 
пажњу посматрача јер се „југословенско-совјетски односи стално 
побољшавају, а то доказује низ примера“. Истицали су да Москва 
том посетом жели Западу да покаже да Југославију доживљава 
као пријатељску земљу, да су Хрушчов и Жуков сагласни у погле-
ду своје политике према њој и да ће Жуков Југословенима најве-
роватније понудити испоруке наоружања и војне опреме.89

Маршал Жуков је са члановима совјетске војне делегације 
кренуо авионом из Москве 4. октобра пут Југославије.90 На цен-
тралном московском аеродрому су га испратили маршал Коњев, 

84 Постановление Президиума ЦК КП СС о поездке Г. К. Жукова в Югославию и 
Албанию , 15. августа 1957, Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского пле-
нума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщиков, Ю. 
Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 167.

85 АЈ, 837–КПР, I–5–b/99–5, Забелешка о разговору државног подсекретара 
Добривоја Видића са саветником совјетске амбасаде Брикином 22. августа 
1957.

86 Постановление Президиума ЦК КП СС о поездке Г. К. Жукова в Югославию 
и Албанию, 3. сентября 1957, Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 
пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщиков, Ю. 
Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 168.

87 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 419075, Забелешка о разговору Филипа 
Бабића с отправником послова совјетске амбасаде Брикином 4. септембра 
1957.

88 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 98, СССР, 419075, Забелешка о разговору Филипа 
Бабића са саветнком совјетске амбасаде Малишевим 21. септембра 1957.

89 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 421368, Телеграм амбасадора Чернеја ДСИП-у 
од 5. октобра 1957.

90 Политика, 5. октобар 1957.
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заменици министра спољних послова Фирјубин и Патоличев, ад-
мирал Горшков, маршал Руденко, генерали армије Малињин и Ма-
ландин, генерал-пуковници Герасимов, Гризлов, Гусев, Желтов, 
Рубанов, Троценко и Шалин, као и командант града Москве гене-
рал-мајор Колесњиков, уз присуство представника југословенске 
и албанске амбасаде. У пратњи совјетске делегације је био и ју-
гословенски војни изасланик у Москви пуковник Саво Поповић.91 
Истог поподнева, совјетска делегација се, уз свечан испраћај, 
укрцала на крстарицу „Кујбишев“ у севастопољској луци.92

Маршал Жуков је с пратњом стигао у задарску луку 8. ок-
тобра.93 На свечаном ручку уприличеном у његову част говори-
ли су он и генерал Гошњак. Југословенска штампа је пренела 
његов говор у потпуности. Сам Жуков је био незадовољан што 
Правда није пренела његов говор већ је објавила само кратко са-
општење. Сматрао је да га треба објавити у потпуности до њего-
вог повратка.94 Индиректно, радило се о првим јавним знаковима 
промене политике партијског врха према самом маршалу. Пре-
зидијум ЦК КПСС-а је тражио оправдање у чињеници да се две 
совјетске делегације тренутно налазе у иностранству, наводећи 
да ће пропуст бити врло брзо исправљен.95 Маршал се није задо-
вољио таквим одговором. Подвукао је значај Кине за Совјетски 
Савез, али је нагласио да уколико желе да у потпуности привуку 
на своју страну југословенски народ и Савез комуниста који, по 
његовом мишљењу, искрено стреме пријатељству с њима, морају 
им пружити и више пажње, без обзира на то да ли се ради о малој 
или великој земљи. Веровао је да је такав приступ био главни 
разлог југословенског смањења простора у штампи датог посети 
совјетске војне делегације.96

На путу од Задра до аеродрома је говорио о свом путу кроз 
Босфор и Дарданеле и саопштио да су их све време пута пратили 
Американци, што је сматрао непристојним и некоректним. Гово-
рећи о свом путу до Југославије истицао је да се совјетска флота у 

91 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 91, Телеграм пуковника 
Поповића Генералштабу ЈНА од 2. октобра 1957.

