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Срп ско-не мач ки и ју го сло вен ско-не-
мач ки од но си пред ста вља ју те му ко јом се, и 
по ред ње не ве ли ке ва жно сти, ба вио ма њи 
број до ма ћих (срп ских и ју го сло вен ских) и 
не мач ких исто ри ча ра. Је дан од њих је и Да-
ли бор Ден да, на уч ни са рад ник Оде ље ња за 
вој ну исто ри ју Ин сти ту та за стра те гиј ска 
ис тра жи ва ња, до цент Уни вер зи те та од бра не 
из Бе о гра да и пу ков ник Вој ске Ср би је. Ко-
ле га Ден да при па да сред њој ге не ра ци ји исто-
ри ча ра. Ди пло ми рао је, ма ги стри рао и док-
то ри рао на Ка те дри за Исто ри ју Ју го сла ви је 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бео-
гра ду. Ау тор је не ко ли ко мо но гра фи ја и више 
де се ти на на уч них ра до ва ко ји се те мат ски 
од но се на исто ри ју срп ске вој ске на пре ла зу 
из XIX у XX век, у бал кан ским и Пр вом 
свет ском ра ту, на мо дер ни за ци ју ју го сло вен-
ске вој ске у ме ђу рат ним го ди на ма, раз вој вој-
ног про фе си о на ли зма и исто ри ју вој не исто-
ри о гра фи је. Хро но ло шки оквир ње го вих 
ис тра жи ва ња пре вас ход но об у хва та дру гу 

по ло ви ну XIX и пр ву по ло ви ну ХХ ве ка. Реч 
је о ис тра жи ва чу са за вид ним ме ђу на род ним 
ис ку ством, ко ји је про вео го ди ну да на на ис-
тра жи вач кој прак си у Цен тру за вој ну исто-
ри ју и дру штве не на у ке у Потс да му (СР Не-
мач ка), уче ство вао на број ним до ма ћим, као 
и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма (у Бео-
гра ду, Мо скви, Рја за њу, Бре сту, Бе чу, Потс-
да му, Со фи ји, Вар ша ви, Бу ку ре шту, Бра ти-
сла ви, Ту тра ка ну, Кон стан ци, Љу бља ни), те 
дао свој до при нос у ме ђу на род ном про јек ту 
“1914–1918-on li ne. In ter na ti o nal Encyclo pe dia 
of the First World War” Сло бод ног Уни вер зи-
те та у Бер ли ну. Због до при но са на про јек ту 
„Срп ски би о граф ски реч ник” (42 би о гра фи-
је) и уче шћа у про гра ми ма Ма ти це срп ске 
по све ће ним Ве ли ком ра ту иза бран је и за 
стал ног чла на са рад ни ка ове на ше ре но ми-
ра не ин сти ту ци је.

Мо но гра фи ја ко ју пред ста вља мо ба зи-
ра се на пре ра ђе ној и до пу ње ној док тор ској 
ди сер та ци ји „Ју го сло вен ска вој ска и Тре ћи 
рајх 1933–1941”, од бра ње ној на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду ју ла 
2016. го ди не, и ре зул тат је де се то го ди шњег 
пре да ног ис тра жи вач ког ра да ау то ра у до-
ма ћим и стра ним (не мач ким) ар хи ви ма и 
би бли о те ка ма. Пи са на је на бо га тој из вор ној 
осно ви ко ја је ау то ру омо гу ћи ла да са гле да, 
са зна, раз у ме и пре зен ту је су шти ну вој но по-
ли тич ких и вој но ди пло мат ских од но са изме-
ђу Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, Вај мар ске 
Не мач ке и Тре ћег рај ха у го ди на ма 1918–1941. 
Ана ли зе и за кључ ци до ко јих је до се гло ово 
ис тра жи ва ње сво ју осно ву пре вас ход но има ју 
у ар хив ској гра ђи по хра ње ној у фон до ви ма 
Вој ног ар хи ва у Бе о гра ду (6), Вој ног ар хи ва 
СР Не мач ке у Фрај бур гу (25), Ар хи ва Ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва СР Не мач ке у 
Бер ли ну (23), Ар хи ва Ју го сла ви је (12), Ар хи-
ва Ср би је (1) и Ар хи ва СА НУ (2). Исто риј ске 
чи ње ни це про на ђе не у ар хив ским из во ри ма 
Ден да је успе шно ком би но вао са по да ци ма 
до ко јих је до шао те мељ ним иш чи та ва њем 
об ја вље не гра ђе ју го сло вен ске, не мач ке, фран-
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цу ске и бри тан ске про ве ни јен ци је (44 на сло-
ва), ме мо а ри сти ке (21), штам пе и пе ри о ди ке 
(8), ен ци кло пе ди ја (10), ин тер нет адре са (4), 
те вој не, прав не, ди пло мат ске, еко ном ске и 
исто ри о граф ске ли те ра ту ре и пу бли ци сти ке 
(207).

Струк ту ру мо но гра фи је „Шлем и шај-
ка ча: вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки 
од но си 1918–1941.” др Да ли бо ра Ден де, по ред 
пред го во ра (стр. 11–24), обим ног ис тра жи-
вач ког уво да (стр. 25–132), за кључ ка (стр. 675– 
687) и по пи са из во ра и ли те ра ту ре, чи ни пет 
по гла вља уну тар ко јих је ма те ри ја из ло же на 
у 28 пот по гла вља. Де ло са др жи и имен ски и 
ге о граф ски ре ги стар.

 У пред го во ру књи ге ау тор се кри тич ки 
од ре дио пре ма те ми, по сто је ћим из во ри ма 
и ли те ра ту ри. Ја сно је ука зао на зна чај по је ди-
них ар хив ских фон до ва и збир ки за ње го во 
ис тра жи ва ње. У из у зет но обим ном, те мељ-
но ура ђе ном и пре те жно на но вим ис тра жи-
ва њи ма и ли те ра ту ри за сно ва ном увод ном 
де лу мо но гра фи је Ден да је об ра дио ви ше 
ва жних те ма. У ши ро ким по те зи ма, са за ста-
ја њем на ва жним пре лом ни ца ма исто ри је, 
пред ста вио је по ли тич ке, еко ном ске и кул-
тур не ве зе Ср ба и Не ма ца од сред њег ве ка 
до 1918. го ди не. Ука зао је на еко ном ске ве зе 
ус по ста вље не у сред њем ве ку, по сле ди це 
тур ских осва ја ња и ра то ва ко је је др жа ва 
осман ског су ве ре ни те та во ди ла са Ау стри-
јом у XVI II ве ку, сли ку ко ју су о Ср би ји сте-
кли не мач ки пу то пи сци, до при нос ми гра-
тор них кре та ња на ме ђу соб но упо зна ва ње и 
про жи ма ње два на ро да то ком ве ко ва. По себ-
но пре да но об ра ђе ни су од но си Ср ба и Не-
ма ца у XIX ве ку. Ау тор је скре нуо па жњу на 
зна чај на ци о нал них пре по ро да и ва жност 
уни вер зи тет ских цен та ра у об ли ко ва њу на-
ци о нал них и кул тур них иден ти те та, ин сти-
ту ци ја и ели та. Иден ти фи ко ва ни су пе ри о ди 
у ко ји ма је би ло ви ше или ма ње по ли тич ког 
и вој ног ин те ре со ва ња Не мач ке за Ср би ју и 
Ср бе. Са истом па жњом про го во ре но је о ди-
пло мат ским, при вред ним и кул тур ним од но-
си ма два на ро да и две др жа ве, али и о мно-
штву сте ре о ти па о Бал ка ну и на ро ди ма ко ји 
на ње му жи ве, ко ји су об ли ко ва ли свест Не-
ма ца и ути ца ли да по сле вре ме на са рад ње 
ХХ век бу де век су ко ба.

