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АМЕРИЧКАСТРАТЕГИЈАУКЛИЊАВАЊА
НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕПОСЛЕ

ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА(2)*

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.

VИНОВАЦНАСТАВЉАДА
ДОТИЧЕУЈУГОСЛАВИЈУ

По сле 1951, САД и Ве ли ка Бри та ни јаак тив но по ма жу Ју го-
сла ви ји сво јим по вољ ним кре ди ти ма. Они на ме ра ва ју да оја ча ју ју-
го сло вен ску при вре ду и да је пред ста ве све ту као мо дел за Ис точ ну 
Евро пу. У јед ном есе ју о Ју го сла ви ји, аме рич ки ам ба са дор у Бе о-
гра ду, Во рен Зи мер ман, пи ше: „То ком Че тр де се тих и Пе де се тих, 
Сје ди ње не Др жа ве  ис по ру чу ју Ју го сла ви ји на сто ти не ми ли о на 
до ла ра еко ном ске аси стен ци је.“1)

1) Видети:War ren Zi mer mann,Po li ti ca In ter na ci o nal, ed. espagnolа,-Yugoslaviа, 5. de abril 
1991.
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Си стем ју го сло вен ског са мо у пра вља ња про це њу је се на За-
па ду као си стем ко ји се ла га но уда ља ва од кла сич ног марк си зма-
ле њи ни зма, и њи ме се вас по ста вља но ви раз вој ни пут за свет, ка ко 
на еко ном ском, та ко и на по ли тич ком и иде о ло шком пла ну. Због 
то га за пад на по моћ по ста је све ма сив ни ја. Ис тра жи вач Пи тер Прет 
бе ле жи: „Из ме ђу 1950 и 1963, Ју го сла ви ја при ма 5,4 ми ли јар ди до-
ла ра по мо ћи. У 1961, за пад на по др шка пред ста вља 47,4% бу џет-
ских при хо да“.2) 

У пе ри о ду 1951-1957, Аме ри кан ци ис по ру чу ју Ју го сло ве ни-
ма на о ру жа ње и вој ну опре му у вред но сти од 700 ми ли о на до ла-
ра, што је им пре сив на вред ност од не ко ли ко ми ли јар ди да на шњих 
до ла ра. За хва љу ју ћи тој по мо ћи, ЈНА бе ле жи пе ри од убр за не мо-
дер ни за ци је, а и ус пе си оба Пе то го ди шња пла на су вид ни. Ни је 
пре те ран ни за кљу чак да је очу ва на ју го сло вен ска не за ви сност де-
лом по сле ди ца ин тен зив не аме рич ке еко ном ске по мо ћи у пе ри о ду 
1951-1957. 

Аме рич ки днев ник „Ва шинг тон Пост“ ко мен та ри ше 1961. 
го ди не: „По ла ми ли о на то на пше ни це ни је ви со ка це на за по ве-
ћа ње ути ца ја див них иде ја ју го сло вен ских ко му ни ста.“ А у 1962, 
пред сед ник Џон Ке не ди твр ди: „Вој на по моћ Сје ди ње них Др жа-
ва Ју го сла ви ји од го ва ра на ци о нал ним стра те гиј ским ин те ре си ма 
Сје ди ње них Др жа ва“.3)

У овим го ди на ма се Ју го сла ви ја де фи ни ше на За па ду као 
нај ли бе рал ни ја зе мља Ис точ не Евро пе. За то Аме ри кан ци, али и 
Ен гле зи и Фран цу зи, по чи њу и да одо бра ва ју сти пе ди је за ју го сло-
вен ску ели ту, без об зи ра што је ко му ни стич ка. А мо жда и упра во 
због то га, са на дом да се уз по моћ за пад не „ме ке мо ћи“ ти ка дро ви 
пре ве ду у ка пи та ли стич ки та бор.4) 

Про це њу је се у САД да Ју го сла ви ја у се би са др жи кли це тр-
жи шне при вре де, отво ре не су јој гра ни це, а го то во ми ли он ње них 
гра ђа на за по сле но је у зе мља ма За пад не Евро пе. Огро ман број тих 
љу ди бр зо се ин те гри са ло у за пад на дру штва и мно ге од тих жи-
вот них на ви ка по ла ко пре но се у Ју го сла ви ју тих го ди на.5)

2) Видети:Pe ter Pra et,Etu des mar xi stes,Bel gi que, 4eme tri me stre 1992, p. 212.

