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Сусрет Ћано–Стојадиновић на Бијеналу
у Венецији 1938. године1
АПСТРАКТУМ: У чланку се, на основу извора и литературе, анализира сусрет министра спољних послова Италије грофа Галеаца
Ћана и председника владе и министра спољних послова Краљевине Југославије Милана Стојадиновића у Венецији јуна 1938. године. Дат је и приказ Бијенала у Венецији у чијој позадини се одиграо
сусрет и југословенског представљање на њему. Завршни део рада бави се извештавањем штампе обеју земаља о сусрету.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Италија, Југославија, међународни односи, гроф
Ћано, Милан Стојадиновић, Бијенале
Односи Италије и Југославије у међуратном периоду су пролазили кроз
бројне фазе, успоне и падове, и били су доминантно оптерећени међусобним
неповерењем. Две земље су имале многа отворена међудржавна питања од
којих се посебно истичу: границе, положај националних мањина, подршка
сепаратистичким покретима, пре свега усташком, утицај у Албанији и друга.
Периоди сарадње били су краткотрајнији у односу на периоде неповерења и
тихог сукоба који је тињао у већем делу назначеног периода. Једна од фаза у
којој се активно радило на споразуму и стварању неке врсте заједничке политике био је период од друге половине 1936. до првих месеци 1939. године.2 У
овом периоду потписан је Београдски споразум,3 а шефови дипломатија су се
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Чланак је део пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (47019), који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неки од значајнијих радова о италијанско-југословенским односима између два рата:
Živko Avramovski, „Problem Albanije u jugoslovensko-italijanskom sporazumu od 25. III
1937. god“, Historijski pregled, god. IX, br. 1, 1963, 19–31; Živko Avramovski, Balkanske
zemlje i velike sile 1935–1937, Beograd: Prosveta, 1968; Bogdan Krizman, „Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla (1918–1941)“, Časopis za suvremenu povijest I, Zagreb
1975, 33–97; Ladislav Deak, „Jugoslovensko-italijanski odnosi 1932–1937“, Istorija 20. veka, Beograd 1982, 173–214; Enes Milak, Italija i Jugoslavija 1931–1937, Beograd: Institut
za savremenu istoriju, 1987; Massimo Buccareli, Mussolini e la Jugoslavia (1922–1939),
Bari: Edizioni B. A. Graphis, 2006.
О споразуму и преговорима видети: Ž. Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile, 261–
317; Jacob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934–1941, Rijeka: Otokar Keršovani, 1972,
94–116; Е. Milak, Italija i Jugoslavija, 132–141; M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia,
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састајали неколико пута (март 1937. у Југославији, децембар 1937. у Италији,
јануар 1939. у Југославији). Један такав сусрет десио се и јуна 1938. године,
али је он, бар формално, био другачији.
Током јуна 1938. приређена је 21. међународна уметничка изложба у Венецији позната под називом Бијенале. Ова манифестација је имала традицију
још од 1895. и приређивана је сваке друге године. Изложба се одржавала у
градском парку недалеко од центра града. Југославија је први пут учествовала
на Бијеналу управо 1938. године. Иницијативу за то дао је велики поклоник
уметности кнез намесник Павле Карађорђевић. Те године узело је учешћа 18
држава са око 2.900 уметничких дела од којих су само Италијани изложили
2.100 а остале државе око 800.4 Комплетном организацијом управљао је одбор на чијем челу је био гроф Ђузепе Волпи ди Мизурата,5 од раније познат
југословенској јавности јер је руководио и изложбом „Италијански портрет
кроз векове“ која је током пролећа била постављена у Музеју кнеза Павла у
Београду.6 Поред Волпија у одбору су били као секретар народни посланик
Антонио Мараини7 (кога новинар Политике назива „душа организације“), административни директор Ромоло Боцони и директор бироа за штампу Елио
Зорзи. Свака од земаља учесница имала је свог комесара изложбе који је био
одговоран за поставку. За Француску је то био Луј Откер, директор Луксембуршког музеја у Паризу, док је на челу румунске делегације био чувени византолог Николај Јорга, бивши председник владе.
Изложба је трајала од 1. јуна до 1. октобра, а свечано су је отворили
члан италијанске краљевске породице војвода од Ђенове и министар просвете Ботаи.8 Планирано је да свака од држава учесница, изузев Италије, изложи
по десетак најбољих радова уметника чији број је био ограничен на пет до
десет. На Бијенале из Београда су пристигли Милан Кашанин и Иван Здрав-
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327–383.