92 Правда, 5. октобар 1957.
93 Борба, 8. октобар 1957.
94 Телеграмма Г. К. Жукова, 12. октября 1957, Георгий Жуков. Стенограмма 

октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Про-
зуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, 
стр. 171.

95 Постановление Президиума ЦК КПСС, 12. октября 1957, Георгий Жуков. Сте-
нограмма октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, 
М. Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И . Шевчук (составили), Мо-
сква, 2001, стр. 171.

96 Телеграмма Г. К. Жукова, 16. октября 1957, Георгий Жуков. Стенограмма 
октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Про-
зуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, 
стр. 173.
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Црном мору налази у затвореном простору, као и Балтичка флота, 
да се у случају рата тешко могу пробити и да зато главну совјетску 
поморску снагу чине Тихоокенаска и Северна флота. С посебним 
поносом је говорио о совјетској науци и свеже лансираном ве-
штачком сателиту. Причајући о карактеру будућих ратних суко-
ба, Жуков је истицао његове нуклеарне карактеристике и важност 
изградње снажних система противваздушне одбране. Приликом 
обиласка војних школа Жуков је показао живо интересовање за 
систем наставе у ЈНА, док се током посете јединицама интересовао 
за систем обуке и карактеристике наоружања и војне опреме којим 
југословенске снаге располажу, отворено критикујући застарелост 
ратне технике добијене кроз систем западне војне помоћи. На Ви-
шој војној академији је присуствовао прорађивању одбрамбене 
операције у граничном појасу с Италијом, док је вежба јединица 
брдске бригаде на совјетског маршала оставила најјачи утисак. 
Артиљеријско гађање у рејону Пивке је било поражавајуће по ју-
гословенски војни врх, а совјетски маршал није крио своје неза-
довољство. 97

Први извештај о боравку у Југославији и о својим првим 
утисцима маршал Жуков је упутио Президијуму ЦК КПСС-а 15. 
октобра. Говорио је о томе да је посетио Задар, Београд, Ријеку, 
Загреб, Опатију и Љубљану, а од војних објеката Вишу војну ака-
демију, школски центар у Загребу, тенковску бригаду у Јастре-
барском, тактичку вежбу батаљона брдске бригаде, артиљеријско 
гађање једног дивизиона у околини Љубљане и школски центар 
везе у истом граду. Од привредних објеката је посетио бродарски 
институт у Загребу и фабрику „Литострој“ у Љубљани. Навео је 
да су до тог момента по Југославији прешли пут од 1.425 кило-
метара, 475 километара ваздушним путем, 550 железницом и 400 
километара аутомобилима, па су тако, по његовој оцени, имали 
прилику да се упознају с југословенским простором. Истицао је 
југословенски организован, свечан и топао дочек како на држав-
ном и партијском врху тако и у војним јединицама и фабрикама. 
Генерал Гошњак је организовао приказ југословенских оружаних 
снага, што им је омогућило да стекну увид у војну организацију и 
наоружање и војну опрему, посебно америчку, а то их је посебно 
интересовало. Из личних разговора је стекао утисак да совјетска 
партија, народ и ЦК КПСС не познају добро стање у Југославији, 
посебно у партијској и војној сфери.98

Жуков је сматрао да Југословенска народна армија пред-
ставља најбољу оружану силу социјалистичких земаља и да јој 

97 ВА, инвентарски број 8588, документ 279, Извештај о боравку министра 
одбране СССР маршала Совјетског Савеза Георгија Константиновича Жукова 
у ФНРЈ у времену од 8. до 17. октобра 1957.