3) Видети: He u ser,We stern Con ta in ment Po li ci es in the Cold War. 

4) Пе ђа Ри стић, углед ни срп ски ар хи тек та да нас, све до чи ауто ру, у Бе о гра ду 2006, о свом 
ску ству са Фон да ци јом  Ful bra ight. „Био сам се лек ци о ни сан за сту диј ски бо ра вак  у 
САД,  ше зде се тих. Али, по сле ове се лек ци је, ка сни је сам ипак од би јен, уз ви ше не го 
отво ре но об ја шње ње за по сле них у аме рич кој  ам ба са ди у Бе о гра ду: ‘Од у зи ма мо вам 
сти пен ди ју јер сте ви већ ан ти-ко му ни ста.’

5) Видети: Ro ber to Ra bel, Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the Cold War.
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Све у куп но, за пе ри од 1951-1960, Аме ри ка по моћ Ти ту до се-
гла је 2.7 ми ли јар ди до ла ра на ба зи бес по врат не по мо ћи. Ко ли ка 
је то при да та ва жност аме рич ког еста бли шмен та Ју го сла ви ји илу-
стру је и ком па ра ци ја са аме рич ким тро шко ви ма за две сво је ди-
рект не са ве зни це, Тур ску и Грч ку. Ти то је до био дво стру ко ве ћу 
по моћ не го Грч ка и Тур ска за јед но.

До зна чај них на го ве шта ја про ме на у та квим од но си ма до-
ла зи по чев од 1955, ка да ће Ти то, по сле смр ти Ста љи на, по че ти 
ла га но да од мр за ва од но се са Мо сквом, а са Хру шчо вим и да на-
го ве шта ва вид ну про ме ну од но са на бо ље. Тим при бли жа ва њем  
Мо скви мо же се и ту ма чи ти Ти тов из не на ђу ју ћи по ли тич ки по тез, 
у де цем бру 1957, за мр за ва њем спо ра зу ма ко ји је Ју го сла ви ја сво-
је вре ме но пот пи са ла са САД.6) Ти то из не на да про це њу је ка ко је та 
го ди на ма ко ри сна по моћ из САД, за пра во са пре ви ше њи хо вог ин-
те ре са: „То је њи хо ва ствар хо ће ли нам да ти ви ше оруж ја, или не, 
али Ју го сла ви ја не мо же при хва ти ти ви ше оруж ја ако су усло ви 
раз ли чи ти од оних ко ји већ по сто је - ако се по ку ша ва да се на мет-
ну но ви усло ви у скла ду са не ким аме рич ким за ко ном. Ју го сло вен-
ски за ко ни, а не они Сје ди ње них Др жа ва, су за ко ни ко ји се спро во-
де у овој зе мљи“.7)

Ипак, про ћи ће пу них шест го ди на пре но што Со вје ти поч-
ну да ис по ру чу ју сво је оруж је Ти ту, 1962. Ти то ва на ве де на из ја ва 
пред ста вља но ву по ли ти ку Ју го сла ви је. Ње го во по на ша ње је го-
то во пот пу но ис то пи ло без ре зер вну по др шку Ва шинг то на Бе о гра-
ду. На рав но, ре а го ва ли су бр зо и аме рич ки по ли ти ча ри, тра ди ци-
о нал но ве о ма осве то љу би ви пре ма сви ма ко ји се у све ту огре ше о 
аме рич ке ка но не са ве зни штва и по слу шно сти. Та ко 1961. се на тор 
Ви ли јем Прок сма јер (Prox mi re) успе ва у сво јој гро мо гла сној ини-
ци ја ти ви у Кон гре су да до ки не по моћ у хра ни Ју го сла ви ји, и да јој 
се исто вре ме но уки не и ста тус нај по вла шће ни је на ци је. 

