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ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА(1)*

Сажетак
У овом члан ку аутор пра ти ви ше де це ниј ске ге о стра те гиј ске 

на по ре Сје ди ње них др жа ва у обез бе ђи ва њу сво је кључ не уло ге на 
овом про сто ру. Од Тр шћан ске кри зе и Хлад ног ра та, пре ко до ба 
ин тен зив ног по ма га ња Ти то вој др жа ви угро же ној од Со вјет ског 
са ве за, па до Осам де се тих, ка да по чи њу аме рич ке ак тив но сти за 
ра за ра ње со ци ја ли зма у Евро пи, Сје ди ње не др жа ве су на про сто ру 
Ју го и сто ка Еврoпе увек би леpri me mo ver. И да нас кључ но ути чу 
на ге о по ли тич ке пер спек ти ве Ср би је и окол них ма лих на ро да, као 
што су и глав ни кри вац за ра за ра ње ју го сло вен ске фе де ра ци је.
Кључ не ре чи: гло бал но упра вља ње, Док три на Ре ган, без бед но сна ар хи-

тек ту ра, тр жи шна де мо кра ти ја, демoкрат ски плу ра ли зам, 
НА ТО, при род ни ре сур си, ге о стра те гиј ска рав но те жа.

* Необјављени део докторске дисертације.
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I„ХЛАДНИРАТ“-СИСТЕМ
ГЛОБАЛНОГУПРАВЉАЊА

У 1945, пре но што ће из гу би ти из бо ре у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Пре ми јер Вин стон Чер чил ша ље пи смо но во и за бра ном аме рич ком 
пред сед ни ку Ха ри ју Тру ма ну. Чер чил из ра жа ва за бри ну тост због 
тен ден ци ја Ста љи но ве по ли ти ке по сле Хи тле ро вог по ра за. То се 
до га ђа го ди ну да на пре го во ра ко ји ће ући у исто ри ју, а ко ји је Чер-
чилодр жао у аме рич кој др жа ви Ми су ри, у гра ди ћу Фул тон. Та да 
ће се по пр ви пут чу ти јав но за из раз гво зде на за ве са (Iron Cur-
tain). По ред оста лог, та да ће Чер чил из го во ри ти: „Јед на гво зде на 
за ве са је по ву че на пре ко њи хо вог фрон та. Ми не зна мо шта ле жи 
иза ње. Сто га је ви тал но да ми по стиг не мо раз у ме ва ње са Ру си-
јом са да, пре но што бу де мо смр то но сно сма њи ли на ше ар ми је и 
пре но што се по ву че мо у на ше оку па ци о не зо не“.1) Но, мар та 1946 
Чер чил зву чи пре ви ше аван гард но аме рич ком пред сед ни ку Тру ма-
ну, и овај иг но ри ше дра ма тич ност упо зо ре ња ис ку сног бри тан ског 
др жав ни ка. Ме ђу тим, једаn од аме рич ких ар хи те ка та и ин спи ра то-
ра док три не су здр жа ва ња („con ta in ment“), Џорџ Ке нан (Ken nan), 
упо зо ри ће, у па трон ском ма ни ру ко ло ни ја ли ста, та ко ђе 1946: „Ни-
је до вољ но да се на ро ди при ти ска ју да раз ви ја ју по ли тич ке про-
це се слич не на чи ма. Мно ги дру ги на ро ди, у Евро пи ба рем, умор ни 
су. Они оче ку ју да им се ука же на пут, а не да им се по ве ра ва ју 
од го вор но сти. Ми би тре ба ло да бу де мо бо ље у ста њу да им по ка-
же мо то, не го Ру си. И ако то ми не чи ни мо, Ру си ће сва ка ко учи-
ни ти.“ 2) И од мах мо же мо од но се Ис ток - За пад да де фи ни ше мо, на 
осно ву не ко ли ких ин те лек ту ал них ан ти ци па ци ја, по пут ци ти ра них 
Чер чи ло ве и Ке на но ве, као кон цепт Хлад ног ра та, од 1946 - 1947. 

Хлад ни рат био је у саmој кли ци ве ли ког са ве зни штва. Ета пе 
уз ла зне ли ни је тен зи ја из ме ђу два са ве знич ка та бо ра, со вјет ског и 
ан гло - аме рич ког, ви дљи ве су већ у пе ри о ду за вр шни це об ра чу на 
са Хи тле ром, из ме ђу 1944 и 1947. го ди не. СССР не ча си ча са у при-
ме ни со вје ти за ци је окупацiоних зо на у Не мач кој, већ кра јем 1945. 
Исто вре ме но под стре ка ва ју за у зи ма ње вла сти на За па ду, уз по моћ 
про - со вјет ских ле ви чар ских пар ти ја, ко му ни ста пре све га. То је у 
једnом мо мен ту ла кон ски об ја снио Ста љин Ти ту, Ђи ла су и дру гим 
чла но ви ма ју го сло вен ског ко му ни стич ког „чвр стог иде о ло шког је-
згра“, 1945 у Мо скви, то ком пр ве по се те Ју го сло ве на, ко ји су би ли 
1) Win ston Chur chill, “Iron Cur tain Spe ech”, West min ster Col le ge, in Ful ton, Mis so u ri, March 

5, 1946.

2) Ви де тиу:L’Al li an ce atlan ti que, pre sen te par Pi er re Mme lan dri,Ar chi ves,Jul li ard, 1979.
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јед на од пр вих ин ди ка то ра по ме ну те со вјет ске по ли ти ке у Евро пи. 
“Сва ка ар ми ја до но си са со бом соп стве не иде је“, ре као је Ста љин.

Пр ви ва жни ус пе си за пад не по ли ти ке, на спрам ове со вјет ске, 
да ти ра ју из 1946, ка да Ва шинг тон и Лон дон по ма жу из ба ци ва њу 
Со вје та из иран ских Кур ди ста на и Азер беј џа на. Ста љин и ње гов 
шеф тај них слу жби, Бе ри ја, од го во ри ће Гор дом Ал би о ну сво јим 
ак ци ја ма у Грч кој и Па ле сти ни, где се рас пал мса ва гра ђан ски рат. 
Та ко ће по сту па ти и сву да дру где где по сто је не за си ти ин те ре си 
бри тан ске кру не.3)

Пре ма со вјет ском идeологу Жда но ву у 1947. го ди ни, Хлад-
ни рат се де фи ни ше као не по мир љи ва би по ла ри за ци ја два глав на 
свет ска та бо ра. Ме ђу тим, Со вје ти се од ри чу свет ског ра та и свет-
ске ре во лу ци је. Очи то је да је Ста љин мно го ма ње ре во лу ци о на-
ран но што је то био Ле њин. Мир на ко ег зи стен ци ја је ин те лек ту-
ал ни при мер за то, и то је би ла со вјет ска ини ци ја ти ва. Тај кон цепт 
са здао је тим са Хру шчо вим на че лу, Пе де се тих, а реч је о пој му 
ко ји ни ка да на За па ду ни је при хва ћен у пот пу но сти. Со вјет ски ру-
ко во ди о ци су из у ме ли овај по јам ка ко би убла жи ли де гра ди ра ње 
со вјет ске еко ном ске си ту а ци је, али и уну тра шње по ли ти ке по сле 
за вр шет ка ра та.4) Су шти на је у ми ни ра њу за пад ног та бо ра из ну тра, 
уз тех ни ке де мо би ли са ња ста нов ни штва. Ме ђу тим, де си ло се на 
кра ју да је прин цип мир не ко ег зи стен ци је за пра во ми ни рао со ци-
ја ли стич ки та бор. Тај прин цип је глав ни узроч ник се це си је Ки не, 
па Ал ба ни је, из ве ли ке со ци ја ли стич ке по ро ди це.5)

На спрам ових по тен ци јал но опа сних тен ден ци ја, Аме ри кан-
ци кон цеп ту а ли зу ју сво је од го во ре и иде о ло шке амор ти зе ре. Они 
уз вра ћа ју Со вје ти ма соп стве ним пој мов ним ко ва ни ца ма: док три-
на Тру ман и Мар ша лов план. Свет та ко ула зи у пе ри од хла ђе ња 
ме ђу на род них од но са.