98 Телеграмма Г. К. Жукова, 16. октября 1957, Георгий Жуков. Стенограмма ок-
тябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. Прозуменщи-
ков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 2001, стр. 175.
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само по нивоу механизације и моторизације претходи чехосло-
вачка армија. Веома добар утисак су на њега оставили људство 
југословенских оружаних снага и борбена обука, а посебно ге-
нерали, официри и подофицири. Сматрао је да постоји веома до-
бро организована обука младих војника, специјалиста и официра 
кроз систем школских центара, а такође и предвојничка обука и 
обука резервног официрског кадра за потребе мобилизацијског 
развоја ратних јединица. Наглашавао је да постојање опште вој-
не обавезе у комбинацији с планинским карактеристикама тере-
на омогућава југословенској војној сили дуготрајан отпор потен-
цијалном надмоћном агресору и да су у том смислу оцене совјет-
ског генералштаба неправилне и потцењујуће. Стекао је утисак 
и да југословенске оружане снаге имају озбиљне мане, пре свега 
у домену противваздушне одбране, за коју је сматрао да није у 
стању да обезбеди сигурност југословенског неба. Истицао је и 
слабост оклопних јединица опремљених америчком техником и 
авијације за коју је оценио да је вредан пажње само сегмент оп-
ремљен млазњацима типа „сејбр“.99

Снажан утисак на Жукова је оставила партијска организа-
ција. Оцењивао је да се ради о веома добро организованој струк-
тури која својом бројношћу и разгранатошћу у војсци и привреди 
обезбеђује себи везу с масама и информације о стању на терену. 
Истицао је погрешност совјетске представе о томе да југословен-
ска партија нема руководеће место у земљи и да се бави само по-
литичко-просветним радом. По њему, у југословенској партији је 
врло развијен систем критике и самокритике, као и да сами кому-
нисти без обзира на свој положај одговарају пред партијским ко-
лективом за свој рад. Није му се допао однос југословенске пар-
тије према селу, зато што на селу нема партијских организација 
и рада на идеолошком преваспитавању сељака, што представља 
озбиљан недостатак. У самом народу, према његовом мишљењу, 
осећао се дух јединства с владом и партијом, при чему чланови 
партије уживају велики углед.100 

Из дугог разговора с Титом, Ранковићем, Гошњаком и дру-
гим југословенским руководиоцима Жуков је стекао утисак да су 
југословенско руководство и партија спремни да превазиђу не-
сугласице у односима са Совјетским С авезом, а да их посебно 
охрабрују резултати минулог сусрета на врху у околини Буку-
решта. У погледу билатералних војних односа, Жуков је веровао 
да Југословени искрено желе успостављање пријатељских односа 
међу оружаним снагама укључујући и широку размену искустава 
у организацији обуке, тактици и оперативној вештини. Потпуно 
је био уврен да југословенски војни, државни и партијски врх 
не жели да буде у зависности од Запада и да ће се у будућности 

99 Исто, стр. 176. 
100 Исто.
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оријентисати на војну сарадњу са СССР-ом.101 Сматрао је да је 
Југословене посебно увредило то што је приликом изношења теза 
о 40-годишњици Октобарске револуције ЦК КПСС улогу Југосла-
вије у светској револуцији ставио на последње место.102 

Жукова је 13. октобра примио југословенски председник 
Јосип Броз Тито, који је у посебној здравици истакао потребу 
за развојем пријатељских односа између две земље, што је на 
совјетског маршала оставило посебан утисак.103 Известио је да 
му је Броз рекао да ће Југославија ускоро признати Источну 
Немачку и поред тога што ће то сигурно имати лоше последице 
по односе са Савезном Републиком Немачком. Броз је отворено 
говорио да треба ударити на слабе тачке империјализма, а тиме 
и индиректно на САД и Велику Британију тако што ће покушати 
да зближи Етиопију и Египат, што је за афрички континент, по 
њему, било од пресудне важности. Броз је још говорио о намери 
да посети Египат, Етиопију, Индију, Бурму и Индонезију у скоријој 
будућности, као и да у Пољској треба подржати Гомулку као 
правог комунисту. Истовремено, Жуков је обавестио Тита о стању 
у совјетском ЦК након јулског пленума, о најновијим мерама 
совјетске владе у области спољне и унутрашње политике, као 
и о мерама за развој индустрије и пољопривреде. Констатована 
је истоветност ставова у погледу кризе у Сирији и потребе да се 
спречи јачи утицај Турске у тој земљи. Жуков је и ту прилику 
искористио да истакне совјетско незадовољство нивоом западног 
присуства у Југославији, а са чиме се Броз посредно сложио.104