У окви ру увод ног де ла ра да као по себ-
на це ли на те мељ но су об ра ђе не вој не ве зе 
Ср ба и Не ма ца до 1914. го ди не. У тим де ло-
ви ма тек ста ра све тље ни су вој ни ути ца ји и 
ор га ни за ци ја ко ји су у Ср би ју сти гли из Пру-

ске пре ко шко ло ва ња срп ских офи ци ра и 
струч ња ка, а ко ји су би ли нео п ход ни ин сти-
ту ци ји ка ква је вој ска. Та са зна ња о „пру ском 
про фе си о на ли зму” и де це ниј ској из град њи 
бор бе но ефи ка сне ар ми је, дра го це на за разу-
ме ва ње так ти ке, стра те ги је, тех ни ке ко ман до-
ва ња, вој не ор га ни за ци је и док три не Не мач ке, 
од по себ не су ва жно сти за раз у ме ва ње те ме 
ко јој је ко ле га Ден да по све ћен. Упо ре до с тим, 
об ра ђе ни су не мач ки ути ца ји на из град њи 
мо дер не срп ске вој ске, ука за но је на са вре-
ме на вој нич ка зна ња ко ја су сте кли срп ски 
офи ци ри шко ло ва ни у Не мач кој и по зи ци је 
ко је су на кон то га за до би ли у срп ској вој сци, 
скре ну та је па жња на скром не вој не по тен-
ци ја ле Ср би је и вој не ре фор ме из ве де не уз 
от по ре по не мач ком обра сцу. На тај на чин 
фор ми ран је, по не мач ком узо ру, за о кру жен 
и ефи ка сан си стем ин сти ту ци ја ко је су из не-
дри ле из у зет но спо со бан ста ре шин ски ка-
дар, фор ми ран на до бром по зна ва њу не мач ке 
вој не ми сли и прак се ра то ва ња. Ау тор је ука-
зао и на про цес ми ли та ри за ци је срп ског дру-
штва и уло гу ко ју су у ње му има ли чла но ви 
ор га ни за ци је Цр на ру ка, ве зе Дра гу ти на Ди-
ми три је ви ћа Апи са и де ла срп ских офи ци ра 
са кру го ви ма бли ским Вил хел му II, рас ту ће 
не мач ке ин те ре се за Ср би ју. Са под јед на ком 
па жњом об ра дио је и ис ку ство рат ног су ко ба 
и тро го ди шње оку па ци је Ср би је у го ди на ма 
1914–1918, те је за кљу чио да су ко рект ни од-
но си Не ма ца пре ма Ср би ма, али и Ср ба пре ма 
Нем ци ма као про тив ни ку у ра ту, као и чиње-
ни ца да су љу ди са обе стра не фрон та де ли ли 
исте про фе си о нал не вред но сти – пред ста-
вља ли за ло гу за бу ду ће од но се. 

Це ли ну за се бе у увод ном де лу књи ге 
пред ста вља оде љак по све ћен по ли тич ким, 
еко ном ским, кул тур ним и вој ним од но си ма 
ју го сло вен ске др жа ве и Не мач ке у пе ри о ду 
1918–1932. За сно ва ни на но вој гра ђи не мач ке 
про ве ни јен ци је, де ло ви тек ста у мно го че му 
пре ко ра чу ју ком пи ла тив ну ра ван. По ред 
гра ђе из не мач ких ар хи ва, ту је пре све га реч 
о се ри ја ма А и Ц обим них збор ни ка до ку ме-
на та о спољ ној по ли ти ци Не мач ке (Ak ten der 
de utschen auswär ti gen Po li tik 1918–1945, Se rie 
A [1918–1925], 9 Bde., Göttingen 1982–1991, 
Se rie B [1925–1933], 21 Bde., Göttingen 1968–
1983), на ста лим осам де се тих и де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, ко ји го то во да ни су ко ри шће-
ни у срп ској исто ри о гра фи ји о ју го сло вен-
ско-не мач ким од но си ма. Оп те ре ће ни тра ге-
ди јом тек окон ча ног ра та, те шким пи та њем 
од го вор но сти за рат и рат не кри ви це и чи ње-
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ни цом да се ју го сло вен ска др жа ва на ла зи ла 
у „ор би ти” фран цу ске по ли ти ке, од но си две 
др жа ве би ли су на но вом по чет ку. То ни је било 
у ко ли зи ји са на сто ја њи ма ју го сло вен ске 
држа ве да из го ди не у го ди ну по бољ ша ва 
ју го сло вен ско-не мач ке од но се, што је би ло 
при хва ће но и у Бер ли ну, и огле да ло се у не-
мач кој по ли ти ци пре ма Бе о гра ду. Ов де по себ-
но вре ди ука за ти на смер ни це спољ не по ли-
ти ке пре ма Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, 
на ста ле у не мач ком Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва 1926. го ди не. Пре ма њи ма, ина че 
пр ви пут пу бли ко ва ним на срп ском је зи ку у 
књи зи ко ле ге Ден де, основ ни не мач ки ин те-
рес у Ју го сла ви ји био је еко ном ски, али се 
ју го сло вен ско-не мач ко при бли жа ва ње ни је 
мо гло де си ти бр зо због фран цу ско-не мач ких 
на пе то сти и ја ког фран цу ског ути ца ја у Бео-
гра ду. За Нем це је би ло ва жно да раз вој од но-
са са Ју го сла ви јом до ве де до сла бље ња Мале 
ан тан те, што би за по сле ди цу има ло да Че хо-
сло вач ка у бу дућ но сти не мо же ра чу на ти на 
би ло ка кву по моћ Ју го сла ви је про тив Не мач-
ке. Пре ма тим смер ни ца ма, у не мач ком ин те-
ре су би ла би Ју го сла ви ја ко ја би својa ин те-
ре со ва ња, са Сред ње Евро пе, пре у сме ри ла на 
Бал кан и чи ји би ин те ре си у Ма лој ан тан ти 
во ди ли ка ре лак са ци ји на пе то сти у од но си ма 
са Ма ђар ском. Ка ко по ка зу ју ова ис тра жи ва-
ња, по ред до брих од но са са Ру си јом, Не мач ка 
ни је има ла ни ка квих по ли тич ких ин те ре са да 
ра ди на по бољ ша њу од но са из ме ђу Ју го сла-
ви је и СССР-а. Сме р ни це ће пред ста вља ти 
осно ву не мач ке по ли ти ке пре ма ју го сло вен-
ској др жа ви и у вре ме ну Тре ћег рај ха, за кључ-
но са пу чем 27. мар та 1941. го ди не. Ка ко је 
ин те рес на ју го сло вен ско-не мач ком збли жа-
ва њу био обо стран, ау тор с пра вом и до ку-
мен то ва но ука зу је на зна чај ну уло гу ко ју у 
ње му игра ју го сло вен ски по сла ник у Бер ли-
ну Жи во јин Ба луг џић. За хва љу ју ћи све му 
из не том, зна ча јан по раст ак тив но сти с тим 
у ве зи ви дан је по чет ком 30-их го ди на, ка ко 
у сфе ри еко но ми је (осва ја ње тр жи шта), та ко 
и у по ве ћа њу ути ца ја у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. У овом пе ри о ду на ста-
је у Не мач кој и пр ви ела бо рат о ју го сло вен-
ској вој сци, у ко јем је, за хва љу ју ћи срп ским 
тра ди ци ја ма, она би ла ла ска во оце ње на. Ау тор 
је за кљу чио да ће на ве де ни ела бо рат би ти од 
пре суд ног ути ца ја за оце ну ква ли те та ју го-
сло вен ске вој ске све до 1939. го ди не.