То ком јед ног за се да ња Ује ди ње них на ци ја, 1948. го ди не, су-
сре ћу се бел гиј ска и со вјет ска де ле га ци ја, предвођенe ми ни стри ма 
спољ них по сло ва, Спа ком и Ви шин ским. Спак се обра ћа Ви шин-
ском ре чи ма: „Без же ље да рас пра вља мо о би ло ком ре жи му, ми 
же ли мо д апо твр ди мо да по сле бор бе про тив фа ши зма и про тив 
хи тле ри зма, ми не на ме ра ва мо да се пот чи ни мо би ло ко јој ауто-
ри тар ној, или то та ли тар ној, док три ни. Со вјет ска де ле га ци ја не 
3) Ви де ти: Ale xan dre Adler, La vol te-fa ce des gran des pu is san ces , L’Ex press, 27. 11. 1997.

4) Кон цепт ће са зре ва ти то ком вре ме на и за окон ча ње ње го вог по ли итчког од ра ста ња узи-
ма се тре ну так пот пи си ва ња спо ра зу ма САЛТ 1972. го ди не, као и су сре ти ма Ник сон 
- Бре жњев.

5) То је и ја сно ре че но у те о риј ском тек сту КП Ки не из 1964, „Бит ка из ме ђу со ци ја ли стич-
ког пу та, и ка пи та ли стич ког пу та“.
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тре ба да тра жи ком пли ко ва на об ја шње ња за на шу по ли ти ку. Зна-
те ли ко ји је њен основ? То је страх, страх од вас, страх од ва ше 
вла де, страх од ва ше по ли ти ке“.6) 

За Но а ма Чом ског је очи глед но да је план За па да био да тран-
сфор ми ше ве ћи део Ис точ не Евро пе у Тре ћи свет- „ла ку ло ви ну“ 
за екс пло а та ци ју. „По сто ја ла је не ка вр ста ко ло ни јал ног од но са 
из ме ђу за па да и Ис точ не Евро пе. У ства ри, бло ки ра ње ових од но-
са од стра не Ру са био је јед на од раз ло га за Хлад ни рат. Са да је 
он по но во ус по ста вљен и ту по сто ји озби љан су коб око то га ко ће 
да по бе ди у тр ци за пљач ком и екс пло а та ци јом. Има пу но ре сур са 
ко ји тре ба да се оду зму, и мно го је фит не рад не сна ге за фа бри ке 
ко је скла па ју де ло ве. Али, нај пре ми тре ба да на мет не мо њи ма ка-
пи та ли стич ки мо дел. Ми то не при хва та мо за се бе са ме - али за 
Тре ћи свет, ми ин си сти ра мо на то ме. То је си стем ММФ-а. Ако 
успе мо да их за до би је мо да тo при хва те, они ће би ти ве о ма ла ки 
за екс пло а ти са ње и кре ну ће ка сво јој но вој уло зи по пут Бра зи ла 
или Мек си ка. На мно го на чи на Ис точ на Евро па је атрак тив ни ја 
за ин ве сти то ре не го Ла тин ска Аме ри ка. Јед на раз лог је што је 
ста нов ни штво пла во о ко и све тло о ко, и та ко лак ши за по сло ва ње 
са ин ве сти то ри ма, ко ји до ла зе из ду бо ко ра си стич ких дру шта ва, 
по пут За пад не Евро пе и САД... Пре ма аме рич ким оба ве штај ци ма, 
Со вјет ски Са вез је улио око 80 ми ли јар ди до ла ра у Ис точ ну Евро-
пу Се дам де се тих го ди на.“7) 

Чом ски нас под се ћа и на по зи ци ју аме рич ког ди пло ма те и 
те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са из 1947: „На ма не пре ти ру ска 
вој на моћ, већ ру ска по ли тич ка моћ“. С дру ге стра не, пред сед ник 
Ај зен ха у ер је био чвр стог уве ре ња да Со вје ти не ма ју на ме ру да 
вој но осво је за пад ну Евро пу. Мак Џорџ Бан ди (Bundy), аме рич-
ки екс перт за ну кле ар но на о ру жа ње, пи сао је да ба ли стич ке ра-
ке те ни ка да ни су би ле пред мет за бра не пре свог раз ви ја ња, иако 
су би ле је ди на по тен ци јал на вој на прет ња за Сје ди ње не др жа ве. 
„Ко му ни стич ка по ли тич ка прет ња“ увек је би ла пр вен стве на бри га 
Аме ри ка на ца. Џон Фо стер Далс, ко ји се јед ном при ли ком при ват-
но жа лио свом бра ту Але ну, ди рек то ру ЦИА, има сво ју де фи ни ци-
ју прет ње: „Ко му ни зам укљу чу је све ово уз спо соб ност да за до би је 
кон трoлу над ма сов ним по кре ти ма... што је не што за чи је ду пли-
ци ра ње ми не ма мо спо соб ност. Си ро ма шни љу ди су они ко ји ма се 
они обра ћа ју, и од у век су же ле ли да по ха ра ју бо га те.“8)

6) Ци ти ра но у: Re gis De bray, Les Em pi res con tre l’ Euro pe, p. 45-46.

7) No am Chomsky,What Un cle Sam Rally Wants,p. 71-72.

8) No am Chomsky,What Un cle Sam Rally Wants,p. 78.
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По сло вич но же сто ки кри ти чар аме рич ке док три не, ге о по ли-
тич ких на че ла и на чи на ко му ни ци ра ња Аме ри ке са остат ком све-
та, про це њу је да Сје ди ње не др жа ве и Со вјет ски са вез у пе ри о ду 
Хлад ног ра та „пре фе ри ра ју пу ко иш че за ва ње оног дру гог“. То би 
зна чи ло обо стра но унiш тавање, и због то га је „си стем гло бал ног 
упра вља ња, на зван Хлад ни рат, и био ус по ста вљен.“ Чом ски ка-
же: „Пре ма кон вен ци о нал ном по гле ду, Хлад ни рат је био су коб из-
ме ђу две су пер - си ле, иза зван со вјет ском агре си јом, у ко ме смо 
ми по ку ша ли да об у зда мо Со вјет ски са вез и за шти ти мо свет од 
ње га... На со вјет ској стра ни, до га ђа ји Хлад ног ра та би ле су по-
на вља ју ће ин тер вен ци је у Ис точ ној Евро пи, тен ко ви у Ис точ ном 
Бер ли ну и Пра гу... На аме рич кој стра ни, ин тер вен ци ја је би ла ши-
ром све та, и од сли ка ва ла је ста тус ко ји су Сје ди ње не др жа ве по-
сти гле као пр ва истин ски гло бал на моћ у исто ри ји“.9)

За Хел му та Шми та (Schmidt), не мач ког кан це ла ра, пр ва фа за 
Хлад ног ра та ка рак те ри ше упра во си стем ко ји је ус по ста вио Џон 
Фо стер Далс. Тај си стем са сто ји се „од са ве зни шта ва ко је окру жу-
ју Со вјет ски са вез, и ко ја ко ри сте прет њу ма сов ним ну кле ар ним 
ре пре са ли ја ма“. Ова ве ли ка стра те ги ја по тра ја ће тек јед ну де це-
ни ју. Но, у дру гој по ло ви ни Пе де се тих, она је до ве де на у пи та ње. 

Нај ве ћи кри ти чар те стра те ги је је био Мак свел Теј лор, ко ји 
је, 1959, на пи сао књи гу ко ја је до жи ве ла ве ли ки успех, „Не из ве сна 
тру ба“(The un cer tain trom pet). Ро берт Мак На ма ра, др жав ни се кре-
тар од бра не, и пред сед ник Џон Ке не ди, из ву кли су сва ка ко по у ке 
из то га. О то ме је Хел мут Шмит пи сао 1983 у фран цу ском ча со пи-
су: „Тек је 1967 НА ТО офи ци јел но при хва тио стра те ги ју, увек на 
сна зи као ‘по сте пе ни про тив у да рац’, прак тич но ус по ста вљен још 
у до бу Ке не ди ја. То зна чи да је јед на стра те ги ја ко ја се за сни ва на 
про це ни тех но ло ги је, стра те ги је и ста ња сна га та квих ка кве су 
би ле у све ту по чет ком Ше зде се тих, са да ва же ћа већ ви ше од два-
де сет го ди на. А ми смо на по чет ку Ос ам де се тих, и тре ба ло би да 
пре и спи та мо на шу вој ну стра те ги ју“.10) Сма трам зна чај ним ин ди-
ка тив ним ци ти ра њем бив шег аме рич ког ам ба са до ра у Ју го сла ви ји, 
у вре ме успо на Ми ло ше ви ћа у Ср би ји, Во ре на Зи мер ма на (Zim-
mer man), ко ји у свом по ли тич ком есе ју „Ју го сла ви ја: 1989-1996“, 
о аме рич ко-ју го сло вен ским од но си ма у вре ме Хлад ног ра та, пи ше: 
„Аме рич ка ју го сло вен ска по ли ти ка то ком Хлад ног ра та мо же да 
се ре зи ми ра у че ти ри ре чи: не за ви сност, је дин ство, те ри то ри и-
јал ни ин те гри тет. Ова ман тра би ла је ши фра да се ка же ка ко ми 
9) No am Chomsky, Ibid., p. 78-79.