Генерал Гошњак је с маршалом Жуковим одржао кључан 
састанак 16. октобра. Састанку је присуствовао и начелник југо-
словенског генералштаба генерал Љубо Вучковић, за кога је Жу-
ков истицао да се према њему односио изузетно пријатељски. Го-
шњак је отворено говорио о југословенским жељама да по војној 
линији успоставе ближе контакте са Совјетским Савезом и молио 
је за совјетску помоћ у циљу ослобођења од терета западне војне 
помоћи. Гошњак је говорио о америчким притисцима на Југосла-
вију да прими нове количине западне војне технике, али да они 
више не желе тај тип веза с Американцима, већ ближи контакт са 
Совјетима. Уколико совјетска влада да своју сагласност, Гошњак 
је био спреман да упути листе неопходних југословенских војних 
потреба. Нудио је Совјетима тајну испоруку по једног примерка 
„сејбра“, тенка „патон“, тренажера за летење у сложеним метео-
ролошким условима или било ког радара у зависности од совјет-

101 Исто, стр. 177.
102 Исто.
103 АЈ, 837–КПР, I–3–a, Посета маршала Г. К. Жукова.
104 Телеграмма Г. К. Жукова, 16. октября 1957, Георгий Жуков. Стенограмма 

октябрьского пленума ЦК КПСС и другие документы, И. В. Наумов, М. 
Прозуменщиков, Ю. Сигачев, Н. Томилина, И. Шевчук (составили), Москва, 
2001, стр. 177.
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ских жеља и потреба. Жуков се посебно захвалио Гошњаку на 
пријатељским партијским односима, обећавши да ће совјетском 
партијском руководству реферисати о томе, а да ће се Президијум 
ЦК КПСС-а с дужном пажњом односити према југословенском за-
хтеву. Жуков је потврдио своје раније утиске да југословенска 
страна стреми успостављању ближих веза са Совјетима и да код 
Југословена наступа прелом, на који посебно утичу совјетски ус-
песи на спољном и унутрашњем плану.105 

Истог дана маршалу Жукову је показан новоизграђени 
аеродром у Батајници и ловачка авијацијска дивизија која је 
базирала на њему, као и корпусни извиђачки авијацијски пук. 
Представљени су им бомбардери типа „тандерџет“, ловци „сејбр“ 
и извиђачи „РТ“. Посебну пажњу је изазвао тренажер за обуку 
у летењу у сложеним метеоролошким условима. Демонстрирани 
су групни и појединачни летови добро обучених југословенских 
пилота.106 Совјетска војна делегација је свечано испраћена из Ју-
гославије 17. октобра 1957. и упутила се у Албанију, где је остала 
до 25. октобра.107

Док је трајала посета маршала Жукова, Совјети су југо-
словенским представницима у Москви нудили совјетске школске 
авионе, што је одбијено с образложењем да југословенска авио-
индустрија и сама производи тај тип летелица.108

Посета чувеног совјетског маршала и министра одбране 
Југославији је изазвала пажњу светског јавног мњења. Посебно 
се грчки министар спољних послова интересовао за карактер 
Жуковљеве посете, настојећи да индиректно извуче закључке о 
правцима кретања југословенско-совјетских односа.109 За Грчку 
која се након суштинског одумирања Балканског пакта ослањала 
на билатералну регионалну сарадњу с Југославијом, због сукоба 
с Турском, од посебне важности је била југословенска спољно-
политичка позиција као једног од гаранта и грчке националне 
безбедности.