Ком па ра тив на ана ли за раз во ја ору жа-
них сна га Кра ље ви не Ју го сла ви је и Не мач ке 
у пе ри о ду оме ђе ним свет ским ра то ви ма (1918–

1941) те ма је ко ја за сво ђу је увод мо но гра фи-
је ко ле ге Ден де. У том де лу про го во ре но је 
о по сто је ћим си сте ми ма од бра не Не мач ке и 
Ју го сла ви је ко ји су у док три нар ном и про-
фе си о нал ном сми слу по чет ком 20-их има ли 
слич на по ла зи шта. Ипак, под ути ца јем по-
ли ти ке и ме ста ко је је Ју го сла ви ја за до би ла 
у по рет ку ус по ста вље ном на кра ју Пр вог свет-
ског ра та, до шло је до на пу шта ња вој ног про-
фе си о на ли зма усво је ног из не мач ког вој ног 
обра сца и при хва та ња (фор си ра ња) фран цу-
ских вој них ути ца ја. Ден да је та ко ђе об ра дио: 
про цес ква ли та тив не и ка дров ске про ме не 
вој не ор га ни за ци је ко ји је во дио од пре ла ска 
са срп ског ор га ни за ци о ног мо де ла до вој ске 
Кра ље ви не Ју го сла ви је; шко ло ва ње и фор ми-
ра ње офи цир ског и под о фи цир ског ка дра; 
про ме не у ју го сло вен ској вој ној док три ни и 
по ли ти ци као глав ном ге не ра то ру тих про ме-
на; ја ча ње фран цу ских вој них ути ца ја ме ђу 
елит ним офи ци ри ма ју го сло вен ске вој ске. 
Ау тор у том про це су по себ но апо стро фи ра 
уло гу кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и 
кли ке оку пље не око ге не ра ла Пе тра Жив ко-
ви ћа. С истом па жњом об ра ђе не су и не мач-
ке ору жа не сна ге ко је су пре ва ли ле дуг пут 
од кон фу зи је, пре ко ре фор ми, до ор га ни за-
ци је мо дер не и сна жне ар ми је, у ко јој је уса-
вр ша ва ње по зна ва ња так ти ке, стра те ги је и 
тех но ло шког на прет ка би ла стал на оба ве за 
офи ци ра. То ва жи и за сло жен од нос ко ји је 
вој ска има ла пре ма на ци сти ма и на ци стич ка 
др жа ва пре ма вој сци.

У по гла вљу на сло вље ном „Ка ус по ста-
вља њу ју го сло вен ско-не мач ких вој но-ди пло-
мат ских од но са” (стр. 167–226) об ра ђен је 
хро но ло шки пе ри од од 1933. до 1935. го ди не. 
У том де лу тек ста ау тор је са гле дао ви ше те ма 
ко је су од ре ђи ва ле по ли тич ки и еко ном ски 
оквир уну тар ко га је до шло до ус по ста вља-
ња вој но-ди пло мат ских од но са Ју го сла ви је 
и Не мач ке. Ука зао је на ути цај ве ли ке еко-
ном ске кри зе на ју го сло вен ско-не мач ке од-
но се, од ре дио је од нос ју го сло вен ске др жа ве 
пре ма по ли тич ким про ме на ма у Не мач кој 
1933. го ди не и пре ма на ци зму, иден ти фи ко-
вао је обо стра не по ли тич ке ин те ре се ко ји су 
под сти ца ли ме ђу соб но при бли жа ва ње две 
др жа ве, об ра дио је прог но зе, про це не и оче-
ки ва ња ко је су вој ни кру го ви у Бе о гра ду и 
Бер ли ну ис ка зи ва ли пре ма пи та њу вој но-ди-
пло мат ске са рад ње.

У тим де ло ви ма мо но гра фи је по ка за но 
је у ко јој је ме ри по ли ти ка „еко ном ског на-
ци о на ли зма” од ре ди ла исто риј ске про це се 
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у Не мач кој и Евро пи, ути ца ла на ожи вља-
ва ње не мач ког кон цеп та „Сред ње Евро пе”, 
ге не ри ра ла агре сив ну по ли ти ку Тре ћег рај-
ха, из ро ди ла ве ће ин те ре со ва ње Не мач ке за 
бал кан ске зе мље, и по ве ћа ну еко ном ску за-
ви сност аграр них др жа ва са тог про сто ра (по-
ли ти ка „Но вог пла на”; при вред ни про дор; 
за ин те ре со ва ност за аграр не про из во де, ру-
дар ство и си ро ви не...). С па жњом је об ра ђен 
од нос дик та тор ског ре жи ма у Ју го сла ви ји 
(по ли ти ча ри и вој ни ци) пре ма сту па њу 
Адол фа Хи тле ра на власт, ра си зму и на ци-
стич ким на сто ја њи ма да фор ми ра ју ау то ри-
тар ну на ци о нал ну др жа ву ко ја свим сред-
стви ма ре а ли зу је ве ли ко др жав ну иде ју и 
им пе ри јал ни про грам, али и од нос на ци стич-
ке Не мач ке пре ма ре жи му лич не вла сти у Ју-
го сла ви ји. Ука зао је на кон крет не по ли тич ке 
и еко ном ске ин те ре се и спољ но по ли тич ке 
окол но сти ко ји су под сти ца ли са рад њу Ју го-
сла ви је са Не мач ком (об у зда ва ње ита ли јан-
ског им пе ри ја ли зма, по ја ва ире ден ти зма и 
уста шког по кре та, ре ви зи о ни стич ке и ре ван-
ши стич ке тен ден ци је су се да...) и по др шку 
ко ја је том про це су сти за ла из Бер ли на и 
Бе о гра да. Ау тор ис ти че да се ка са рад њи са 
Не мач ком „окре тао” и сâм краљ Алек сан дар, 
ко ји јој је био на кло њен, не са мо као про тив-
те жи пре ма Ита ли ји, не го и као евен ту ал ном 
ре а ли за то ру ан шлу са. На то га је под сти ца ла 
за бри ну тост да уну тра шње про бле ме у држа-
ви не иза зо ву ин тер вен ци је Хаб збур га, као 
и Му со ли ни ја. Ден да за кљу чу је да је де ли мич-
ном при бли жа ва њу Ју го сла ви је Не мач кој 
до при но си ла и Фран цу ска, ко ја је по чет ком 
1933, да би при ву кла Ита ли ју на сво ју стра-
ну, при сту пи ла Пак ту че тво ри це (Ве ли ка Бри-
та ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја и Не мач ка). На 
тај пакт у Ју го сла ви ји ни је се по зи тив но гле-
да ло, бу ду ћи да је да вао пра во ве ли ким си-
ла ма да са ме уре ђу ју од но се у Евро пи, чи ме 
се ства ра ла мо гућ ност да се на ма ла вра та 
из ве де ре ви зи ја Вер сај ског уго во ра на ште ту 
зе ма ља по пут Пољ ске, Че хо сло вач ке, Ру му-
ни је и Ју го сла ви је.