10)  Ви де ти: Hel mut Schmidt,Une stra te gie po ur l’Al li an ce,„Po li ti que etran ge re“,1983,p.293.
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же ли мо да ви ди мо Ју го сла ви ју ко ја оста је сло бод на од со вјет ске 
кон тро ле, или од ње ног ути ца ја, и да је очу ва ње ње ног је дин ства 
нај бо љи на чин да се то обез бе ди“.11)

IIТРШЋАНСКАКРИЗА

Ако не што мо же да се твр ди о аме рич кој по ли ти ци пре ма на-
шем про сто ру по сле окон ча ња Дру гог свет ског ра та, он да је то да 
је од ли ку је упа дљи ва кон зи стент ност у вре ме Хлад ног ра та. Лон-
дон и Ва шинг тон су од луч но по др жа ва ли Ти тов пар ти зан ски по-
крет још од Те хе ран ске кон фе рен ци је, до три јум фал ног Ти то вог 
пре у зи ма ња вла сти у Ју го сла ви ји, без об зи ра на ње го ву твр ду ко-
му ни стич ку кон цеп ци ју но ве др жа ве. И на кон крет ном пла ну хит-
не со ли дар не по мо ћи са де ва сти ра ном Ју го сла ви јом, САД и Ује ди-
ње но кра љев ство ис ка зу ју без ре зер вну по др шку Ти ту. Та ко, од мах 
по окон ча њу рат них опе ра ци ја, Ује ди ње не на ци је ди стри бу и ра ју 
ху ма ни тар ну по моћ Ју го сла ви ји у вред но сти од 415 ми ли о на та да-
шњих до ла ра. Од то га, чак 300 ми ли о на до ла ра по мо ћи су аме рич-
ки, што пред ста вља 72% све у куп не по мо ћи. На про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је још жи ве оче ви ци и при ма о ци ху ма ни тар них ис по ру ка, 
чу ве не УН РА, Аген ци је за из бе гли це и по моћ, ко ја је на шем на ро ду 
до ту ра ла џа ко ве хра не, оде ће и во зи ла. Ко се од њих не се ћа чу ве-
них „Тру ма но вих ја ја“? И по да так да су Аме ри кан ци на на шем те-
ре ну у ове свр хе рас по ре ди ли 300 љу ди та ко ђе го во ри о огром ном 
зна ча ју ко ји је Ва шинг тон при да вао ми ров ним опе ра ци ја ма у Ју го-
сла ви ји.12) Но, ис под ових ма ни фе ста ци ја при ја тељ ства Ва шинг то-
на, ти ња то ком три пост -рат не го ди не (1945-1948) све ин тен зив ни-
ји су коб Ва шинг то на и Бе о гра да, а не ки ауто ри оце њу ју тај пе ри од 
и као „нео бја вље ни рат“. Чак до ла зи и до раз ме не (ни ма ло при-
ја тељ ске) ва тре вој ни ка две ју ар ми ја. Та ко је за бе ле жен у ав гу сту 
1946. ва зду шни дво бој у ко ме су ју го сло вен ски ави о ни по го ди ли, 
у ју го сло вен ском ва зду шном про сто ру, два аме рич ка тран спор те ра 
ти па US C 47, при мо ра ва ју ћи их да ате ри ра ју. Је дан аме рич ки пи-
лот сле ће крај Љу бља не, а Ти то ва вој ска хап си пут ни ке и по са ду 
ави о на. Дру ги ави он ни је био те сре ће - не по зна ти број пут ни ка и 
по са де сру ши ли су се на зе мљу, и ни је би ло пре жи ве лих.13) Ти то ве 
аспи ра ци је да игра уло гу ва жног фак то ра, не са мо на Бал ка ну, већ 
11)  Wa ren Zim mer man, Yugo sla via:1989 - 1996, Fo re ign Af fa irs, 1996. 

12) Ви де ти: Lo u is Sell,Slo bo dan Mi lo še vić and the de struc tion of Yugo sla via,p. 13.

13)  Ви де ти: Carl K. Sa vich,Na ti o na lism and the Cold War: Yugo sla via, Ger many, and the Cold 
War.
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и на европ ском кон ти нен ту у це ли ни, ма ни фе сто ва ле су се ве о ма 
ра но, још у вре ме за вр шних опе ра ци ја Са ве зни ка про тив Не мач-
ке. Пре ко Ба ри ја у Рим сти же ин ког ни то, 16. и 17. ок то бра 1944, 
Ти тов еми сар, број 2 ње го вог по кре та, сло ве нач ки учи тељ Едвард 
Кар дељ - Бевц. Опе ра ци ја је из ве де на та ко да је Ти тов тим до био 
озбиљ не ком пли мен те у ка сни јим ана ли за ма за пад них струч ња ка, 
ко ји су већ из ве сно вре ме пом но пра ти ли ево лу ци ју Ти то вих опе-
ра ци ја и на сто ја ли да про ник ну у лич ност и ме то до ло ги ју Јо си па 
Бро за Ти та. Оце ње на је ви со ка про фе си о нал ност и лу ка вост ор-
га ни за то ра Кар де ље вог тај ног су сре та са се кре та ром ита ли јан ске 
КП, Пал ми ром То ља ти јем. Ни ко од за пад них слу жби ни је ус пео да 
са зна да се тај су срет до го дио усред Ри ма.

Кар дељ је То ља ти ју под нео из ве штај са ју го сло вен ског во-
ји шта, а тре ба ло је да Ти ту пре не се ста во ве ита ли јан ских ко му ни-
ста о да љем раз во ју по ли тич ке си ту а ци је на Бал ка ну и у Евро пи. 
Ва жан сег мент раз го во ра био је Ти тов пред лог да То ља ти по кре не 
ита ли јан ске пар ти зан ске сна ге на Се ве ру Ита ли је, уз гра ни цу са 
Сло ве ни јом, ка ко би се при ву кла па жња за пад них са ве зни ка та ко-
зва ним „аутох то ним ита ли јан ским при ти ском.“ Био је то по ку шај 
Ти та да су ге ри ше То ља ти ју иде ју о сна жној вој ној ак ци ји ко јом би 
ита ли јан ски ко му ни сти чак мо гли да се до мог ну др жав не вла сти на 
Апе нин ском по лу о стр ву, или ба рем да осво је Пар ла мент као нај-
сна жни ја по ли тич ка оп ци ја зе мље. Те ста во ве Ти то је из нео охра-
брен Ко мин тер ном, чи ји је ис так ну ти функ ци о нер био, и ко ја га је 
и иза бра ла за во ђу ју го сло вен ског пар ти зан ског по кре та.14) 

Но, та кве пред ло ге То ља ти ни је мо гао да при ми са сим па-
ти ја ма, јер је КПИ про це њи ва ла да би то зна чи ло про паст пар ти-
зан ских сна га, и крај То ља ти је ве пар ти је. Ита ли јан ски ко му ни сти 
ни су то за бо ра ви ли, ка жу не ки ис тра жи ва чи, по пут ге о по ли то ло га 
Жи во ји на Ра ко че ви ћа, ко ји сма тра да ће се ита ли јан ски ко му ни сти 
за ово же сто ко осве ти ти КПЈ по сле от це пље ња Ју го сла ви је од Ко-
мин фор ма.15) Су коб За па да и Ју го сла ви је из би ја пр вен стве но због 
стра те гиј ске ва жно сти тр шћан ске лу ке. Ти то ви пар ти за ни за у зи ма-
ју Трст са око ли ном мар та 1945. Ти ме је Аме ри кан ци ма по ста ло 
ја сно да ће до ћи до су ко ба са Ти то вим га здом, Ста љи ном, а њи хо ви 
екс пер ти за Бал кан „ми ри шу“ и мо гу ћи рат са Ју го сла ви јом. Ти то 
се не за до во ља ва ула ском у Трст, већ у ма ју 1945. на ре ђу је свом 
Че твр том кор пу су да оку пи ра још јед ну ита ли јан ску област - Ве не-
14) На пр вој се си ји Ко мин фор ма, Кар дељ је овај за да так при мио од Мо скви ног пред став ни-

ка Жда но ва.