Ат мос фе ри у Ва шинг то ну отво ре но се су прот ста вља но ви 
ам ба са дор у Бе о гра ду, Џорџ Ке нан, ко ји под се ћа кон гре сме не „да 
је Ју го сла ви ја од би ла да се при дру жи Вар шав ском пак ту, као и да 
ус по ста вља би ло ка кве спе ци јал не аран жма не о вој ној са рад њи  са 
Со вје ти ма.“8)

Ова епи зо да за вр ша ва се Ке на но вом остав ком у Стејт де-
парт мен ту, због по бе де се на то ра Прок смај ра, али су ипак пре по-
ру ке овог ве ли ког струч ња ка за ге о по ли ти ку узе те у раз ма тра ње 

6) Спо ра зум о обо стра ној од брам бе ној по мо ћи(Mu tual De fen se As si stan ce Agre e ment).   

7) Цитираноу: Bru ce McFar la ne, Yugo sla via: Po li tics, Eco no mics and So ci ety, p. 117.

8) Цитирано у: Nora Beloff, Tito’s Flawed Legacy, p. 171.
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и аме рич ка по ли ти ка ће их при ме ни ти ка сни је пре ма Ју го сла ви ји, 
упр кос свим вр ста ма са рад ње из ме ђу Ру са и  Ју го сло ве на, Се дам-
де се тих. Аме рич ка по др шка, за сно ва на на по ли ти ци ан ти - со вјет-
ско год вра ћа ња, оп ста је све до Осам де се тих, упр кос Ти то вој по ли-
ти ци, ко ји се, из го ди не у го ди ну, све ви ше при бли жа ва Со вје ти ма. 
Та ко Мар шал Ти то ка же јед ној вој ној че хо сло вач кој де ле га ци ји у 
Бе о гра ду, 1975: „Фор мал но, ми ни смо чла ни ца Вар шав ског уго во-
ра, али ако би ствар со ци ја ли зма, ко му ни зма, рад нич ке кла се, би ла 
у опа сно сти, ми би смо зна ли где смо...ми има мо на ше ци ље ве за-
јед но са Со вјет ским Са ве зом.“ 9) 

У де цем бру 1975, од мах по овој Ти то вој из ја ви, Хел мут Зо-
нен фелд (Son nen feldt), по моћ ник др жав ног се кре та ра Хен ри ја 
Ки син џе ра, го во ри пред аме рич ким ам ба са до ри ма на ду жно сти у 
Евро пи: “О Ју го сла ви ји, ми и За пад ни Евро пља ни та ко ђе, има мо 
ин те рес ко ји су го то во ви тал ни за нас у на ста вља њу не за ви сно-
сти Ју го сла ви је од со вјет ске до ми на ци је...сва ко вра ћа ње Ју го сла-
ви је на зад у со вјет ску ор би ту пред ста вља ло би  ве ли ко на за до ва-
ње за За пад. Та ко да смо за ин те ре со ва ни шта ће се де си ти ка да 
не ста не Ти то, и то нас ве о ма бри не.“10)

У 1977, бив ши аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду, Ло ренс Сил-
бер ман (Sil ber man)ви ди аме рич ку по зи ци ју не баш ве о ма при јат-
ном у Ју го сла ви ји: „Ју го сла ви ја ви ди Сје ди ње не Др жа ве као кра ву 
му за ру пре не го би ка - све са ма ви ме на, без ро го ва.“11) Ме ђу тим, 
Стејт де парт мент, сма тра ју мно ги Аме ри кан ци, на ста вља да бу де 
„кра ва му за ра“ то ком Ше зде се тих, Се дам де се тих и Осам де се тих. 

У про ле ће 1982, аме рич ка ад ми ни стра ци ја да је, прак тич-
но, на ред бу гру пи ју го сло вен ских по ве ри ла ца, пре ко свог за ме ни-
ка др жав ног се кре та ра за европ ске по сло ве, Ло рен са Иглбер ге ра 
(Eagle bur ger), да на ста ве са опе ра ци ја ма но вих кре ди та и при ла-
го ђа ва ња у Ју го сла ви ји. Аме рич ки бан ка ри гун ђа ју, али мо ра ју да 
оства ру ју по ли ти ку Ва шинг то на. Екс пер ти су си гур ни да би без 
ове ин тер вен ци је Ва шинг то на, Ју го сла ви ја већ мо гла да 1982 бу де 
про гла ше на зе мљом бан кро та.12)

Сле ди по том Иглбер ге ро ва по се та Бе о гра ду, 1983. го ди не. 
Он пра ти под пред сед ни ка Џор џа Бу ша и се кре та ра од бра не Ка спе-
9) Видети:S. Pa vlo witch, The im pro ba ble sur vi vor, Yugo sla via and its pro blems, p. 120. 