Ко ле га Ден да с пра вом уо ча ва да је од 
ве ли ког еко ном ског зна ча ја за Кра ље ви ну 
Ју го сла ви ју и ја ча ње ју го сло вен ско-не мач-
ких од но са био и тр го вин ски уго вор за кљу-
чен 1934. го ди не, на осно ву ко јег је Не мач ка 
пре у зе ла оба ве зу ку по ва ња ју го сло вен ских 
по љо при вред них про из во да по це на ма ви-
шим од це на на свет ском тр жи шту, с тим да 
не пла ћа у де ви за ма не го пу тем кли рин га, из-
во зом ин ду стриј ске ро бе. Од ва жно сти су и 

де ло ви мо но гра фи је у ко ји ма је ау тор из нео 
прог но зе, про це не и оче ки ва ња вој них кру-
го ва у Не мач кој и Ју го сла ви ји о бу дућ но сти 
вој но-ди пло мат ске са рад ње, ела бо ри рао про-
ме ну „сли ке дру гог” ко ја је, ка да је вој ска у 
пи та њу, по че ла да се ме ња и у Бе о гра ду и у 
Бер ли ну, про го во рио о про це су ко ји је во дио 
за кљу че њу вој но-ди пло мат ских од но са и 
офи ци ри ма ко ји су би ли пр ви акре ди то ва ни 
вој ни ата шеи и иза сла ни ци. Та ко је апри ла 
1933. ју го сло вен ски вој ни иза сла ник у Пра-
гу био опу но мо ћен да пред ста вља ју го сло-
вен ску вој ску и у Бер ли ну, док је и не мач ки 
вој ни иза сла ник у Пра гу до био пу но моћ је за 
Бе о град и Бу ку решт. Ау тор је с пра вом уо чио 
и зна чај лич но сти на ци стич ког ми ни стра 
Ва зду хо плов ства Хер ма на Ге рин га за ја ча ње 
ју го сло вен ско-не мач ких од но са. Ге ринг је 
због пер фор ман са ко ји је из вео као пред став-
ник не мач ких ору жа них сна га на са хра ни 
кра ља Алек сан дра по брао сим па ти је ју го сло-
вен ске јав но сти. Од но си са Ју го сла ви јом 
пред ста вља ли су Ге рин гов лич ни про је кат, 
ко ји му је, уз оста ло, до нео брз успон на хије-
рар хиј ској ле стви ци на ци о нал со ци ја ли стич-
ке др жа ве. Иза „при бли жа ва ња две др жа ве” 
ста јао је и еко ном ски ин те рес. По ја ча ном 
са рад њом Не мач ка је за се бе ус пе ла да обез-
бе ди це ло куп ну про из вод њу ју го сло вен ског 
бок си та, ру де ва жне за до би ја ње алу ми ни ју-
ма, пре суд но ва жног за раз вој ва зду хо плов не 
ин ду стри је. За јед но са Ма ђар ском, Ју го сла-
ви ја је по кри ва ла 100% мир но доп ских и рат-
них по тре ба Тре ћег рај ха за овом си ро ви ном. 
На вој ном пла ну од но си две др жа ве кру ни-
са ни су до ла ском пр вог не мач ког вој ног иза-
слани ка на ре зи ден ци јал ној осно ви у Бе о град 
ок то бра 1935. и пр вог ју го сло вен ског вој ног 
иза сла ни ка у Бер лин у ма ју 1936. го ди не.

У по гла вљу „Вла да др Ми ла на Сто ја ди-
но ви ћа и вој на са рад ња са Не мач ком (1935–
1939)” (227–469), об ра ђе не су две хро но ло-
шки ва жне це ли не у ју го сло вен ско-не мач-
ким вој ним од но си ма (пе ри од 1935 – март 
1938. и март 1938 – сеп тем бар 1939) и као та кво 
је јед но од цен трал них у овој мо но гра фи ји. 
У ње му је ау тор, уз ослон на но ве из во ре, 
по ка зао у ко јој су ме ри спољ но по ли тич ке 
окол но сти (те жак спољ но по ли тич ки по ло жај 
Ју го сла ви је, ита ли јан ска агре си ја у Ети о пи-
ји и гу би так ита ли јан ског тр жи шта, ула зак 
не мач ких тру па у де ми ли та ри зо ва ну Рајн ску 
област, ан шлус Ау стри је Не мач кој, при са је-
ди ње ње Су дет ске обла сти, рас пад Ма ле ан-
тан те, оку па ци ја Че хо сло вач ке, по ли тич ка 
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не моћ Фран цу ске итд.) и уну тра шње при ли ке 
(ре ша ва ње хр ват ског пи та ња, те шка еко ном-
ска си ту а ци ја, по тре ба гу ше ња уста шког и 
дру гих се па ра ти стич ких по кре та, при до би-
ја ње не мач ке на ци о нал не ма њи не, кон крет ни 
тр го вин ски ин те ре си у са рад њи са Не мач-
ком итд.) ути ца ли на про ме ну до та да шњег 
ју го сло вен ског спољ но по ли тич ког кур са, 
укуп ну по ли ти ку вла де Ми ла на Сто ја ди но-
ви ћа и ње ну под сти цај ну уло гу по др жа ва ња 
вој не са рад ње Ју го сла ви је и Не мач ке. Ау тор 
је ука зао и на ла га но уда ља ва ње ју го сло вен-
ске спољ не по ли ти ке од Фран цу ске, пре ла-
зак спољ но по ли тич ког ослон ца зе мље на 
Ве ли ку Бри та ни ју и ја ча ње уло ге Не мач ке. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да та да све ве ћу 
ва жност у ју го сло вен ској по ли ти ци по чи ње 
да до би ја Бал кан ски са вез, иза ко га је ста ја ла 
Ве ли ка Бри та ни ја, док по ку ша ји про ши ри ва-
ња оба ве за Ма ле ан тан те да ва њем га ран ци ја 
про тив ре ви зи о ни стич ких те жњи Ма ђар ске 
и ре ста у ра ци је Хаб збур го ва ца у Ау стри ји на 
за јед нич ку од бра ну у слу ча ју би ло чи јег на-
па да на зе мљу чла ни цу, као и по ку шај укљу-
чи ва ња Фран цу ске у те га ран ци је, не на и ла-
зе на по др шку у Ју го сла ви ји и Ру му ни ји. У 
овом по гла вљу об ра ђен је и ути цај Тре ћег 
рај ха на по бољ ша ње ју го сло вен ских од но са 
са су се ди ма и ја ча ње по зи ци је вла де М. Сто-
ја ди но ви ћа на уну тра шњем и спољ ном пла ну 
(Кон кор дат ска кри за, по се та М. Сто ја ди но-
ви ћа Бер ли ну, не мач ке га ран ци је да те по во-
дом ан шлу са и Су дет ске кри зе, крах Ма ле 
ан тан те). Све је то, ка ко по ка зу је ис тра жи ва-
ње ко ле ге Ден де, нај ди рект ни је би ло у не мач-
ком ин те ре су. На осно ву ана ли зе ар хив ске 
гра ђе Ден да је до шао и до за кључ ка да је у 
од но си ма пре ма Не мач кој ју го сло вен ска зва-
нич на по ли ти ка из вре ме на Сто ја ди но ви ћа 
сле ди ла по ли ти ку Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је 
до 1939. ишла на по пу шта ње и по ку шај усме-
ра ва ња не мач ке екс пан зи је на Ис ток про тив 
СССР-а. Пра те ћи ту по ли ти ку, Ју го сла ви ја 
се под Ми ла ном Сто ја ди но ви ћем и по ли тич-
ки све ви ше при бли жа ва ла Не мач кој. Ми лан 
Сто ја ди но вић је на ро чи то „ра дио” и на гра-
ђе њу од но са из ме ђу ју го сло вен ске вој ске и 
Вер мах та, у че му му је са не мач ке стра не глав-
ни осло нац био ге не рал ни кон зул и пред став-
ник Ге рин го вог Че тво ро го ди шњег пла на у 
Бе о гра ду – ин же њер Франц Ној ха у зен. Ми-
лан Сто ја ди но вић се на ро чи то ан га жо вао на 
ја ча њу вој них ве за по сле по се те Бер ли ну у 
ја ну а ру 1938. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња ко ле ге Ден де, Сто ја ди но вић је сво јим по-