15)  Ви де ти:Ži vo jin Ra ko če vić,Ge o po li tič ko-fi nan sij ski la vi rin ti. Pri log kri ti ci an glo sak son ske 
geopolitikе, „Sa mi zdat”, Be o grad, 2001, str. 258. 
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ци ју Ђу ли ју. Раз лог за опе ра ци ју је вој но очи гле дан - ова се вер на 
област Ита ли је спу шта се ка ва жној лу ци Трст, нај ва жни јој на ита-
ли јан ској стра ни Ја дра на. Про блем ко ји на ста је је та ко ђе очи гле-
дан - ову зо ну прет ход но је био оку пи рао Фелд мар шал Сер Ха ролд 
Алек сан дер. Сто га се и су коб чи нио ими нент ним.16)

Аме рич ка стра те ги ја ци ља на спре ча ва ње со вјет ског ути ца ја 
у овом де лу Евро пе, у по ја су Ис точ ног Ме ди те ра на и Ја дра на, и на 
кон тор ли са ње стра те гиј ске лу ке. Аутор Ра бел сма тра да је ве ли-
ка раз ли ка у мо ти ви ма кон флик та две ју стра на. Ти то за за у зи ма ње 
Тр ста има пр вен стве но на ци о на ли стич ке раз ло ге, док Аме ри кан ци 
и Бри тан ци ту ви де ја сне ге о по ли тич ке ци ље ве. Сло ган „Жи вот 
да мо, Трст не да мо!“, као и рат нич ки дух Ју го сло ве на (пре ци зни је 
- пре све га да ле ко нај број ни јих у тој ар ми ји - Ср ба) од ко га при-
лич но за зи ре За пад, спре ча ва ју њи хо ву на ме ру да узму Зо ну Б, то 
јест Трст и за ле ђе. 

Ову зо ну, та ко, у пе ри о ду не по сред но по сле за вр шет ка Дру-
гог свет ског ра та, ка рак те ри ше од су ство вла сти и мо ћи, пра зни на 
су ве ре ни те та. Ту пра зни ну ко ју кон тро ли шу Бри тан ци, на ме ра ва 
да по пу ни со вјет ски блок. Због то га аме рич ки пред сед ник Тру ман 
са зи ва др жав ни врх кра јем фе бру а ра 1946, ра ди рас пра ве о овој 
кри зи. Се кре тар од бра не, Џејмс Фо ре стел (For re stal) пред ла же сла-
ње ја ких по мор ских сна га ко је ће за си гур но, убе ђен је, на те ра ти 
Ти та да устук не. 17) Др жав ни се кре тар Ро берт Па тер сон (Pat ter son) 
из ра жа ва на са стан ку бо ја зан да ан гло -аме рич ке сна ге ни су ка-
дре да за у зда ју Ти тов ју риш на тај ита ли јан ски ре ги он. У јед ном 
су сре ту са со вјет ским ми ни стром спољ них по сло ва, Вја че сла вом 
Мо ло то вим, Аме ри кан ци му од луч но са оп шта ва ју: „Сје ди ње не др-
жа ве не ће ни кад по пу сти ти Ти ту“. Мо ло тов по том ол ду чу је да 
пред ло жи ства ра ње сло бод не лу ке Трст, под по кро ви тељ ством ад-
ми ни стра ци је ОУН. Ти то, на вод но, не при хва та со вјет ски план, 
ка жу за пад ни из во ри.18) За ме ник аме рич ког се кре та ра, Џо зеф Гру 
(Grew) из не ће пред Тру ма на став, на но вом са стан ку о овој те ми, 
ма ја 1946, ка ко је Со вјет ски са вез за пра во ор ке стри рао Ти то ву ак-
16)  Ви де ти: Ro ber to Ra bel,Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the Cold War, 

1941-1954. 

17) На уну тар њем пла ну, да ли ко ин ци ден ци јом, или због осе ћа ња да би но ва ко му ни стич ка 
власт мо гла да бу де уз др ма на евен ту ал ним су ко бом са За па дом, не ко ли ко ме се ци пре 
еска ла ци је Тр шћан ске кри зе, се љач ке за дру ге се из не на да рас пу шта ју, и за у ста вља се 
на сил на кол ке ти ви за ци ја се ла. 

18)  По зна ју ћи од но се у Ко мин тер ни, и чи ње ни цу да Ти то још увек пот пу но за ви си од Ста-
љи на у то вре ме, те шко је по ве ро ва ти у ова кав за пад ни став. Пре ће би ти да је Ста љин 
до пу стио Ти ту да игра ту уло гу уз не ми ра ва ња За па да, по што му је би ло ја сно да ће се 
бр зо по ква ри ти од но си са Аме ри кан ци ма и са вет зни ци ма, по сле рат них го ди на са рад-
ње. 
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ци ју. Гру са ве ту је свом пред сед ни ку да се ја сно су прот ста ви ју го-
сло вен ским на ме ра ма.“Ру си ја је без сва ке сум ње би ла иза Ти та, са 
пла ном да ко ри сти Трст као ру ску лу ку у бу дућ но сти“.19) Тру ман 
по том из да је на ре ђе ње ге не ра лу Двај ту Ај зен ха у е ру (Eisen ho wer) 
да де мон стри ра вој ну си лу ка ко би се за стра шио Ти то. Исто вре-
ме но, Аме ри кан ци упу ћу ју ди пло мат ске но те и Ста љи ну, и Ти ту. 
Ста љин очи то глу ми ка ко не ма ни ка кве ве зе са Ти то вим ак ци ја ма и 
јав но ка же да га не по др жа ва око Тр шћан ске кри зе. У та квој си ту а-
ци ји, Мар шал Ти то ће и на чи ни ти ко рак уна зад, при хва тив ши при-
вре ме не де мар ка ци о не ли ни је ко је спре ча ва ју то тал ну со вјет ску 
кон тро лу. Кри за ће ти ња ти све до 1953, ка да је раз ре ше на по де лом: 
Ита ли ја за до би ја Зо ну А са Тр стом, а Ју го сла ви ја се за до во ља ва 
Зо ном Б и еко ном ском ком пен за ци јом.20)

IIIПОСЛЕКОМИНФОРМА,
АМЕРИЧКА„БРАТСКАПОМОЋ“

По сле раз до ра Ста љин -Ти то 1948, аме рич ка по ли ти ка при-
ме њу је та ко зва ну wed ge stra tegy (стра те ги ју укли ња ва ња). Реч је о 
по ку ша ју да се ство ре и про у зро ку ју ра зни ам би си из ме ђу СССР - а 
и зе ма ља ко му ни стич ког бло ка. Ова ква стра те гиј ска но ви на успе ва 
са на ме ром да „Ти та др же на по вр ши ни“. 21)

По ма жу ћи Ти то вој Ју го сла ви ји, Аме ри ка успе ва да осла би 
ути цај Мо скве на Ју го и сто ку Евро пе. Ова ква стра те ги ја за пра во је 
ин те грал ни део аме рич ке по ли ти ке об у зда ва ња Со вје та (con ta in-
ment). Аме рич ки др жав ни се кре тар, Џон Фо стер Далс, из ја вљу је 
да Ју го сла ви ја слу жи да „не пре ста но под се ћа са те лит ске ре жи-
ме, и да слу жи као тач ка при ти ска и на ли де ре тих ре жи ма, и на 
ли де ре Со вјет ског са ве за“. 

Ва шинг тон је у овом исто риј ском тре нут ку из у мео и под-
стре ки ва ње, ма ни пу ли са ње и по ли тич ко екс пло а ти са ње на ци о на-
ли зма, са ци љем сла бље ња со вјет ског ути ца ја и ја ча ња мо ћи НА-
ТО пак та и Сје ди ње них др жа ва. Ва шинг тон има чак аспи ра ци ја да 
оства ри по сте пе но ели ми ни са ње сфе ре со вјет ског ути ца ја , као и 
19)  У:Ro ber to Ra bel, Op. Cit.

20) Знат но доц ни је, 1988, ита ли јан ски пре ми јер Ђу лио Ан дре о ти ће из ја ви ти: „Да је у то 
вре ме на власт до шао Де мо крат ски на род ни фронт, ко ји би пред во ди ли То ља ти, или 
Нени,којисуутом пе ри о ду дво стру ко ве за ни за Ста љи на, би ло би те шко за Ти та, 
сти сну тог са обе стра не, да се по кре не и про гла си не за ви сност опд Мо скве.“ Ци ти ра но 
у:Ži vo jin Ra ko če vić,Ge o po li tič ko-fi nan sij ski la vi rin ti, str. 258 - 9.