Југословенска страна је Жуковљевој посети придавала 
изузетан значај. Међутим, попут случаја с Гошњаковом посетом 
Москви, изостали су конкретни резултати. Совјетска неспремност 
да се изађе у сусрет југословенским захтевима је проистицала из 
чврсто заузете позиције и уверења да нема продубљења војне 
сарадње с Југославијом док она прима западну војну помоћ и у 
њој борави америчка војна мисија. Уверавања да ће убрзо бити 
прекинут програм војне помоћи нису много помагала. Совјетска 

105 Исто, стр. 178.
106 Исто.
107 Борба, 17. октобар 1957.
108 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 95, Телеграм пуковника 

Поповића Генералштабу ЈНА од 14. октобра 1957.
109 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, 421817, Телеграм амбасадора Павићевића ДСИП-у 

од 16. октобра 1957.
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страна је чекала расплет догађаја дајући сигнале да је спремна 
за разговоре о војним испорукама пошто Југославија буде регули-
сала своје односе са Западом. Догађаји који ће убрзо уследити у 
самом партијском врху Совјетског Савеза ће врло брзо развејати 
југословенске наде.

 Смена маршала Жукова – суспензија започетих разговора

Током Жуковљеве посете Југославији и Албанији појавили 
су се први видљивији знаци маршаловог пада у немилост. Ограни-
чени извештаји у совјетској штампи о његовим посетама су јасно 
говорили да се нешто крупно припрема у Москви. Сем тога, хари-
зматична маршалова личност, ореол ратног хероја и освајача Бер-
лина, несумњив војни и политички ауторитет, како у зељи тако и у 
иностранству, чинили су га личношћу опасном по политичке и ли-
дерске амбиције Хрушчова и његовог најближег окружења, посебно 
након обрачуна с најауторитативнијим противницима унутар самог 
партијског руководства у јулу 1957. године. У јеку Жуковљеве бал-
канске турнеје, на заседању Президијума ЦК КПСС-а 17. октобра, 
отворено је питање политичког рада у совјетској армији. Начелник 
Главне политичке управе генерал Желтов је истакао да је рад пар-
тијских органа у војсци потцењен и да главну улогу у унижавању 
партијског рада у оружаним снагама има маршал Жуков, те да он 
као најодговорнији сноси и највећу кривицу за такво стање. У од-
брану Жукова су стали маршали Малиновски и Коњев, док су рев-
носни партијски идеолози и апаратчици попут Суслова и Фурцеве 
заузели најрадикалније ставове према Жукову.110

По повратку Жукова у Москву одржана је нова седница 
Президијума на којој се расправљало о проблемима политичког 
рада у војсци. Прихваћен је његов извештај о посетама Југосла-
вији и Албанији, које су оцењене као корисне за зближавање 
совјетског, албанског и југословенског народа, али су изражене 
резерве и отворена неслагања са Жуковљевим оценама стања у 
Југославији и односа југословенског партијског врха према Со-
вјетском Савезу. Том приликом Хрушчов је јавно истакао да југо-
словенско руководство спроводи некомунистичку линију у ра звоју 
Југославије и односу према Совјетском Савезу, чиме је с највишег 
места најављено ново отварање конфликта с Југославијом. Буји-
ца критика на рачун Жукова се завршила његовом сменом са свих 
дужности.111 

Сам моменат Жуковљеве смене, по повратку из посета Југо-
славији и Албанији, као и један од разлога који се тицао његовог 

110 Протокол 117. Заседание 17. октября 1957, Президиум ЦК КПСС 1954–1964, 
I, А. А. Фурсенко (составитель), Москва, 2004, стр. 269–273.