ступ ци ма сте као зна чај но по ве ре ње не мач ке 
стра не, али су сви ње го ви на по ри, на ро чи то 
ка да је реч о при бли жа ва њу вој них кру го ва 
Бе о гра да и Бер ли на, па ли у во ду на кон ан шлу-
са Ау стри је. Тај до га ђај пот пу но је про ме нио 
став ју го сло вен ског вој ног вр ха пре ма Тре-
ћем рај ху, у ко ме се од тог мо мен та ви де ла 
нај ве ћа спољ но по ли тич ка прет ња по без бед-
ност Кра ље ви не Ју го сла ви је. Од мах по том 
по че ло се са из ра дом де фан зив них рат них 
пла но ва и из гла са ва ју се кре ди ти за опре ма ње 
вој ске. Вој не вла сти по ку ша ва ју да оја ча ју 
ве зе са Че хо сло вач ком, на су прот по ли ти ци 
др жав ног вр ха. Све ве ће на ги ња ње Сто ја ди-
но ви ћа ка си ла ма Осо ви не и опо на ша ње фа-
ши стич ког обра сца при ли ком из бор не кам-
па ње 1938. го ди не до ве ли су до па да ње го ве 
вла де. Ау тор уо ча ва да се сме на Сто ја ди но-
ви ћа по кла па са про ме ном по пу стљи вог ста-
ва Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске пре ма 
Не мач кој. Пад вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 
ка ко по ка зу је и ово ис тра жи ва ње, на не ко 
вре ме ума њио је ус по ста вље но по ве ре ње 
Бер ли на пре ма Бе о гра ду, за у здао са рад њу 
на по ли тич ком и вој ном пла ну, оја чао свест 
о Не мач кој као глав ној опа сно сти по Ју го-
сла ви ју, пре о ри јен ти сао не мач ку по ли ти ку 
пре ма Бе о гра ду од „ду го роч не” на „крат ко-
роч ну”. Не по ве ре ње Хи тле ра у ју го сло вен-
ску по ли ти ку би ло је у јед ном мо мен ту чак 
то ли ко да је по ну дио Ита ли ји као „ма мац” 
да на пад не Ју го сла ви ју, не би ли је уву као у 
рат и ти ме ве зао Ве ли ку Бри та ни ју за Сре-
до зе мље уме сто за За пад ни фронт. Ден да је 
из нео по да так да су се два дик та то ра та да сло-
жи ла да у но вој Евро пи ко ју они бу ду во ди ли 
ју го сло вен ска др жа ва не ће мо ћи да се одр жи 
у по сто је ћем об ли ку. Си ту а ци ја ће се вре ме-
ном до не кле про ме ни ти у ју го сло вен ску ко-
рист, али по ве ре ње Бер ли на, ко је ће на кнад но 
за до би ти и кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић, ипак 
ни ка да не ће би ти ни при бли жно оно ме ко је 
је ужи вао М. Сто ја ди но вић. 

По себ но су вред ни и са свим но ви ис-
тра жи вач ки де ло ви мо но гра фи је у ко ји ма су 
пре зен то ва ни за да ци, ак тив но сти и по ло жај 
акре ди то ва них вој них пред став ни ка (Мо риц 
фон Фа бер ди Фор, Карл Ау густ фон Ше не-
бек, Ру долф Ту сен, Жар ко А. Ве рић, Вла ди-
мир Ва ух ник). Ин фор ма ци је ко је су при би-
ра ли, опа жа ња, про це не, прог но зе, ана ли зе, 
за кључ ци и ми шље ња не сум њи во су об ли-
ко ва ли по гле де вој них кру го ва и ути ца ли на 
во ђе ње по ли ти ке. Ау тор је об ра дио пи та ње 
пр вих ју го сло вен ских на бав ки на о ру жа ња, 
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ва зду хо плов ног ма те ри ја ла и мор на рич ке 
опре ме у Не мач кој, утвр дио ви си ну нов ча них 
кво та у тр го вин ској раз ме ни тог ти па, скре-
нуо па жњу на уло гу „ве за и по знан ста ва” у 
по сло ва њу са Не мач ком, и убе дљи во по ка зао 
да је до по чет ка Дру гог свет ског ра та у Евро-
пи Ју го сла ви ја пред ста вља ла глав ну си ро-
вин ску ба зу не мач ке рат не при вре де (30% 
на бав ки). У по ме ну том де лу тек ста об ра ђен 
је и вој ни сег мент Сто ја ди но ви ће ве по се те 
Не мач кој 1938. го ди не и скре ну та је па жња 
на ин тен зи ви ра ње вој не са рад ње две др жа ве 
ко ја је на кон то га усле ди ла. Бу ду ћи да је ју го-
сло вен ска вој ска у на ве де ном пе ри о ду (1935–
1938) би ла са став ни део европ ских без бед-
но сних струк ту ра, Ден да је ком па ра тив но 
об ра дио од но се са вој ним струк ту ра ма 
Фран цу ске, Че хо сло вач ке и Не мач ке и ре кон-
стру и сао про цес ла га ног раз ми мо и ла же ња 
са ста рим са ве зни ци ма и ин тен зи ви ра ња са-
рад ње са Тре ћим рај хом. Оба ве ште ност не мач-
ких вој них и ди пло мат ских пред став ни ка у 
Бе о гра ду о вој ним про це на ма си ту а ци је у 
ко јој се зе мља на ла зи, пла но ви ма од бра не и 
пре о ру жа ња вој них сна га, ре зул та ти ма до го-
во ра уну тар Ма ле ан тан те, вој ним од но си ма 
са Фран цу ском и Че хо сло вач ком, ста во ви ма 
ге не ра ли те та пре ма упа ду не мач ких је ди ни ца 
у де ми ли та ри зо ва ну Рајн ску област, ан шлу су 
Ау стри је и Су дет ској кри зи, ја сно је упу ћи ва-
ла на бли скост од но са са др жав ним и вој ним 
вр хом. Упо ред ном ана ли зом ви ђе ња ју го сло-
вен ске вој ске и Вер мах та у вој ним кру го ви ма 
Бе о гра да и Бер ли на, ко ле га Ден да је за сво-
дио пе ри од од но са ко ји је окон чан по чет ком 
Дру гог свет ског ра та у Евро пи. Ту сли ку су, 
на обе стра не, пре вас ход но фор ми ра ли др жав-
ни оба ве штај ни ор га ни, вој ни иза сла ни ци, 
спе ци јал не оба ве штај не ор га ни за ци је и мре-
же „не стал них аге на та”. По ти пу и ква ли те ту 
раз ли чи те, те су по је ди нач не и су мар не ин-
фор ма ци је, ана ли зе, ела бо ра ти и из ве шта ји 
до при но си ли фор ми ра њу це ло ви тог по гле да 
на Ју го сло вен ску вој ску и Вер мах ту омо гу-
ћи ва ли по у зда не за кључ ке о сна зи и на ме ра-
ма по тен ци јал ног при ја те ља или про тив ни-
ка. Ау тор за кљу чу је да су у мо мен ту ка да је 
би ло из глед но да се иде ка рат ном су ко бу, 
сим па ти је ју го сло вен ског вој ног и др жав ног 
вр ха би ле не дво сми сле но на стра ни са ве зни-
ка, али је по ли тич ка и еко ном ска ре ал ност 
усме ра ва ла зе мљу на не у трал ност и при вред-
ну са рад њу са Не мач ком, ко ја је на кон де бе-
ла ци је Че хо сло вач ке по ста ла и глав ни снаб-
де вач ју го сло вен ске вој ске на о ру жа њем. У 