Уметнички преглед, бр. 9, јуни 1938, 285.
Ђузепе Волпи (Венеција, 1877 – Рим, 1947), политичар фашистичке епохе током које
је био гувернер Либије, министар финансија, председник Конфедерације италијанске
индустрије и председник Бијенала у Венецији.
О изложби видети: Lorenzo Carletti, Cristiano Giometti, „Un altro sfallo del 1938: La Mostra del Ritratto Italiano nei secoli a Belgrado“, Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arte CLXVIII (2009–2010) – Classe di science morali, letere ed arti, 257–290; Bojan Simić,
„Izložba ’Italijanski portret kroz vekove’ u Beogradu 28. mart – 9. maj 1938“, Istorija 20.
veka, 1/2013, 23–34.
Антонио Марио Мараини (Рим, 1886 – Фиренца, 1963), италијански вајар, уметнички
критичар и политичар.
Ђузепе Ботаи (Рим, 1895 – Рим, 1959), политичар фашистичке епохе. Завршио је право, од важних функција које је обављао истичу се: министар корпорација (1926–1929),
гувернер Рима и Адис Абебе (1935–1936) и министар просвете (1936–1943).
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ковић из Музеја кнеза Павла, директор и музејски архитекта, као и уметници
Росандић, Бецић и Бабић.
Отварање Југословенског павиљона било је нешто свечаније од осталих јер је поред Румуније Југославија први пут учествовала на манифестацији. Павиљон Југославије се налазио на маленом острву Света Јелена који је
мостом био повезан са градским парком, са леве стране павиљона града Венеције, поред павиљона Швајцарске. Југословенску поставку чинило је укупно
61 дело од којих 43 слике и 18 скулптура.9 Аутори тих дела били су: Тома
Росандић, ректор Уметничке академије у Београду, Петар Добровић и Мило
Милуновић, професори Уметничке академије у Београду, Владимир Бецић
и Љуба Бабић, професори Уметничке академије у Загребу, те Матија Јама,
познати словеначки сликар. О самом избору уметника који је направио директор Музеја кнеза Павла Милан Кашанин („иако својим изложеним делима
не пружају потпуну слику великог и снажног уметничког полета југословенског народа за последњих двадесет година“), секретар уредништва часописа
Уметнички преглед Иван Здравковић каже: „По избору сликара и скулптора
види се да је наш комесар хтео – зато што учествујемо први пут – да прикаже
развој нашег сликарства од времена стварања импресионизма до данашњег
најновијег схватања сликарства. У циљу добијања те претставе у павиљону
је начињен такав распоред, да ред слика почиње са Јамом, као најстаријим,
а завршава се са Милуновићем, најмлађим“. О самој поставци Здравковић
наводи следеће: „Изложена дела презентована су на најсавременији начин, у
светлим рамовима на светлом позађу, размакнута довољно једна од другог и
само у једноме реду, тако да њихово разгледање не замара ни по броју ни по
удаљености од ока. Све су слике обешене на светлој жици у висини човечијег
ока, а скулптуре на светлим постаментима боје као и зидови а у висини ока.
Осветљење павиљона изведено је одозго, кроз мутно стакло и бело платно, и
врло добро осветљава изложене предмете, тако да се ни на једном не ствара
рефлекс и може из свију положаја несметано добро да се види“.10 Не доводећи у питање уметнички значај, што се тиче самог избора мора се приметити
да су у њега свесно укључени ствараоци који су живели и деловали у Београду, Загребу и Љубљани, дакле представници Срба, Хрвата и Словенаца.11
Коначан биланс 21. Бијенала у Венецији био је импозантан. За непуна четири месеца изложбу је видело преко 200.000 посетилаца, а продато је

9
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11

Уметнички преглед, бр. 9, јуни 1938, 286.
Исто.
Занимљиво је да најпознатији вајар међуратне Југославије Иван Мештровић није узет
у обзир приликом избора јер је „познат широм света“ и „излагао је безброј пута готово
по свим престоницама и великим градовима Европе и Америке“. Уметнички преглед,
бр. 9, јуни 1938, 286.