10) Видети: Ro bert L. Far low, „US In te rests and Po licy Op ti ons in the Bal kans“, in : Phil lip A. 
Pe ter sen, ed., So vi et Po licy in the Post-Ti to Bal kans, Stu di es in Com mu nist Af fa irs, Vol., 4, 
US Air For ce, Was hing ton D.C., 1978, pp. 37-8.

11) Видети:La u ren ce Sil ber man, „Yugo sla via’s ’Old’ Com mu nism: Euro pe’s Fid dler on the Ro-
of,“ Fo re ign Po licy, Spring 1977, p. 16.

12) Видети:Mar ko Mi li vo je vić, The Debt Esche du ling Pro cess, p.137.
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ра Вајн бер ге ра(We in ber ger).Они по твр ђу ју кон ти ну и тет по ли ти ке 
по др шке Ју го сла ви ји и на след ни ци ма Мар ша ла Ти та. 13)

Ка да  за пад ни кре ди то ри на кра ју  да на ста ве са бес ко нач-
ним по зај ми цам, ко је су по че ле Се дам де се тих, аме рич ки кон зор-
ци јум „Fri ends of  Yugo sla via“ са ку пља зна чај ну по моћ за дуг 1983 
- 84. Су ма стра них по ве ри ла ца Ју го сла ви је  већ се удво стру чи ла од 
1968.  до 1972, при бли жа ва ју ћи се из но су од  4 ми ли јар ди до ла ра. 
Али, ова све у куп на ре ла тив но скром на су ма, опет се удво стру чи ла 
до 1976, а он да се пе ла убр за ни је.14) 

До 1988, аме рич ки по ве ри о ци, вла да, ММФ и Свет ска бан-
ка, уз уче шће за пад них са ве зни ца у Евро пи, фи нан си ра ју оно што 
на зи ва ју „Yugo sla via’s eco no mic self - mi sma nag ment“ (еко ном ско 
са мо - зло у пра вља ње Ју го сла ви је“) и ју го сло вен ска ду го ва ња пе њу 
се на 20 ми ли јар ди до ла ра. Та ко је од 1949 до 1980, Ју го сла ви ја је 
до би ла са За па да, нај ви ше од Сје ди ње них Др жа ва, из ме ђу „35 et 
80ми ли јар ди до ла ра, у ви ду ра зно ли ких по мо ћи, укљу чу ју ћи ла ке 
кре ди те, и бес плат не вој не по мо ћи.15)

VIРОНАЛДРЕГАНМЕЊААМЕРИЧКЕ
ЦИЉЕВЕУЈУГОСЛАВИЈИ

У Ше зде се тим и Се дам де се тим, Сје ди ње не Др жа ве  су за 
одр жа ва ње је дин ства Ју го сла ви је. Њи хо ви до бри од но си са ју го-
сло вен ским ру ко во ди о ци ма се на ста вља ју. Глав на кан це ла ри ја 
ЦИА у Евро пи ду го је има ла ба зу у Бе о гра ду. У ам ба са ди је за по-
сле на ма ла ар ми ја од пар сто ти на „са вет ни ка“. Кра јем Осам де се-
тих, Аме ри кан ци сма тра ју да ће  је дин стве но ју го сло вен ско тр жи-
ште би ти про фи та бил но за аме рич ке мул ти на ци о нал ке.16)

Пре ма де кла си фи ко ва ним до ку мен ти ма до ко јих је до шла 
аме рич ка ле ви чар ска ре ви ја „Co vert Ac tion“, сеп тем бра 1982, ка-
да се бал кан ски ре ги он чи ни још увек ма ње-ви ше ста бил ним, 
САД офи ци ја ли зу ју  до ку мент Na ti o nal Se cu rity De ci sion Di rec ti ve 
(NSDD) 54, на сло вљен „Uni ted Sta tes Po licy to ward Eastern  Euro-
pe.“ Озна че на као тај на и де клас фи ко ва на уз цен зу ру, 1991,  Ди-
рек ти ва по зи ва на про ши ре не на по ре за про мо ви са ње „ти хе ре во-

13)  Видети:Mar ko Mi li vo je vić,De scent in to Cha os:Yugo sla via’s Wor se ning Cri sisp. 21-22.