овом по гла вљу Ден да се освр нуо и на за вр-
шни из ве штај не мач ког вој ног иза сла ни ка 
Фон Фа бе ра ди Фо ра, у ко јем је да та про це-
на бор бе них ква ли те та ју го сло вен ске вој ске, 
за сно ва на на ре зул та ти ма Куп ског ма не вра 
Ју го сло вен ске вој ске с је се ни 1937. го ди не. 
Сла бој оце ни до при не ле су и уо че не ло ше 
стра не ре фор ме спро во ђе не пре ма фран цу-
ском мо де лу. Та про це на по слу жи ла је као 
по ла зна осно ва за пла ни ра ње по тен ци јал них 
опе ра ци ја про тив Ју го сла ви је кра јем 1940. 
го ди не. Под јед на ко као и прет ход ни де ло ви 
мо но гра фи је, и ово по гла вље за сно ва но је на 
но вој и ма ло ко ри шће ној ар хив ској гра ђи по-
хра ње ној у не мач ким и до ма ћим ар хи ви ма. 
Ту по себ но тре ба ис та ћи це ло куп ну по вер-
љи ву пре пи ску не мач ког вој ног иза сла ни ка 
у Бе о гра ду са цен тра лом у Бер ли ну, ко ја се 
де лом чу ва у Ар хи ву не мач ког МСП-а (пе-
ри од 1935–1936), а де лом у Вој ном ар хи ву у 
Фрај бур гу (1937–1941). Од зна ча ја су и ме мо-
а ри пр вог не мач ког вој ног ата шеа на ре зи-
ден ци о нал ној осно ви, пу ков ни ка и ка сни је 
ге не ра ла Мо ри ца фон Фа бе ра ди Фо ра, ко ји 
до пу њу ју по ме ну те из ве шта је, до но се ћи вред-
не ин фор ма ци је о ју го сло вен ској вој сци и по-
ли тич ком и јав ном жи во ту у Бе о гра ду.

Це ли ну за се бе у мо но гра фи ји ко ју пред-
ста вља мо чи ни по гла вље под на сло вом „Југо-
сло вен ска по ли ти ка ору жа не не у трал но сти 
и Не мач ка (1939–1941)” (стр. 471–605). У том 
де лу тек ста об ра ђен је сло жен од нос ју го сло-
вен ског др жав ног вр ха пре ма „не мач ком но-
вом по рет ку”. Ау тор је убе дљи во по ка зао да 
је до по чет ка Дру гог свет ског ра та у Евро пи 
Ју го сла ви ја пред ста вља ла глав ну си ро вин-
ску ба зу не мач ке мир но доп ско-рат не при-
вре де (за до во ља ва ла је 20% по тре ба Рај ха за 
ба кром, 33% за оло вом, 50% за хро мом, 100% 
за ан ти мо ном, 40% за бок си том). У скла ду са 
тим био је и по ли тич ко-вој ни ин те рес Не мач-
ке да се бе пред ста ви као при ја те ља и га ран-
та ју го сло вен ске спољ но по ли тич ке и еко ном-
ске ста бил но сти и Ју го сла ви ју укљу чи у свој 
„Но ви по ре дак”. У овом по гла вљу ау тор је 
обра зло жио ју го сло вен ску по ли ти ку не у трал-
но сти, ана ли зи рао до ме те ју го сло вен ске по-
ли ти ке ору жа не не у трал но сти, ре ал ност тог 
по ли тич ког кон цеп та и ње гов не по сред ни ути-
цај на вој ску (ге не ра ли тет и труп не офи ци ре). 
Ни је за не ма рио ни од но се са Фран цу ском. 
Ука зао је на пла но ве о отва ра њу бал кан ског 
фрон та и мо гућ но сти ју го сло вен ске вој ске 
да те са ве знич ке иде је бу ду оства ре не. Та ко-
ђе је об ра дио и ве зе ко је су оства ре не на рела-
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ци ји Бе о гра д–А ти на –Бу ку решт, али и по ка-
зао да крат ко трај но „окре та ње” ка Не мач кој 
ни је сма тра но на пу шта њем по ли ти ке стро ге 
не у трал но сти. Ин тен зив на оба ве штај на са-
рад ња са са ве зни ци ма и слу чај „Ва ух ник” 
још не ке су од те ма о ко ји ма ко ле га Ден да 
пи ше. У том де лу књи ге он ука зу је и на ве зу 
из ме ђу за ве ре нич ких кру го ва у Аб ве ру, ју-
го сло вен ских нај ви ших двор ских кру го ва и 
Бри та на ца. Ау тор из но си да је ју го сло вен ски 
вој ни ата ше у Бер ли ну Вла ди мир Ва ух ник 
(по свој при ли ци не све сно) по стао глав ни ка-
нал за сла ње ин фор ма ци ја о сна зи и на ме ра-
ма Вер мах та бри тан ској вој ној оба ве штај ној 
слу жби. Ин фор ма ци је ко је је Ва ух ник слао 
Бе о гра ду, у фор ми су мар них оба ве штај них 
из ве шта ја до ста вљао је на чел ник Оба ве штај-
ног оде ље ња ју го сло вен ског Глав ног ге не рал-
шта ба бри тан ском вој ном ата шеу, ко ји их је 
(та ко ђе не у пу ћен у по за ди ну опе ра ци је) да ље 
про сле ђи вао у Лон дон. О зна ча ју тих ин фор-
ма ци ја нај бо ље све до чи чи ње ни ца да је сам 
шеф Аб ве ра ад ми рал Вил хелм Ка на рис од мах 
на кон ка пи ту ла ци је ју го сло вен ске вој ске до-
шао у Бе о град и из вр шио три ја жу прет ход но 
за пле ње не ју го сло вен ске оба ве штај не ар хи ве, 
ка ко би укло нио тра го ве соп стве не суб вер-
зив не ак тив но сти. 