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уметничких дела у вредности од 1.250.000 италијанских лира. Од иностраних радова продато је 1.300, од италијанских 250.12 Од радова југословенских
аутора продато је њих пет и то: „Аутопортрет“ Томе Росандића, „Рибарске
куће“ Владимира Бецића, „Портрет“ Петра Добровића и два рада Љубе Бабића, „Зима“ и „Пролећа“.13
Министри спољних послова Италије и Југославије Ћано и Стојадиновић имали су посебан однос који се развио од потписивања Београдског споразума у марту 1937. када је гроф био гост југословенске престонице. Одушевљење Стојадиновићем Ћано је забележио у свом дневнику крајем 1937. док
се припремала његова посета Италији. Он је у својој белешци навео како га
од свих људи које је срео у Европи за време обављања дужности министра
спољних послова Стојадиновић „највише интересује“. У њему је видео човека од поверења, снажног, самоувереног и одлучног државника.14 То поверење
сигурно се додатно утврдило после децембарске посете Италији током које га
је Ћано пратио у Риму и касније у Милану, када га је дочекивао и испраћао на
железничким станицама.15 Тај присан однос приметили су многи новинари
и савременици.16 Осим љубави према животу спајала их је и љубав према лепим женама. То су обојица пробали да искористе у придобијању оног другог.
Приликом Стојадиновићеве посете у децембру 1937. Ћано је организовао балове са „најлепшим дамама римског друштва“ на шта је реаговао и енглески
аташе за штампу у Риму.17 Према неким изворима, Стојадиновић се трудио да
узврати на сличан начин приликом Ћанових посета Југославији.18
Уочи сусрета Ћано–Стојадиновић у Венецији ситуација у Европи била
је веома сложена. Криза око Аншлуса још увек се осећала, положај Чехословачке убрзано се компликовао, у Шпанији је беснео грађански рат са отворе-
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Уметнички преглед, бр. 11, октобар 1938, 351.
Исто.
Galeazzo Ciano, Diario 1937–1943, Milano: BUR Rizzoli, 2010, 65–66.
Приликом посете Италији Стојадиновић се срео са Мусолинијем, италијанским краљем Виктором Емануелом III и папом Пијем XI. Више о посети: Bojan Simić, „Poseta
Milana Stojadinovića Italiji decembra 1937. godine“, Istorija 20. veka, 1/2017 (у штампи).
Специјални изасланик кнеза Павла у разговорима са Италијом Стакић је забележио:
„Интимност односа Ћано-Стојадиновић била је очита. То није била више интимност
министара два суседне и пријатељске земље, то је била интимност сарадника на истом
послу“. Vladislav D. Stakić, Moji razgovori sa Musolinijem, Minhen 1967, 53.
G. Ciano, Diario, 65.
Милан Јовановић Стоимировић у својим забелешкама више пута говори о Ћану као о
развратном човеку. Занимљива је и његова наводна афера приликом посете 1939. године у коју је била умешена и ћерка једног „угледног војника и заслужног ратника“. Стојадиновић је наводно заташкао аферу. Матица српска, Рукописно одељење, документ
под ознаком М 13.407.
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ним и прикривеним учешћем великих сила. Све то је изазивало свеопшту забринутост која се нарочито осећала код малих држава. Свака од њих тражила
је начин како да се спаси од надолазећег сукоба о коме се није много питала и
на који је јако мало могла да утиче. Долазак председника југословенске владе
и министра спољних послова у Венецију на Бијенале није био напрасна одлука већ је договорен током његовог боравка у Италији децембра 1937. На томе
је, наводно, инсистирао гроф Ћано.19 Званично, радило се о приватној посети
поводом одмора на коју је Стојадиновић пошао са супругом Аугустом. Са
брачним паром ишао је и шеф кабинета Драган Протић.20 На пропутовању
Стојадиновић је свратио до Трста где су га дочекали југословенски посланик
у Риму Бошко Христић и генерални конзул у Трсту Животић. Ипак, да посета
није само приватног карактера већ је указивала и чињеница да их је на железничкој станици у Венецији дочекао Ћано. Сви су заједно одсели у Гранд
хотелу. Наводно је за председника југословенске владе био припремљен
апартман који се састојао од 12 соба.21 Случајно или не, Милан Јовановић
Стоимировић, блиски Стојадиновићев сарадник, директор новинске агенције
„Авала“ и партијског листа ЈРЗ Самоуправа и један од кључних људи за пропаганду, налазио се управо тада на одмору у Венецији са супругом. Они су се
са Ћаном и Стојадиновићем састали у Гранд хотелу.