21) Ви де ти:Lor ra i ne M. Le es,Ke e ping Ti to Aflo at: The Uni ted Sta tes, Yugo sla via and the Cold 
War.
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ства ра ње там пон зо не у Ју го и сточ ној Евро пи. Се кре тар Далс ће у 
јед ном мо мен ту чак из ја ви ти: „Сје ди ње не др жа ве же ле да ели ми-
ни шу Гво зде ну за ве су и да осло бо де за ро бље не на ро де у Ис точ ној 
Евро пи“. 22) Ову ре че ни цу чак мо же мо да сма тра мо истин ском ан-
ти ци па ци јом ви ше де це ниј ске аме рич ке по ли ти ке, све до Оба ме - 
на ме та ње де мо кра ти је (im po sing de moc racy) ши ром пла не те. Ову 
док три ну, ко ју је на ја вио још Далс Пе де се тих, тај нео ко ло ни ја ли-
стич ки ма нир и по и ма ње ме ђу на род них од но са САД, аутор ви ди 
као су штин ско ту ма че ње свих по ра за Ва шинг то на и свих не сре ћа 
ко је је до но сио све ту до да нас.

Mo dus ope ran di аме рич ке спољ не по ли ти ке то ком Хлад ног 
ра та је, пре све га, по ме ну то отво ре но зло у по тре бља ва ње на ци о на-
ли за ма у Ис точ ној Евро пи, ме ђу По ља ци ма, Ма ђа ри ма, Бу га ри ма, 
Че си ма, Естон ци ма, Ли тван ци ма. У свим тим зе мља ма аме рич ка 
ад ми ни стра ци ја под стре ка ва на ци о на ли зме, по ма жу ћи из по себ-
них фон до ва све те ини ци ја ти ве ко је су су штин ски раз је да ле из-
ну тра со вјет ски блок. У по лу - ша ли, у Ва шинг то ну се мо гло чу ти 
тих го ди на ка ко је то био „нај бо љи изум за сла бље ње Со вје та, да 
су ти ак ти ви сти нај бо ља јен ки јев ска ар ми ја ван Аме ри ке“. Те де-
лат но сти про ши ри ва ле су се и на Ју го сла ви ју, и у њој су мо жда и 
нај сна жни је охра бри ва не од до ма ћих на ци о на ли стич ких ли де ра у 
по во ју, и по ред до брих еко ном ских, вој них и по ли тич ких од но са 
Ва шинг то на и Бе о гра да. По себ но тре ба у овом пе ри о ду ис так ну-
ти Џор џа Ке на на, чла на чвр стог је згра пла ни ра ња при аме рич ком 
ми ни стар ству спољ них по сло ва, ко ја има зва нич но име: US Sta te 
De part ment Po licy Plan ning Staff. Реч је о из у зет но ис ку сном ди пло-
ма ти и вр лом по зна ва о цу Со вјет ског са ве за, у ко ме је жи вео три-
де се тих го ди на. Овај да ле ко по зна ти екс перт за Ру си ју пред ло жи ће 
та ко зва ни band wa gon con cept, као и европ ску ва ри јан ту те о ри је 
до ми на. Ке нан је и кон цеп ту а ли зо вао ан ти - ко му ни стич ку по ли-
ти ку за у зда ва ња (con ta in ment). Ту фор му ла ци ју је и ина у гу ри сао у 
свом чу ве ном члан ку у ча со пи су „Спољ ни по сло ви“, „Из во ри со-
вјет ског по на ша ња“, пот пи са ног сло вом „Х.“ 23) Ке нан је сма трао 
да ко му ни стич ку и со вјет ску екс пан зи ју тре ба за у ста ви ти сву да у 
све ту, јер би евен ту ал но ус по ста вља ње ко му ни стич ке вла сти сву да, 
омо гу ћи ло Со вје ти ма да ин фли три ра ју и по пу не пра зни ну у овом 
ре ги о ну. 

За у зда ва ње је за пра во кон цепт ра то ва ња дру гим сред стви-
ма и су штин ски ма ни хеј ски и по јед но ста вље ни све то на зор, у ко ме 
22)  Ви де ти: Carl K. Sa vich,Na ti o na lism and the Cold War: Yugo sla via, Ger many, and the Cold 

War.

23)  Ge or ge Ken nan, The So ur ces of So vi et Con duct, in: «Fo re ign Af fa irs», 1947.
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по сто ји су коб два мо но лит на бло ка, со вјет ског спрам „сло бод ног 
све та“. 

По ме ни мо још је дан ма ло по зна ти де таљ Ке на но ве би о гра-
фи је. Осим што је по зна ти по ли ти ко лог, као пра ви аме рич ки па-
три о та он пру жа не се бич не услу ге офи ци ра за ве зу из ме ђу Стејт 
де прт ман та и ЦИА Кан це ла ри је за ко ор ди на ци ју по ли ти ке (CIA 
Of fi ce of Po licy Co or di na tion), скри ве не ру ке ЦИА. Ма да је у не ко-
ли ким срп ским пред ста вља њи ма Ке на на би ло чак и не скри ве них 
сим па ти ја пре ма чо ве ку ко ји је ве о ма во лео Ју го сла ви ју, исти на је 
да је реч о знат но твр ђем чо ве ку, но тор ном ан ти ко му ни сти и вр ло 
ва жном др жав ном чо ве ку, ко ји је био овла шћен да пот пи су је овла-
шће ње за ЦИА за ко ри шће ње тај них сред ста ва, ка ко би по сти гли 
дез ин те гра ци ју Ис точ не Евро пе. Аме ри кан ци ко ри сте та ко ђе је дан 
нео ло ги зам ка ко би озна чи ли но ве со ци ја ли стич ке зе мље по сле 
Дру гог свет ског ра та: за ро бље не зе мље (cap tu red co un tri es). 

Аме рич ки ам ба са дор у Ју го сла ви ји, Ри чард Па тер сон (Pat-
ter son), ко га је та мо ода слао Фран клин Ру зе велт, у јед ном свом 
из ве шта ју из 1945. за кљу чу је да је Ти то већ ус по ста вио пот пу ну 
дик та ту ру у зе мљи. У Ју го сла ви ји, твр ди он, не ма ни сло бо де ре чи, 
ни го во ра. Па тер со но вом ана ли тич ком оку не из ми че да су Со вје ти 
већ ус по ста ви ли пот пу ну и све при сут ну кон тро лу ју го сло вен ског 
но вог дру штва. Он пред сед ни ку Тру ма ну ка же у раз го во ру да је 
Ти то не па тво ре ни ко му ни ста и да је ње го во по и ма ње по ли тич ке 
фи ло зо фи је и еко но ми је пот пу но дру га чи је од аме рич ког. Тру ман 
ипак на ла же Па тер со ну да во ди оба зри ву по ли ти ку са Ти том. Аме-
ри кан ци сва ка ко зна ју мно ге не по зна те де та ље о Ти то вој про шло-
сти и не пот це њу ју га, већ га оце њу ју као нај у спе шни јег со вјет ског 
ђа ка ван СССР - а.24)

Хар лод Шенц (Shantz), Па тер со нов са вет ник и от прав ник 
по сло ва у Бе о гра ду не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, из ве-
шта ва да је ко му ни стич ка Ју го сла ви ја по ли циј ски то та ли тар ни ре-
жим без ми ло сти. Шенц са ве ту је Стејт де парт мен ту да ју го сло вен-
ске из бо ре из но вем бра 1945. про гла си не ре гу лар ним, због број них 
огра ни ча ва ња сло бо да.25) А Се мју ел Ре бер (Re ber), шеф Оде ље ња 
24) В. Де ди јер у сво јој би о гра фи ји о Јо си пу Бро зу да је им пре сив ну ли сту од се дам де се так 

Ти то вих тај них име на то ком иле гал не ко му ни стич ке ка ри је ре., пар тиј ских, књи жев них, 
ге рил ских, али и оба ве штај них псе у до ни ма: Ме та лац, Бро да пор, Рад ник, Ге ор ги је вич, 
За го рац, Ва ња, Ји ре чек, Вал тер,Ти тус, Пе бић,Ћа ћа, Иви ца, Ото, Вик тор, инг. Бр кић, 
Ти тер ман,Вас тер, Спи ри дон, Ви лим, Ста ри, Ва ниј, Пе тар, Иса ко вић, Но вак,Ти то...
Ци ти ра но у:М. Ло пу ши на, Убиј бли жњег сво га, стр. 23.