111 Протокол 121. Заседание 26. октября 1957, Президиум ЦК КПСС 1954–1964, 
I, А. А. Фурсенко (составитель), Москва, 2004, стр. 276–279.
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односа према Југославији, покренуо је лавину спекулација о по-
задини његове смене. Данска штампа је преносила уверење да је 
југословенски председник унапред био обавештен о будућој сме-
ни Жукова, што није одговарало истини.112 Британци су, уз оцену 
да је уклоњен и последњи Хрушчовљев потенцијални противник, 
истицали југословенско незадовољство уклањањем Жукова и ја-
чањем стаљинистичког духа у Москви, подвлачећи разлике у ју-
гословенским реаговањима приликом смене Молотова, Маљенкова 
и Кагановича.113 Оцењивали су да је Жуковљева смена у Београду 
изазвала шок због бризине и начина на који је изведена, а уследи-
ла је непосредно по маршаловом повратку из вишедневне посете 
Југославији, као и страх од повратка „стаљинистичким методама 
обрачуна с политичким противницима“.114 Спекулисало се и о томе 
да ли квалификација о Жуковљевој лакомислености у области 
спољне политике има везе с његовим иступима у односу на Југо-
славију, али ваљаног одговора није било.115 Индијска дипломатија 
је сматрала да се ради о тешком шамару Југославији и Титу јер је у 
Југославију послат „човек који је већ био осуђен и само се чекало 
извршење казне“.116 Совјетски војни аташе у Београду пуковник 
Климичев и његов помоћник потпуковник Чумак нису крили своје 
изненађење развојем догађаја, истичући да не верују да се тиме 
желело нашкодити Југославији и да је Жуков унапред био обаве-
штен о припремама за смену.117 Италијанска штампа је сматрала да 
Титово отказивање посете Москви има везе са Жуковљевом сме-
ном и да се ради о специфичном виду протеста, а не изненадној 
болести.118 Тиме је Југославија у опсервацијама о узроцима Жуко-
вљевог одстрањивања из државног и партијског врха Совјетског 
Савеза добила значајно место. Хронолошка коинциденција је от-
варала низ питања на која југословенска дипломатија није могла 
да пружи јасне одговоре.

Хрушчов је већ 26. октобра обавестио југословенског ам-
басадора у Москви Мићуновића о смени Жукова детаљно му из-
лажући мотиве. Он је саговорника уверавао да смена нема везе с 
минулом посетом Југославији и да су они генерално веома задо-

112 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 421368, Телеграм амбасадора Илића ДСИП-у 
од 3. новембра 1957.

113 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 423553, Телеграм амбасадора Вејводе ДСИП-у 
од 8. новембра 1957.

114 TNA, FO 371/136806, Confidential, Annual Political Report.Yugoslavia 1957, pp. 
5–6.

115 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 423699, Телеграм амбасадора Вујановића 
ДСИП-у од 8. новембра 1957.

116 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 424049, Телеграм амбасадора Црнобрње 
ДСИП-у од 5. новембра 1957.

117 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 423054, Забелешка о разговору саветника 
Калезића с пуковником Климичевим 1. новембра 1957.

118 ДАМСП, ПА, 1957, ф. 96, СССР, 423091, Телеграм конзула Ивковића ДСИП-у 
од 1. новембра 1957.
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вољни током посете. Хрушчовљев став су потврдили и Микојан и 
Булгањин. Замолили су Мићуновића да југословенском председ-
нику пренесе поруку и објасни праве разлоге Жуковљевог од-
страњивања из партијског и државног врха. Мићуновић је сма-
трао да је и сама дужина Жуковљевог боравка у Југославији и Ал-
банији говорила да се радило о намерном задржавању ван земље 
док се не припреми смена.119 

Изненадна Жуковљева смена је утицала на то да се измени 
одлука о предаји специјалног писма генерала Гошњака маршалу 
Жукову у коме је требало да буду изнети конкретни југословен-
ски војни захтеви.120 Смена маршала је доживљена као посеб-
на порука Југославији, па је одлучено да се сачека даљи развој 
догађаја.121 Упадљиво, совјетски војни представници су одбија-
ли било какав разговор с југословенским војним изаслаником на 
тему Жуковљеве посете Југославији и његове потоње смене, што 
је јасно говорило о узнемирености и изненадности развоја до-
гађаја.122