Сутрадан, 17. јуна уследила је посета Бијеналу. Министри и госпођа
Стојадиновић су се појавили око 11 часова (италијанска штампа каже око
11:30), обојица у белим свечаним оделима. Прво су посетили италијански
павиљон: салу са фрескама, изложбу посвећену XX веку и салу италијанских
уметника, да би после тога дошли до југословенског павиљона. Занимљивост
је да се управо у том тренутку наводно случајно у италијанском павиљону
налазила група југословенских студената која је боравила у Италији.22 У име
делегације студент Винко Галекић је замолио грофа Ћана да „изрази Дучеу
дивљење југословенске омладине за великог вођу италијанског народа и за
дивну Италију коју су захваљујући само његовој племенитости могли да упознају“.23 У југословенском павиљону министри су се задржали извесно вре19
20

21
22

23

Milan Stojadinović, Ni rat ni pakt, Rijeka: Otokar Keršovani, 1970, 449.
Будући да је практично обављао две дужности, председника владе и министра спољних послова, Стојадиновић је имао и два шефа кабинета: за спољне послове Драгана
Протића, док је шеф кабинета председника владе био Јован Гашић.
Stampa Sera, 16–17. guigno 1938, 1.
Ради се о делегацији студената Словенски југ који су боравили у Италији о трошку фашистичке владе а уз потпору председника владе Милана Стојадиновића. Током 1938.
биле су две такве групе. Више о томе: Бојан Симић, „Посета клуба Југословенске радикалне заједнице ’Словенски југ’ Италији 1938. године“. Токови историје, 2/2011,
81–92.
Време, 18. јун 1938, 3.
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ме, па су тек у пола два напустили здање и отишли чамцем на Лидо где су
ручали у хотелу Ексцелзиор. Посебну част југословенској уметности гроф
Ћано је исказао тиме што је откупио рад Томе Росандића „Аутопортрет“ за
галерију слика у Фиренци.
Наредног дана, 18. јуна, приређен је још један заједнички ручак двојице министара после којег је Стојадиновић отпутовао за северну Италију.
Друштво су му правили посланик Христић и шеф кабинета Протић. Ћано је
отишао у правцу Рима да би, како наводи италијанска штампа, „одмах реферисао Дучеу“ о разговорима са Стојадиновићем.24 У наставку боравка Стојадиновић је са супругом посетио језеро Комо на северу Италије где му је друштво
правио министар пропаганде Дино Алфијери.25 На сајту архива Филмског института Луће може се видети кратак филм насловљен „Ћернобио. Посета југословенског председника“ у трајању од 41 секунде. Спикерски текст je гласиo:
„Министар народне културе његова екселенција Алфиери прати југословенског председника и госпођу у обиласку језера Комо и Стрезе, где гост поздрављен од министра продужава до Венеције, последње етапе његовог боравка
у Италији“.26 Насупрот речима из филма Стојадиновић није директно отишао
за Венецију већ је свратио у град Болцано у Јужном Тиролу где је разгледао
путну мрежу у Високим Доломитима. Током 22. јуна председник југословенске владе се са супругом вратио на територију Југославије где се краће задржао на Бледу. Дакле, одмор је стварно трајао непуних недељу дана, колико је
и најављено али да ли је то стварно био само одмор показаће документи.
О темама, току и озбиљности разговора у Венецији говори службена
белешка италијанског министарства спољних послова коју је саставио лично
Ћано.27 Већ прва реченица извештаја указује на прави карактер посете и потпуно демантује званичну верзију. У белешци се наводи: „Председник владе
Стојадиновић је рекао да је главни циљ његовог путовања у Италију, да прегледом опште ситуације упозна детаљно нашу политику, да нас обавести о
својим намерама и да апсолутно синхронизује своју међународну делатност
са нашом“ (истакнуто у оригиналу – прим. Б. С.).28 На састанку је разматра24
25

26
27

28

La Stampa, 19. guigno 1938, 2.
Едоардо Дино Алфиjери (Болоња, 1886 – Милано, 1966), значајан политичар фашистичке епохе, министар народне културе (раније пропаганде) (1937–1939), посланик при
Ватикану (1939–1940) и амбасадор у Берлину (1940–1943).
Cernobbio. La visita del presidente iugoslavo, 30/06/1938 - B1331, Archivio storico Luce,
(приступљено 17. августа 2016), http://www.archivioluce. com/archivio/
I Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Ottava serie: 1935–1939, Volume IX, (24. april – 17.
septembar 1938), Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, br. 237, 318–321; Tajni arhivi grofa Ciana (1936–1942), Zagreb: Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, 1952,
225–229.