25)  Ус пут но под се ћа ње на то вре ме је да та да шњи још увек твр ди ко му ни ста Ми ло ван 
Ђи лас из ја вљу је, у ма ни ру чи стог ста љи ни зма, да је функ ци ја из бо ра го то во „на ста вак 
на ци о нал не бор бе за осло бо ђе ње“.
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за по сло ве у Ју го и сточ ној Евро пи Стејт де парт мен та то ком 1945 и 
1946, сма тра да су по ме ну ти из бо ри ор га ни зо ва ни „у усло ви ма ко-
ји те шко мо гу да убе де да су одр жа ни сло бод ном во љом на ро да“. 

Сто га је 1948 раз лаз Ста љи на и Ти та од јек нуо као бом ба у 
Стејт де парт мен ту, али и као ин те лек ту ал ни иза зов за Ке на на и 
дру ге ар хи тек те аме рич ке спољ не по ли ти ке. И још јед ном се по-
ка за ло да ана ли тич ке слу жбе Аме ри ка на ца и За па да ге не рал но ни-
су на ви си ни за дат ка у нај ва жни јим тре ну ци ма, јер бу квал но ни ко 
ни је ан ти ци пи рао ни оваj исто риј ски до га ђај. Да под се ти мо опет, 
Ке нан је имао оби чај да го во ри ка ко се Ти то ва ко му ни стич ка зе-
мља на за па ду сма тра као „је дан од ско ро при до би је них ре ги о на за 
СССР“. Ава рел Ха ри ман (Har ri man) и за ме ник се кре та ра од бра не 
САД, Ви ли јам Дреј пер (Dra per),до ла зе у кон такт са Ти том. Њи хов 
ди пло мат ски за да так је да по ку ша ју да осла бе, тим ди рект ним ка-
на лом ка Ти ту, со вјет ски ути цај на Бал ка ну.26) Стру ја око Ке на на не 
ви ди аме рич ку по ли ти ку у том сме ру, па Ке нан по ста вља пи та ње 
кре а то ри ма спољ не по ли ти ке САД: „Да ли ка пи та ли стич ка Аме-
ри ка, као ли дер сло бод ног ан ти - ко му ни стич ког све та, тре ба да 
по др жа ва јед ну то та ли тар ну ко му ни стич ку зе мљу?“ 

IVЕКОНОМСКАПОМОЋЈУГОСЛАВИЈИ,
ИТИТОВОЗАДУЖИВАЊЕ

Ти то се на За па ду, а пре све га у Аме ри ци, пре те жно сма тра 
ли де ром ко ји спре ча ва ка пи та ли ситчке зе мље да пе не три ра ју Ју го-
сла ви ју. Мар шал се же сто ко про ти ви тр жи шној при вре ди, ка пи та-
ли зму, и свим си ла ма оне мо гу ћа ва про дор ка пи та ли зма пре ко Ду-
на ва, ви тал но угро жа ва тр го вин ске ин те ре се За па да у По ду на вљу. 
Џорџ Мар шал, ко га мно ги сма тра ју ар хи тек том еко ном ске об но-
ве Евро пе по сле Дру гог свет ског ра та, са мо на ста вља већ ус по-
ста вље ну по ли ти ку оба зри во сти и омо гу ћа ва Ју го сла ви ји ве зе са 
Yапа дом. Он, ме ђу тим, усло вља ва по моћ Аме ри ке Ти то вим при-
ста ја њем да се и ускла ди са ин те ре си ма аме рич ке по ли ти ке. 

Још је дан кон крет ни тест за Ти та би ла је си ту а ци ја у Грч кој, 
то јест ју го сло вен ска вој на по моћ грч кој ге ри ли ге не ра ла Мар ко са. 
Ка да је Ти то из не ве рио грч ке пар ти за не, до шло је и до кон крет них 
ге сто ва за хвал но сти За па да. Вин стон Чер чил, смрт ни не при ја тељ 
грч ке ле ви чар ске и ко му ни стич ке ге ри ле, не скри ва сво ју ра дост, 
но вем бра 1949, што је Ју го сла ви ја из бо ри ла ме сто у Са ве ту без-
26)  Ха ри ман у том пе ри о ду оба вља ду жност у слу жби Стејт де парт мен та,Еко ном ско ко о пе-

ра тив ној ад ми ни стра ци ји у Евро пи, Eco no mic Co o pe ra ti ve Ad mi ni stra tion, ECA. 
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бед но сти ОУН, за ме нив ши Че хо сло вач ку. Та ко су САД на гра ди ле 
Ти та што се из ву као из грч ке дра ме. Ак тив но сти на под ри ва њу ко-
му ни стич ког бло ка оба вља ју се и на ова кав на чин „ку по ви не“, баш 
ка ко је то био слу чај са Ју го сла ви јом. Ли ни ја бри тан ских то ри је ва-
ца по том пи та њу је ја сна: „Рад на ше дик пло ма ти је тре ба ло би да 
се са сто ји у ши ре њу ове пу ко ти не, ко ја се по ја ви ла у ко му ни стич-
ком цар ству, на све на чи не“. 27)

По чет ком сеп тем бра 1949, Ми ни стар ство тр го ви не САД са-
оп шта ва да су „ до зво ле о сла њу до ба ра у прав цу Ју го сла ви је знат-
но по ве ћа не то ком по след њих де сет ме се ци, исто вре ме но са раз-
ви ја њем от по ра мар ша ла Ти та Ру си ји“. 28)

Ме ђу на род не про це не кре ди та и зај мо ва Ти то вој Ју го сла ви ји 
из овог пе ри о да су ве о ма раз ли чи те. Не ки про сек про це на го во ри 
ипак да је Ти то при мио, из ме ђу 1948. и 1959, око 2,4 ми ли јар де 
до ла ра по мо ћи кроз зај мо ве и кре ди те. Тај но вац био је на ме њен 
ку по ви ни ин ду стриј ске опре ме, се ме на, гно ји ва, по љо при вред не 
опре ме, аме рич ких ви шко ва жи та и бра шна, ме ди цин ског на ме-
шта ја, вој не опре ме, тран спорт них ави о на, рат них и тр го вач ких 
бро до ва.29)

Про фе сор Сми ља Авра мов у сво јим ис тра жи ва њи ма овог 
пе ри о да до ла зи, у сво јим упор ним тра га њи ма за до ку мен ти ма, по 
за пад ним ар хи ва ма, до за ни мљи вих де та ља из 1949. го ди не, па у 
раз го во ру са Ми ло шем Кне же ви ћем ка же и сле де ће: „Али је да ле-
ко се жно ва жни је ово дру го: ка да је Ти то, 1949. го ди не, пр ви пут 
за тра жио по моћ, Аме ри ка је усло ви ла да ва ње те по мо ћи осна же-
њем ва же ћег уго во ра из 1942 го ди не, ко ји је за кљу чи ла Ју го сло вен-
ска кра љев ска вла да у еми гра ци ји у Лон до ну. Тај аме рич ки услов и 
тај до га ђај до са да су би ли пот пу но не по зна ти, не са мо јав но сти, 
не го и на уч ни ци ма.“ 30)

Ова по моћ по при ми ла је но ви об лик: по че ло се са по зи ва њем 
у САД, Ве ли ку Бри та ни ју и дру ге за пад не зе мље ју го сло вен ских 
струч ња ка на уса вр ша ва ње. Ис тра жи вач Пи тер Прет де таљ но је 
про у чио ста ти сти ке тог пе ри о да и за кљу чио: „Мо је ци фре су за-
сно ва не на ста ти сти ка ма ко је су ми да ли зва нич ни аме рич ки и 
бри тан ски из во ри. Нај ве ћи део пред ви ђе не по мо ћи пао је на Сје ди-
ње не др жа ве, али су под јед на ко до при нос да ле и Ве ли ка Бри та ни-

27)  “Man che ster Gu ar dian“ , 19 oc to ber 1949.

28)  “The New York He rald Tri bu ne”, 2. sep tem ber 1949.

29)  Pe ter Pra et,La re vue Etu des mar xi stes, no 4, 1992.