У де лу овог по гла вља, ко је тре ти ра од-
но се ју го сло вен ске вој ске и не мач ке на ци о-
нал не ма њи не у го ди на ма пред ула зак Ју го-
сла ви је у рат, ау тор је са гле дао и по ли ти ку 
ју го сло вен ских вој них вла сти пре ма при пад-
ни ци ма не мач ке на ци о нал не ма њи не (3,5% 
свих вој ни ка). Као јед ну од основ них ка рак-
те ри сти ка тог од но са уо чио је раст ме ђу соб-
ног не по ве ре ња вој них струк ту ра и не мач ке 
ма њи не по сле ан шлу са и Су дет ске кри зе. Та-
ко ђе је про го во рио о пре вен тив ним вој ним 
ана ли за ма по на ша ња Не ма ца у за ле ђу гранич-
ног фрон та, свр ста ва њу Не ма ца у не по у зда не 
и „опа сне ма њи не”, дис кри ми на тор ском по-
на ша њу ло кал не вла сти пре ма Нем ци ма у 
Драв ској ба но ви ни, по ја ви ан ти не мач ких кам-
па ња, али и оду ше вље њу пред став ни ка мањи-
не не мач ким вој ним ус пе си ма, фор ми ра њу 
на ци о нал со ци ја ли стич ког по кре та, на гла ше-
ној на ци стич кој про па ган ди, суб вер зив ној 
де лат но сти и иш че ки ва њу ско рог при па ја ња 
Рај ху. Све је то до при но си ло да, под ути ца-
јем на ци стич ке про па ган де, оба ве штај них 
слу жби и де ло ва Аб ве ра, у пред ве чер је ра та 
не мач ка на ци о нал на ма њи на у Ју го сла ви ји 
по ста не но си лац оба ве штај них и суб вер зив-
них ак тив но сти. Ово по гла вље за вр ша ва се 

ре кон струк ци јом раз ли чи тих ви ђе ња Вер мах-
та и Ју го сло вен ске вој ске у вој ним кру го ви ма 
Бе о гра да и Бер ли на. Ју го сла ви ја је у том вре-
ме ну по ста ла све ва жни је оба ве штај но под-
руч је за Тре ћи рајх, а ре фор ми са ни Аб вер 
све ак тив ни ји у свом ра ду. По ме ра ње глав ног 
сре ди шта оба ве штај них ак тив но сти пре ма 
Ју го сла ви ји из Мин хе на на цен тре у Ау стри ји, 
ка ко је по ка за ло ово ис тра жи ва ње, умно го-
ме је ути ца ло и на про ме ну до та да шње по-
ли ти ке и на убр за но фор ми ра ње не га тив ног 
ста ва пре ма ју го сло вен ској вој сци и срп ском 
чи ни о цу код Не ма ца. У том кон тек сту ау тор 
је по ка зао на ко ји је на чин Ју го сла ви ја по ста-
ла про стор суб вер зив не ак тив но сти Аб ве ра 
и ка кве су би ле не мач ке про це не сна ге ју го-
сло вен ске вој ске. У истом вре мен ском пе ри-
о ду по ја чан је и рад ју го сло вен ске вој но о ба-
ве штај не слу жбе пре ма Не мач кој. Пре ма 
ана ли за ма ау то ра, тај рад до нео је ви ше ва-
жних опе ра тив них са зна ња и мо же се сма-
тра ти ре ла тив но успе шним. 

У по гла вљу „На рат ном пу ту” Ден да 
је об ра дио ју го сло вен ске рат не при пре ме од 
мо мен та ка да се европ ски рат већ на зи рао и 
рас плам са вао до сту па ња Кра ље ви не Ју го-
сла ви је у ору жа ни кон фликт. Не ка од кључ-
них пи та ња об ра ђе них у овом по гла вљу била 
су: пи та ње зај ма за на о ру жа ње од 200 ми лио-
на ма ра ка, да тог с ци љем спре ча ва ња ствара-
ња про бри тан ског бло ка на Бал ка ну; пи та ње 
ју го сло вен ске вој не на бав ке у Не мач кој и Че-
шко-мо рав ском про тек то ра ту и ис по ру ке на-
ба вље ног оруж ја и опре ме; од нос ју го сло вен-
ског вој ног вр ха пре ма па ду Фран цу ске; ути цај 
не мач ке вој не ми сли на из ме не ју го сло вен-
ске вој не док три не и уло гу ата шеа В. Ва ух ни-
ка у том про це су; ме сто Тре ћег рај ха у ју го-
сло вен ским рат ним пла но ви ма 1939–1941. 
го ди не. Ау тор је у овом по гла вљу по себ но 
ана ли зи рао ути цај па да Фран цу ске као глав-
ног ју го сло вен ског вој ног са ве зни ка на по-
ли ти ку зе мље и ста во ве вој них кру го ва, као 
и по ја ча но на сто ја ње Бер ли на да по ли тич ки, 
еко ном ски и вој но ути че на спољ но по ли тич ки 
курс зе мље и рас по ло же ње у вој сци. Уо чио 
је да је агре сив ност Ита ли је пре ма Бал ка ну 
има ла зна ча јан ути цај на тра же ње про тив те-
же у Не мач кој. У стра ху од ита ли јан ске агре-
си је, на кон сло ма са ве знич ког фрон та на За-
па ду, пред став ни ци ју го сло вен ског Глав ног 
ге не рал шта ба из ја ви ли су не мач ком вој ном 
иза сла ни ку пу ков ни ку Ту се ну да ће са ра ђи-
ва ти у ши ре њу не мач ке про па ган де и мо ли ли 
за сми ри ва ње јав но сти и га ран ци ју од ита-
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ли јан ског на па да. Офи ци ри ма ју го сло вен ске 
вој ске при ка зи ва ни су на кон то га ре дов но 
не мач ки про па ганд ни рат ни фил мо ви, што 
је са мо до ве ло до ши ре ња де фе ти зма и све-
сти о соп стве ној не мо ћи. Има ју ћи у ви ду при-
вред ни зна чај Ју го сла ви је, ко ја се на кон пада 
Фран цу ске све те шње еко ном ски ве зи ва ла 
за Тре ћи рајх, Не мач ка се за ло жи ла да се ита-
ли јан ске ам би ци је на ис точ ном Ја дра ну „уми-
ре” док зе мља во ди про не мач ку по ли ти ку. Та 
по ли ти ка на ста вље на је и на кон за ро бља ва ња 
по вер љи ве ар хи ве фран цу ског Ге не рал шта-
ба, из ко је се мо гла ви де ти про са ве знич ка 
де лат ност ју го сло вен ског др жав ног и вој ног 
вр ха. Пред став ни ци Рај ха ко ри сти ли су си-
ту а ци ју да ју го сло вен ске си ро ви не не сме та-
но при сти жу, док је Рајх сво је оба ве зе пре ма 
Ју го сла ви ји из вр ша вао у све ма њем про цен ту, 
да би у но вем бру 1940. ис по ру ке на о ру жа ња 
го то во пре ста ле.

Ден да се по за ба вио и ју го сло вен ским 
рат ним пла но ви ма пре ма Не мач кој ко ји на-
ста ју у овом пе ри о ду (С, Р 40 и Р 41). Ау тор 
је за кљу чио да је кључ ни про блем код њи-
хо ве из ра де би ла по ли тич ка пре ми са на ко јој 
су ин си сти ра ли хр ват ски и сло ве нач ки чла-
но ви вла де – да се бра ни це ло куп на те ри то-
ри ја зе мље, па су у скла ду са про ме ном ге о-
стра те шког окру же ња вр ше не мо ди фи ка ци-
је у основ ној иде ји рат ног пла на, ко је су се, 
ван сва ке вој нич ке ло ги ке, сво ди ле на про-
ши ре ње кор дон ског рас по ре да сна га дуж 
др жав них гра ни ца и сла бље ње стра те гиј ске 
ре зер ве. То је, по ред оста лог, до ве ло до бр зог 
сло ма ју го сло вен ске од бра не у Април ском 
ра ту 1941. го ди не.