DDI, Ottava serie, Volume IX, br. 237, 318.
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но више тема и то: 1) Ситуација око Чехословачке; 2) Односи са Немачком;
3) Односи са Енглеском; 4) Односи са Француском, и 5) Питање Албаније.
Стојадиновић је истакао да је питање Чехословачке за њега у том тренутку
најважније. Како је рекао, ни у ком случају не намерава да увуче своју земљу
у конфликт са Немачком да би покушао спасити „вештачку и непријатељску
Чехословачку“.29 Да би се формално извукао од одговорности он је од Италије тражио да утиче на Мађарску да не буде иницијатор будућег напада на
Чехословачку, јер би у том случају Југославија била принуђена да реагује по
уговору о савезништву Мале антанте. Уколико би се десило да се Мађарска
окористи о кризу коју би изазвала Немачка „онда ће Југославија остати сасвим равнодушна у погледу судбине Чехословачке“.30 Ћано га је уверавао да
Мађарска нема никакву намеру да изазове конфликт са Прагом. Догађаји који
су се десили током јесени исте године потпуно су потврдили други сценарио
а реакција југословенске владе била је онаква какву је Стојадиновић предвидео, што му је у неким круговима донело надимак гробар Мале антанте. Ни
што се тиче односа у Балканској антанти Стојадиновић се Ћану није изразио
повољно. Посебно се жалио на захлађење односа са Турском и Грчком.
Односи са Немачком били су од кључног значаја за спољну политику
обе земље. Притисак се посебно повећао на Југославију јер јој је припајањем
Аустрије те 1938. године Хитлерова Немачка постала сусед. Новонастала ситуација изазвала је узнемиреност како међу политичким круговима, тако и међу обичним народом.31 Стојадиновић је сматрао да је један од циљева немачке
политике излазак на Јадран и позвао је на опрез италијанског колегу. Предлагао је заједничко, „уско уједињено“ мотрење на Хитлерове потезе али у исто
време „задржавајући и даље најчвршће пријатељске односе са Берлином, јер
обе земље намеравају да задрже као базу своје међународне делатности сарадњу и пријатељство са нацистичком Немачком“ (истакнуто у оригиналу
– прим. Б. С).32 Стојадиновић је посебно зазирао од појачаног економског
утицаја Немачке у Југославији и тражио је начине да се трговински односи
са Италијом побољшају.33 Та његова жеља је истакнута и током разговора у
Венецији, као и пола године касније приликом Ћанове посете Југославији.34
29
30
31
32
33

34

Исто.
Исто.
Више о томе видети: Срђан Мићић, Краљевина Југославија и Аншлус Аустрије, Београд: Службени гласник, 2010.
DDI, Ottava serie, Volume IX, br. 237, 319.
Трговинска размена Југославије са Немачком кретала се 50% укупног увоза и извоза,
што је био случај и са већином балканских земаља у том периоду. Бугарска је имала
60%, Румунија и Турска 50%, а Грчка нешто нижи проценат размене. Milan Skakun, Balkan i velike sile, Beograd: Arion, 1986, 49.
Ћано тврди да је у званичном коминикеу издатом јануара 1939. део о тражењу начина
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Везано за односе са Великом Британијом југословенски премијер је истакао да су они срдачни, али да су охладнели после потписивања споразума са
Италијом.35 Свестан тренутног ривалства између две државе Стојадиновић је
искористио прилику да посаветује Ћана да буде посебно опрезан у односу са
Великом Британијом, јер су само „пре неколико месеци британска влада и њени представници говорили отворено непријатељски против Италије“.36 Том
приликом је ипак истакао да има поверења у председника владе Чемберлена и
његову добру вољу да закључи сталан и дуготрајан споразум са Италијом.
Стојадиновић је посебно нагласио како су односи Југославије са Француском лоши. Југословенски премијер је то објашњавао личном аверзијом
према њему а не неслагањем са његовом спољном политиком, али чињеница
је да су неки кругови у Француској радили против њега још од 1936. године,
пре свега финансирајући опозицију и опозиционе листове.37 Стојадиновић је
изразио и уверење, које је у суштини била његова жеља, да се и јавно мњење
у Југославији „охладило према Француској“. У сваком случају закључио је да
су се „заувек завршила времена када се из Париза телефонским позивом одређивала југословенска политика“.38 Искористио је прилику да захвали Мусолинију на фер односу према њему, свестан разлике у снази двеју држава, што
Италија „никада није хтела да њено пријатељство постане тешко“.39 У овом
случају с једне стране видимо подилажење домаћину од стране Стојадиновића а с друге наду да ће се и убудуће избећи значајнији притисци са те стране.