30)  Ви де ти: M. Кне же вић,Бал кан ска по мет ња, стр. 181-182. Из тек ста „Па ра док си рас па-
да“, стр. 135, у : М Кне же вић,Твор ци и ту ма чи: 10 раз го во ра са са вре ме ни ци ма, ДКСГ, 
Бе о град ,1994.Ову чи ње ни цу је про фе сор Сми ља Авра мов по пр ви пут са оп шти ла јав-
но у раз го во ру са М. Кне же ви ћем.
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ја и Фран цу ска. За пад ња ци су про це њи ва ли да је то био нај ма ње 
скуп по сту пак ко ји је омо гу ћа вао да се одр жа ва јед на де фан зи ван 
сна га спрем на да де лу је у слу ча ју со вјет ске агре си је.То ком ви ше 
го ди на, Ју го сла ви ја је одр жа ва ла ви ше од 300. 000 мо би ли са них 
љу ди и тро ши ла је за сво ју од бра ну 23% свог на ци о нал ног до хот-
ка.“31) 

По сле по чет ка Ко реј ског ра та 1950. го ди не, Тру ман је ус по-
ста вио вој не и са рад нич ке од но се са Ти том. Ва шинг тон се при бо ја-
ва со вјет ског на па да на Не мач ку и на Ју го сла ви ју, и вој ни екс пер ти 
раз ви ја ју оп ци је или ди рект ним на па дом, или пре ко су сед них зе-
ма ља: Бу гар ске, Ру му ни је, Ма ђар ске.32)

Овој но вој си ту а ци ји тре ба при до да ти вид ну ра зо ре ност 
пост-рат не Ју го сла ви је, ко ја не мо же баш ла ко и бр зо да се опо ра ви 
од че ти ри и по го ди не не мач ке оку па ци је и ра то ва ња. Пред сед ник 
Ха ри Тру ман не ће скри ва ти стра те гиј ску ва жност Ју го сла ви је за 
САД: „Не пре ки ну та не за ви сност Ју го сла ви је је од вле и ког зна ча ја 
за без бед ност Сје ди ње них др жа ва“.33)

Да Сје ди ње не др жа ве има ју на ме ру да Ти то ву Ју го сла ви ју 
ствар но оста ве у со вјет ској зо ни, и без ика квог аме рич ког ути ца-
ја, Тру ма ну не би па ло на па мет да јав но из го во ри ова кву ре че ни-
цу. САД сто га на ста вља ју са сла њем зна чај не еко ном ске по мо ћи и 
та кво по на ша ње је, про це њу ју мно ги аме рич ки ана ли ти ча ри та да, 
Ста љи ну би ло глав ни ори јен тир да ко нач но, 1951. го ди не, ста ви 
ad ac ta со вјет ске озбиљ не пла но ве ин ва зи је на Ти то ву Ју го сла ви-
ју. Овај по да так је пр ви от крио ма ђар ски ге не рал Бе ла К. Ки ра љи, 
ко ји је био пре бег из Ма ђар ске на род не ар ми је и до бро је по зна вао 
со вјет ске ин ва зи о не пла но ве.34)

Тру ман се до бра но осла њао на про це не аме рич ких екс пе ра-
та и кре а то ра по ли ти ке, по пут Ди на Ачи со на (Ac he son) и Џор џа 
Мар ша ла (Mar shall), ко ји су ин си сти ра ли на очу ва њу Ју го сла ви је 
и то ди рект но са ве то ва ли аме рич ком др жав ном вр ху. У аме рич кој 
штам пи пре о вла да вао је сли чан тон, по пут ко мен та ра у не дељ ни ку 
„Би знис вик“: „ За Сје ди ње не др жа ве, ово охра бри ва ње Ти та по-

31)  Pe ter Pra et,La re vue Etu des mar xi stes, no 4, 1992, p. 13.

32) Ти то ша ље ге не рал-лајт нан та Ко чу По по ви ћа у Ва шинг тон, а аме рич ки ге не ра ли по се-
ћу ју Бе о град у том пе ри о ду.

33) Ци ти ра но у:Den ni son Rus si nov,The Yugo slav ex pe ri ment, 1948-74, Royal in sti tu te of in-
ter na ti o nal af fa irs, Lon don,1977, p. 44.

34) Ви де ти: „The Abor ted Mi li tary Plans Aga inst Ti to’s Yugo sla via“, in: Wayne S. Vu ci nich, ed., 
At the Brink of War and Pe a ce: The Ti to-Sta lin Split in a Hi sto ric Per spec ti ve, So cial Sci en ce 
Mo no graphs, Bro oklyn Col le ge Press/Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1982, Chap ter 
12.
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ка за ло се као је дан од нај ма ње ску пих ме то да за су спре за ње ру ског 
ко му ни зма“.35)

У де цем бру 1950, аме рич ки Кон грес по твр ђу је фон до ве ур-
гент не по мо ћи Ју го сла ви ји, упра во сле див ши пре по ру ке Ачи со на 
и Мар ша ла. Ме ђу тим, тре ба при том увек има ти на уму мно ги ма 
би зар ну аме рич ку стра те ги ју ра да „на ви ше раз бо ја“. Ва шинг тон 
с јед не стра не не ште ди на по мо ћи, а с дру ге па ра лел но пот пи ру је 
на ци о на ли стич ке по бу не у окви ру ко му ни стич ког по кре та. А опет, 
Ва шинг тон при лич но стра ху је да би Ти тов пад с вла сти у Ју го сла-
ви ји под ста као стра хо ве Ита ли је и Грч ке, ко ји би мо гли да ре зул ти-
ра ју те шњом са рад њом са Со вјет ским Са ве зом. 

Рат ни је иш чи лео из ми сли љу ди, но ви ми то ви су жи ви у јав-
но сти, па та ко и Ва шинг тон има на уму да би фа мо зних Ти то вих 30 
ди ви зи ја мо гли ите ка ко да по мог ну у евен ту ал ном су да ру са Со вје-
ти ма, ако би се ови од лу чи ли за на пад на Евро пу.36)

И по сле об зна њи ва ња рас ки да Мо скве и Бе о гра да, 28. ју на 
1948, би ле су по треб не го ди не да до ђе до ду бљих про ме на у еко-
ном ским тен ден ци ја ма. До 1953, аме рич ка по моћ је до се гла сто пу 
од чак 31% ју го сло вен ског уво за. Ме ђу тим, са по мо ћи сти жу и гла-
во бо ље ка ко по пу ни ти огром ну ру пу де фи ци та у би лан су пла ћа ња 
Ју го сла ви је зе мља ма За па да. Ти то је био при лич но вешт у ди ја ло гу 
са круп ним за пад ним ка пи та ли сти ма и њи хо вим фи нан сиј ским ин-
сти ту ци ја ма, и ни је био га дљив на мул ти на ци о нал ке и тран сна ци о-
нал ке, што је ма ло по зна то ши рој јав но сти. Сна ла зио се од лич но у 
ко му ни ци ра њу са ин ду стриј ским и фи нан сиј ским кор по ра ци ја ма, 
по слов ним бан кар ским ги ган ти ма, као и са ве ли ким бер за ма. Сам 
ни је био еко но ми ста, али је не по гре ши во од ре ђи вао окви ре пре го-
во ра и од но са са све том нов ца и би зни са. 

Нај бо ља илу стра ци ја за то је че тво ро ча сов ни Ти тов су срет 
са Ју џи ном Бле ком (Black), пред сед ни ком моћ не ИБРД бан ке, сеп-
тем бра 1950 у Бе о гра ду. За бе ле же но је да су, по ред оста лог, те ме 
раз го во ра би ли „нај ва жни ји кри те ри ју ми прак се зај мо ва и кре ди та 
зе мља ма Тре ћег све та, као и Ју го сла ви ји“. За Бле ка се зна ло да је 
као ис ку сни бан кар са ста жом на Вол Стри ту, био по знат као не-
ми ло ср дан и тврд пре го ва рач, и да обич но ни је да вао пет па ра на 
ге о по ли тич ке си ту а ци је, ту ма че ња и оправ да ња. Шта се за и ста де-
35) Ви де ти: «The Bu si ness We ek », april 1950.

36) О Ти то вој Ар ми ји је имао вр ло ја сан став пр ви срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва 
по а сле Пр вог сет ског ра та(1990 - 1991), ин ге ни о зни Бран ко Ми ка ши но вић. У свом лич-
ном све до че њу ауто ру, Ми ка ши но вић ка же, 1995. у Бе о гра ду: „Ју го сло вен ска ар ми ја 
ни ка да ни је би ла не ка срп ска иде ја. Иван Го шњак, Бран ко Ма му ла, Вељ ко Ка ди је вић, 
то је јед на пре то ри јан ска ито ва гар да. Нај ви ше ко ри сти су има ле дру ге на ци је. Ср би у 
ито вој бли зи ни би ли су ва си та ни да не бу ду Ср би.“ 
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си ло ка да је Ти то ус пео да та квог бан ка ра пот пу но „омек ша“, ни је 
до да нас пот пу но об ја шње но, тек, Ти то је сво јим та лен том убе ђи-
ва ња, ве ро ват но и сво јом ка ри змом, де ло вао и на Бле ка. 