Догађаји који су уследили у наредним месецима а били 
су везани за југословенско одбијање потписивања Декларације 
12 комунистичких партија и почетак расправе о програму Савеза 
комуниста Југославије отворили су нову етапу југословенско-со-
вјетског сукоба. Сам партијски и идеолошки сукоб се брзо пре-
сликао и на све сфере међудржавних односа. Уследила је брза и 
оштра редукција политичких, економских и војних односа. Угово-
рена посета југословенске делегације предвођене генералом Ни-
колићем, најодговорнијим југословенским официром за послове 
војне привреде, одложена је до даљњег уз образложење да је со-
вјетска страна презаузета боравком низа страних војних делега-
ција у Москви.123 Одлагање одавно уговорене посете је отворено 
говорило о суспензији тек отворених војних односа и затворило 
могућност почетка новог поглавља билатералне војнотехничке 
сарадње.

Покушај обнове југословенско-совјетских војних односа, 
пре свега у домену војнотехничке сарадње, није дао очекиване 
резултате. Суочена са западним притисцима везаним за испору-
ку наоружања и војне опреме, југословенска страна је покуша-
ла да пронађе ново решење. Настојала је, на трагу свеопштег 
побољшања међудржавних и међупартијских односа, да поново 

119 V. Mićunović, Moskovske godine (1956–1958), Zagreb, 1977, str. 358–359.
120 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 1608, Телеграм генерала 

Рукавине пуковнику Поповићу од 28. октобра 1957.
121 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 97, Телеграм пуковника 

Поповића Генералштабу ЈНА од 27. октобра 1957.
122 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 98, Телеграм пуковника 

Поповића Генералштабу ЈНА од 9. октобра 1957
123 ВА, ГШ–10, к. 376, ф. 1, строго поверљиво број 1827, Телеграм генерала 

Рукавине пуковнику Поповићу од 11. децембра 1957.
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успостави и билатералне војне односе са совјетском страном. 
Стидљиви покушаји јачања војних односа преко размене војних 
делегација нижег ранга су дали почетне резултате. Распламса-
вање новог сукоба у вези с југословенским реакцијама на совјет-
ску интервенцију у Мађарској привремено је замрзло започете 
активности. Посета генерала Гошњака, која је протекла у свеча-
ном и пријатељском тону, није дала очекиване резултате. Совјети 
су одбијали било какву конкретизацију договора и испоруку на-
оружања и војне опреме Југославији све док она прима западну 
војну помоћ и у њој борави америчка војна мисија. Интензиви-
рање војних односа у лето 1957. није отворило нову перспективу. 
Посета маршала Жукова Југославији је означила врхунац обнове 
војних односа између Југославије и Совјетског Савеза, али није 
донела очекивани помак. Смена Жукова и нов почетак сукоба из-
међу Југославије и Совјетског Савеза су прекинули започету об-
нову војне сарадње, која ће остати замрзнута све до 1961.
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 Faced with Western pressure connected with the delivery of 
armament and military equipment, the Yugoslav side sought a new 
solution. It attempted to reestablish bilateral military relations with 
the Soviet Union on the wave of general improvement of interstate 
and inter-party relations. Initial results of strengthening military 
relations by the exchange of military delegations of lower ranks were 
achieved. However, the just began activities were temporarily frozen 
by the break out of a new conflict due to the Yugoslav reaction to the 
Soviet intervention in Hungary. General Gošnjak’s visit which took 
place in a cordial and formal atmosphere did not bring the expected 
results. The Soviets refused to concretize the agreement and deliver 
any armament and military equipment to Yugoslavia while it was 
receiving Western military aid and the American military mission was 
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present. Intensification of military relations in the summer of 1957 
did not open new perspectives. Marshal Žukov’s visit to Yugoslavia 
marked the high point of the reestablished military relations between 
Yugoslavia and the Soviet Union but it did not bring the expected 
shift. The dismissal of Marshal Žukov and the beginning of a new 
conflict between Yugoslavia and the Soviet Union stopped the began 
military reconciliation which remained frozen until the end of 1961. 