Питање Албаније је добијало све већи значај у односима две земље.
Ова земља је и у ранијем периоду била тема разговора и неспоразума.40 Сто-
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да се побољша економска сарадња унет на Стојадиновићево инсистирање. DDI, Ottava
serie, Volume XI, br. 90, 130.
Приликом претходног боравка у Италији у децембру 1937. Стојадиновић је у изјави за
Пополо д’Италиа рекао како је „добро да свет зна да се сада више не може рачунати
на неспоразуме између Италије и Југославије“. Ова изјава је изазвала незадовољство
британске владе која је наложила посланику у Београду да постави питање да ли то
значи да се мења југословенска политика према Великој Британији и Француској. Стојадиновић је морао да се правда да се у Риму није десило ништа што би изазвало промену спољне политике Југославије и да се изјава односила на Мађарску и Бугарску.
Živko Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1986, 269.
DDI, Ottava serie, Volume IX, br. 237, 318.
Више о томе: Todor Stojkov, „Čehoslovačko-francuska aktivnost protiv M. Stojadinovića
(1936–1938)“, Časopis za suvremenu povijest I, Zagreb 1979, 41–66.
DDI, Ottava serie, Volume IX, br. 237, 320.
Исто.
Živko Avramovski, „Problem Albanije u jugoslovensko-italijanskom sporazumu od 25. III
1937. god.“, Historijski pregled, god. IX, br. 1, 1963, 19–31; Саша Мишић, Албанија – пријатељ и противник : југословенска политика према Албанији : 1924–1927, Београд:
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јадиновић је истакао како после сређивања односа Југославије и Италије албанско питање више не представља проблем, да он њему не придаје посебну
важност и да признаје Италији изузетан положај у Албанији, па чак одобрава
италијанску делатност у тој земљи. Овакве формулације ишле су на руку вођству фашиста и учврстиле су их у намери да наставе ширење свог утицаја у
Албанији, који ће довести до њене окупације у пролеће 1939. године.
У завршном делу разговора Стојадиновић је замолио Ћана да пренесе
Мусолинију да Југославију може сматрати „као државу повезану са Италијом
везама јачим него што су оне, које би могле проистећи из писаног савеза, који
би се уосталом, ако то околности затраже, могао постићи у року од неколико
сати“.41 На растанку Стојадиновић је изразио жељу за још ближим и чешћим
личним контактима са Ћаном. За наредни сусрет предложио је ловачко газдинство Беље у Барањи. Ћано се оградио да прихвата позив уколико се са
тим сложи и Мусолини. До тог састанка доћи ће у јануару 1939. и он се може
сматрати наставком оно што је у Венецији започето, нарочито се то односи на
питање Албаније.42 Генерално из писане белешке италијанског министарства
спољних послова у којој сигурно има претеривања, али и чињеница које је
потврдило време, можемо закључити да се Стојадиновић максимално трудио
да повлађује домаћинима, чак и да их наведе да се ствари одвијају повољније
по њих него што је то било у реалности. Све то није било нимало чудно јер су
оба министарства спољних послова у будућим плановима рачунала на сарадњу друге стране. Ипак, чињенице ће показати да две земље нису ни изблиза
биле блиске као њихови министри.
Британци су били сумњичави према овој посети јер нису имали довољно директних података већ су се ослонили на информације из друге руке
и претпоставке на основу дотадашњих сазнања. Сер Роналд Кембел, посланик у Београду, изразио је уверење да је основни циљ посете био размена мишљења о методима којима би се заједнички зауставио продор немачког утицаја према југу.43 И током године изношена су слична запажања како се Италија
фактички надмеће за југословенску наклоност са Немачком, али је закључено
да Југославија веома уздржано одговара на италијанске предлоге. Британски
посланик у Риму бележи како је Ћано у разговору са совјетским амбасадором
устврдио да „без обзира што он и г. Стојадиновић нису у Венецији закључили
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Службени гласник, 2009.