Ау тор је скре нуо па жњу и на бор бу Ве-
ли ке Бри та ни је и Не мач ке за Бал кан, у ко јој 
је сва ка од стра на ра чу на ла на свој ути цај у 
ју го сло вен ској вој сци. Све о бу хват но је са-
гле дао про цес ко ји је Ју го сла ви ју во дио ка 
сту па њу у Трој ни пакт. При ти сци на зе мљу 
от по че ли су на кон ита ли јан ских не у спе ха у 
ра ту са Грч ком (из ра да пла на опе ра ци је „Ма-
ри та”). Ау тор је из нео по да так да је при ја тељ-
ски од нос Ју го сла ви је пре ма си ла ма Осо ви не 
тре ба ло да бу де га ран ци ја да не ће би ти угро-
жен де сни бок не мач ких тру па ко је су Грч ку 
на па да ле из Бу гар ске. Ау тор је по ка зао, та-
ко ђе, да на чвр шћим га ран ци ја ма ко је су под-
ра зу ме ва ле ула зак зе мље у Трој ни пакт ни су 
ин си сти ра ли Нем ци већ Ита ли ја ни, у чи ју 
зо ну по ли тич ког ути ца ја је пре ма не мач ко-
-ита ли јан ској по де ли ин те ре сних сфе ра спа-
да ла Ју го сла ви ја. Пре го во ри су во ђе ни тај но, 

а по ли ти ка кне за Па вла би ла је да се до би је у 
вре ме ну. Ау тор, та ко ђе, ис ти че да је оду го вла-
че њем пре го во ра до дру ге по ло ви не мар та 
кнез Па вле ус пео да „ку пи” за Грч ку до дат не 
че ти ри не де ље и да не до зво ли про лаз не мач-
ких тру па кроз ју го сло вен ску те ри то ри ју. 

Ден да је у овом по гла вљу те мељ но обра-
дио и по след њу фа зу у од но си ма две ју др жа-
ва, ко ја за по чи ње ре ак ци ја ма по ли тич ких и 
вој них кру го ва у Бер ли ну на вој ни пуч од 27. 
мар та 1941, а за вр ша ва се крат ким Април ским 
ра том и са гле да ва њем би лан са вој ног су ко-
ба. У тим де ло ви ма тек ста, уз упо тре бу гра ђе 
бри тан ске про ве ни јен ци је, ука зао је под јед-
на ко на де лат ност по ли тич ког и вој ног чи ни-
о ца. Об ја шње на је уло га Бри та на ца, ре кон-
стру и са не су ве зе ју го сло вен ских офи ци ра 
са при пад ни ци ма бри тан ских оба ве штај них 
и ди пло мат ских слу жби, про го во ре но је о при-
пре ма ма и из во ђе њу др жав ног уда ра. Ау тор 
је ис та као да се кнез Па вле тру дио, у чи та вом 
пе ри о ду од по чет ка рат них су ко ба сеп тем бра 
1939, да на зна чај на ме ста у вој сци по ста ви 
про са ве знич ки на стро је не офи ци ре, док је 
са Бри тан ци ма са ра ђи вао и тај ни сер вис ју-
го сло вен ске Вој не оба ве штај не слу жбе. Он је, 
та ко ђе, ис та као да је од по ло ви не 1940. го-
ди не, без ве ћих смет њи, у Ју го сла ви ји по ред 
не мач ке де ло ва ла и про бри тан ска про па ган-
да. Сред ства за ту на ме ну, у од но су на пе ри-
од од по чет ка ра та до па да Фран цу ске, по ве-
ћа на су де вет пу та. Све из ло же но ука зу је на 
чи ње ни цу да је „кли ма” за из во ђе ње вој ног 
пу ча при пре ма на ду же не го што се то обич-
но ми сли.

У за вр шном по гла вљу ана ли зи ра не су 
и про це не не мач ких ди пло ма та и вој ни ка о 
ста њу ко је је по сле 27. мар та на сту пи ло у 
Бе о гра ду, Ср би ји и Ју го сла ви ји. Ау тор исти-
че да се пре ма не мач ким оце на ма пуч ни је 
мо гао де си ти у бо љем тре нут ку, по што је Хи-
тлер већ имао тру пе на те ре ну на нај ва жни-
јим прав ци ма или у њи хо вој бли зи ни, а рат ни 
план про тив Ју го сла ви је у основ ним цр та ма 
био је раз ра ђен још кра јем 1940. го ди не. Ден да 
је ов де по себ но ука зао и на из ве штај о др жав-
ном уда ру од 27. мар та не мач ког по сла ни ка 
Вик то ра фон Хе ре на, ко ји је, са знав ши да ће 
Бе о град би ти ди вљач ки бом бар до ван, са пуно 
то плих ре чи по ку шао да ски не кри ви цу са 
срп ског на ро да, ис ти чу ћи да ће бом бар до ва ње 
до ве сти до те шког гу бит ка пре сти жа Не мач ке 
у Ју го сла ви ји. Био је то, пре ма ау то ру, послед-
њи из раз при ја тељ ства ста рог ари сто кра те и 
ди пло ма те ко ји је у Бе о гра ду про вео осам 
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го ди на жи во та, и по свој при ли ци до бро упо-
знао и за во лео срп ски на род. На кра ју књиге 
ау тор је са гле да о и би ланс крат ко трај ног су-
ко ба у Април ском ра ту. Мо но гра фи ја се за-
вр ша ва за кључ ком у ко ме су су бли ми ра ни 
кључ ни ре зул та ти до ко јих је Ден да до шао 
то ком свог ис тра жи ва ња.

Књи га ко ле ге Ден де те мат ски је но ва и 
фак то граф ски бо га та, за сно ва на је на ар хив-
ској гра ђи по хра ње ној у не мач ким и до ма ћим 
ар хи ви ма, што зна чај но до при но си ње ном 
ква ли те ту. У књи зи су пр ви пут у исто ри о-
гра фи ји пред ста вље ни не по зна ти де та љи 
са др жа ја по се те ми ни стра спољ них по сло ва 
Тре ћег рај ха ба ро на Кон стан ти на фон Ној ра-
та Бе о гра ду 1937. го ди не, по се те др Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа Тре ћем рај ху ја ну а ра 1938. 
го ди не, као и по се те кне за Па вла Ка ра ђор-
ђе ви ћа Хи тле ру ју на 1939. го ди не.

Ова мо но гра фи ја пред ста вља вре дан 
на уч ни до при нос са вре ме ној исто ри ји. Уну тар 
хро но ло шког окви ра ко ји по чи ње ју го сло вен-
ским ује ди ње њем 1918. го ди не а за вр ша ва 
се Април ским ра том 1941. го ди не, Ден да је 
иден ти фи ко вао ви ше фа за у ју го сло вен ско-
-не мач ким вој ним од но си ма и сва ку од њих 
је те мељ но об ра дио. На тај на чин до би је но 
је ми са о но ко хе рент но ис тра жи ва ње, ко је на 
це ло вит на чин пре зен ту је сло же не од но се 
ју го сло вен ске по ли ти ке и вој ске пре ма Не-
мач кој у ме ђу рат ном пе ри о ду. У пи та њу је 
де ло ко је пред ста вља си гу ран те мељ и ин-
струк ти ван пу то каз за сва ко да ље ба вље ње 
овом те мом. Као та кво оно нај ди рект ни је 
уво ди срп ску исто ри о гра фи ју у ме ђу на род-
ну раз ме ну зна ња о про шло сти ме ђу рат них 
го ди на и вре ме ну по чет ка Дру гог свет ског 
ра та у Евро пи и на Бал ка ну. 
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