По пи та њу др жав ног нов ца, Ти то је ка рак те ри сан „кон зер-
ва тив ним де го ли стом“ и та кав курс за др жао је до Се дам де се тих 
го ди на. Ма да су му мно ги исто ри ча ри и пу бли ци сти не рет ко при-
пи си ва ли скло ност ка лук су зу и рас ко ши, има и тврд њи да је сва-
ки до лар ко ји је Ју го сла ви ја по зајм љи ва ла у све ту, Ти то пре ме рио 
ви ше пу та. Мо жда је исти на ипак ви ше на стра ни не у мо љи ве еко-
ном ске ста ти сти ке, јер је у по ме ну том пе ри о ду од Пе де се тих до 
Се дам де се тих ју го сло вен ски дуг не пре ста но ра стао. Све са мо-
стал ни је ре пу блич ке но мен кла ту ре у Ју го сла ви ји при бе га ва ле су 
све нео пре зни је и не за ја жљи ви је стра ним кре ди ти ма. О то ме у сво-
јим „Успо ме на ма“, Едвард Кар дељ пи ше: „За пад је био по де љен 
у сво јим ста во ви ма. Јед ни су сма тра ли да је до шао крај Ти то ве 
Ју го сла ви је и да је ап со лут но не мо гу ће да она из др жи Ста љи нов 
при ти сак, а дру ги, ре као бих ма њи на, ве ро ва ли су да Ју го сла ви ја 
мо же из др жа ти у свом от по ру и по бе ди ти и по че ли су да нам да ју 
пр ву еко ном ску и ма те ри јал ну по моћ у об ли ку по спе ши ва ња тр-
го вин ске раз ме не, итд. А би ло је и тре ћих ко ји су до те ме ре би ли 
ан ти ко му ни сти да су сма тра ли да је све то аран жи ра но ме ђу ко-
му ни сти ма и да би се лак ше ути ца ло на За пад. Про цес отва ра ња 
на За па ду ишао је ре ла тив но спо ро, али је ипак ишао. У по чет ку 
га је оме та ла и на ша пре ла зна по ли ти ка. На и ме, ми ни смо хте ли 
од мах ићи, да та ко ка жем, ‘свим то по ви ма’ про тив Со вјет ског 
Са ве за, да не би смо да ли по во да за вој ну ин тер вен ци ју про тив Ју-
го сла ви је.“37) 

Еко ном ска ре фор ма је за по че та 1961. Те го ди не Ти то узи ма 
реч на сед ни ци ЦК СКЈ и пр ви пут по ми ње „ха о тич но ста ње“ у 
Ју го сла ви ји. Он упо зо ра ва да озбиљ но тре ба не што пред у зе ти у 
том сми слу. На тој сед ни ци кри ти ку ју се „ауто но ми стич ке кли це“ 
као и при та је ни кон фе де ра ли зам.Ти то ка же: “Чо век се пи та да ли 
је на ша зе мља зби ља ка дра да се још др жи, да се не рас пад не. Не-
ћу да ба цим ко пље у тр ње.Ре шио сам да се бо рим. На сту пи ла је 
ве ли ка, те шка и не из вје сна дру штве на пре крет ни ца на ко јој из ко-
ла ре во лу ци је ис па да ју они ко ји не схва та ју дру штве ну си ту а ци ју и 
ње не за о ни то сти. Ја се већ го ди на ма, а на ро чи то у по сљед ње дви-
је го ди не, орим сам са со бом. Шта да ра дим? Ви дим да не ке ства-
ри не иду. До бро, ја сам ге не рал ни се кре тар СКЈ. Имам огром ну 
од го вор ност. А кад имаш од гвор ност он да се по ста вља пи та ње: 

37) Ви де ти: Edvard Kar delj, “Se ća nja-Bor ba za pri zna nje i ne za vi snost no ve Ju go sla vi je,” 
pp.131 -32.
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мо жеш ли та ко да ље ра ди ти? Од го вор ност имаш, а не спро во ди 
се оно што су ге ри шеш ли тра жиш, не го се иде дру гим прав цем.”38)

Пред сед ник Ти то те сти ра чла но ве Пар ти је и сво јим из не на-
ђу ју ћим по те зом: пи та њем ње го ве функ ци је на че лу Пар ти је и Др-
жа ве. Не ће се ли би ти и да по ме не шта се све чу је у њи хо вим ре до-
ви ма: „да је оста рио“, „да су му кон цеп ти за ста ре ли“, „да мо жда не 
од го ва ра са да шњој фа зи дру штве ног раз во ја“, итд. 

Аме рич ка по моћ је тек де ли мич но олак ша ва ла це ло куп ни 
при вред ни про блем Ју го сла ви је. 

У 1962. је еска ли рао про блем са де фи ци том пла ћа ња За па ду. 
То је би ла и цен трал на те ма са стан ка из вр шног ко ми те та ЦКСКЈ 
у Бе о гра ду, од 14. до 16. мар та 1962. Основ ни дуг зе мље на за па ду 
је већ до се гао та да шњих 1,1 ми ли јар ди до ла ра. Био је то огро ман 
те рет за зе мљу та квог сте пе на еко ном ског раз во ја и та кве кре ди-
бил но сти у све ту. Ти то отво ре но за ме ра што не ре дов но пла ћа ње 
спољ них ду го ва ком про ми ту је зе мљу, кр њи њен по стиг ну ти углед 
у фи нан сиј ским и по слов ним кру го ви ма За па да. А по сле ди це ће се 
од мах и осе ти ти, јер упра во у том пе ри о ду, 1962, ММФ пр ви пут не 
одо бра ва по зај ми цу Ти то вој Ју го сла ви ји од 35 ми ли о на до ла ра.39)

Ге о по ли то лог Ж. Ра ко че вић озна ча ва овај тре ну так као „па-
да ње Ју го сла ви је у мре жу свет ског фи нан сиј ског ка пи та ла“. Ве ли-
ке бан ке по зајм љу ју но ва ца ко ли ко год за же ле Ју го сло ве ни. Ра ко-
че вић та ко ђе озна ча ва мо ме нат ка да до то га до ла зи: на са стан ци ма 
Три ла те ра ле, по сле исту па ња Ки син џе ра, Бже жин ског и Мак На-
ма ре (ше фа Свет ске бан ке - та да ИБРД). На ро чи то се бив ши ми-
ни стар од бра не САД, Мак на ма ра за ла гао за фи нан сиј ске ињек ци је 
као ефи ка сном ме то ду еко ном ског раз во ја зе ма ља у раз во ју, ко ји ма 
је при па да ла и Ју го сла ви ја. То је, по за јед нич ком кон цеп ту ове ис-
так ну те тро ји це Аме ри ка на ца, био пут ства ра ња усло ва за бер зан-
ски пре о бра жај Тре ћег све та, ка ко би он до се гао вред но сти и по-
тро шач ке фор му ле За па да. Ра ко че вић нам обра ћа па жњу на упра во 
мо ме нат фи нан сиј ских ињек ци ја и ти ме убр за ва ња при дру жи ва ња 
по тро шач ком дру штву За па да, у ко ме оби та ва ге о по ли тич ка ди-
мен зи ја аме рич ких та да шњих, а и да на шњих, пре тен зи ја да вла да-
ју „све том на ци ја“.40)

38)  Видети: „Политика,“  17,18. 19 новембар 1988.

39) Ви де ти:Љ. Ада мо вић, Џ. Р. Лем пи, Р. О.Пи кет,„ Аме рич ко-ју го сло вен ски еко ном ски од-
но си по сле дру гог сцвет ског ра та“, стр. 51.

40) Ви де ти:Жи во јин Ра ко че вић, Ге о по ли тич ко-фи нан сиј ски ла ви рин ти. При лог кри ти ци 
ан гло сак сон ске ге о по ли ти ке.Са ми здат, Бе о град, 2001, стр. 266.
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ZoranPetrovicPirocanac

AMERICANSTRATEGYOFENTRENCHING
THEMSELVESINSIDETHESOUTHEASTOF
EUROPEAFTERTHESECONDWORLDWAR

Summary
In this paper author analyzed decades long geo-strategic efforts 

of the United States of America to secure their key-role in this region. 
From the Trieste Crisis and the Cold War, to the age of intensive help 
to Tito’s state when it was imperiled by the Soviet Union, to the 1980’s, 
when American activities for destroying of socialism in Europe began, 
the United States of America have always been Prime mover on the 
territory of the South East of Europe. Nowadays they keep influencing 
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geo-political perspective of Serbia and surrounding small nations, just 
like in the period when they were the main culprit in destruction of 
Yugoslav federation. 
Key Words: global management, Reagan doctrine, security architecture, mar-

ket democracy, democratic pluralism, NATO, natural resources, 
geo-strategic balance
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