DDI, Ottava serie, Volume IX, br. 237, 320.
О томе видети: Živko Avramovski, „Pitanje podele Albanije u razgovorima Stojadinović–
Ćano januara 1939. i stav nekih diplomatskih i vojnih ličnosti“, Godišnjak Pokrajinskog
državnog arhiva, Priština 1965, 131–159.
Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, II, priredio Živko Avramovski, Zagreb: Globus, 1986,
667.
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никакав писмени уговор, италијанско-југословенски односи тако су присни
да се може рећи да између две земље постоји савезништво, с обзиром да оне
заступају исте ставове у односу на сва међународна питања“.44 У суштини, иако нису имали довољно информација, Британци су Стојадиновићеву посету
Венецији тумачили као још један у низу покушаја италијанске дипломатије
да Југославију приближи себи.
Југословенско министарство спољних послова пажљиво је пратило
реакције италијанске али и европске јавности на посету. Италијанска штампа, по оцени министарства, истиче да је састанак двојице министара спољних послова привукао пажњу целе Европе, будући да се „Југославија све више испољава као доминантна сила која одржава равнотежу и ред између дунавске Европе и Балкана“.45 С друге стране, италијанска штампа се трудила
да демантује вести неких европских листова о томе како Италија жели нови
споразум са Југославијом да би стала на пут немачком утицају који је после
Аншлуса додатно ојачао. Наравно, диригована италијанска штампа имала је
инструкције да демантује такве вести иако оне нису биле далеко од истине.
Обе заинтересоване стране нису желеле ни на који начин да изазову негативну реакцију Немачке.
Извештавање домаће штампе о овом догађају упадљиво се разликовало
од оних која су пратила службене посете. Већ у најави најважнији провладин
лист Време46 пише да посета „има строго приватни карактер“ и трајаће „само неколико дана“.47 Идентичну формулацију о строго приватном карактеру
посете понавља и најтиражнији југословенски дневник Политика.48 Генерално, Политика је преносила кратке вести о боравку Стојадиновића у Италији,
углавном опште податке, и то не на првој страници. Лист је преносио и писање страних листова, али само оних који су се уклапали у званично објашњење посете. Политика је преносила углавном италијанске агенцијске вести, за
разлику од Стојадиновићеве званичне посете током децембра 1937, када је у
Италију послат Милан Радуловић као специјални извештач.
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Лист Време је, очекивано, дао посети већу пажњу објавивши десетак
текстова који су пратили Стојадиновићево кретање и једну фотографију преузету из италијанске штампе. Време је било у задатим оквирима и када је извештавало о писању италијанских и француских листова. Тако преноси писање
француског Матена да „Стојадиновић долази у Италију да се одмори и да
је природно што му је из куртоазије изашао у сусрет италијански министар
спољних послова и што са њим разговара приватно“.49 Очигледно је да су
постојала јасна упутства да се о посети пише као приватној и да се преносе
искључиво листови који о њој говоре као таквој. Наравно, и фразе о италијанско-југословенском пријатељству и сарадњи биле су добродошле одакле год
да долазе.
Торинска Ла стампа50 је опширније извештавала о посети од
југословенских дневника. Од најаве посете 15. јуна па до извештавања о повратку Стојадиновића у Југославију 23. јуна, лист је објавио око 20 чланака
и две фотографије (једна приликом доласка југословенског госта, а друга са
посете Бијеналу). Иако су и Италијани подвлачили њен приватни карактер,
већ се у чланку од 18. јуна наводи да су двојица министара разменила мишљење о свим политичким темама. Дописник листа из Београда Алфио Русо51
констатује како се сваки поклоник мира у Европи радује овом сусрету који
„удаљава рат а доприноси миру“.52 Долазак Стојадиновића је доказ одличних
односа две државе, истицано је у свакој прилици.
Посета Стојадиновића Венецији и сусрет са грофом Ћаном важна је
епизода у југословенско-италијанским односима у другој половини тридесетих година. Њоме је потврђена политика сарадње две државе започета Бео49
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градским споразумом из 1937. У исто време продубљен је већ срдачан однос
и међусобно уважавање два министра спољних послова. Током посете домаћа штампа пренела је писање италијанског листа Ил Телеграфо који о Стојадиновићу пише: „пријатељ је Италије не само што је то дипломатска потреба
његове отаџбине, него и по дубокој наклоности свог укуса и културе“.53 Такав
закључак веома је близак и суду историчара.
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