14)  Видети:Slo bo dan Stan ko vić,„Af ter Brez hnev’s Vi sit to Bel gra de“,Ra dio Free Euro pe Re-
se arch Re port, No vem ber 19, 1976. p. 321-322.

15)  Про це на фран цу ског исто ри ча ра Тру да. Видети: Gil les Tro u de, Con flits iden ti ta i res dans 
la Yougo sla vie de Ti to 1960 - 1980, Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 2007. 

16) Видети:Mic hel Col lon,Po ke ur Men te ur,EPO, Bel gi que,1998,p. 282.
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лу ци је“  у ра ду оба ра ња ко му ни стич ких вла да и пар ти ја. Она на во-
ди зе мље Ис точ не Евро пе, али не по ми ње Ју го сла ви ју.  

У мар ту 1984, је дан одво је ни до ку мент, NSDD 133, „Uni ted 
Sta tes Po licy to ward Yugo sla via“ је усво јен и до био је још огра ни че-
ни ју де кла си фи ка ци ју: sec ret sen si ti ve, ус по ста вља ју ћи „по ли ти ку 
Сје ди ње них др жа ва пре ма Ју го сла ви ји.“17)

Ди рек ти ва ка же „да ће циљ Сје ди ње них Др жа ва би ти да 
про мо ви ше тен ден ци ју ка јед ној ју го сло вен ској еко ном ској струк-
ту ри, ори јен ти са ној    ка тр жи шту, те да раз ви ја аме рич ке еко-
ном ске од но се са Ју го сла ви јом на на чин ко ји ја ча ње не од но се са 
ин ду стри а ли зо ва ним де мо кра ти ја ма“.  

Ту се го во ри о ка пи та ли стич кој тран сфор ма ци ји. Ме ха ни-
зми са др же кла у зу лу нај при ви ле го ва ни је на ци је, упра ви тељ ство 
ММФ-а, ре про гра ми ра ње ду га, кул тур не и обра зов не раз ме не, ин-
фор ма тив не про гра ме, по се те на ви со ком ни воу и о ре стрик ци ја ма 
у ди пло мат ском и кон зу лар ном пер со на лу.18)

Ти ци ље ви су не мо гу ћи за оства ри ва ње, све док ове ис точ-
но е вроп ске др жа ве оста ну под ко му ни стич ким ру ко во ђе њем. Због 
то га је су штин ски аме рич ки на пор усме рен ка раз вла шћи ва њу ко-
му ни стич ких вла да. Аме рич ки циљ за Ју го сла ви ју је, да кле, вр ло 
сли чан оном за зе мље Ис то ка: пре ба ци ти их у ка пи та ли стич ки 
та бор.  Али, и у овом до ку мен ту по сто је те ме ко је су у пот пу но-
сти, или де ли мич но, за там ње не, и да ље под стрикт ном цен зу ром. 
То ком ду го го ди на аме рич ка вла да про це њу је нео п ход ним да одр-
жа ва тај ну о сред стви ма при ти ска у ко рист про ме не у Ју го сла ви ји. 
Ва жни еле мен ти аме рич ке по ли ти ке у бал кан ском ре ги о ну, и по-
себ но у Ју го сла ви ји та ко и да ље оста ју тај на. А по сто ја ње јед ног 
до ку мен та одво је ног од дру гих зе ма ља Ис то ка, а ти че се Ју го сла-
ви је, под вла чи ње го ву ва жност.19)

17) По јам озна ча ва да је ве ли ки део ин фор ма ци ја за сно ван на пре срет ну тим ко му ни ка ци ја-
ма, или от кри ва ју по сто ја ње по вер љи вих ве за са ју го сло вен ским гра ђа ни ма или ор га-
ни за ци ја ма.Чак и по сле „де кла си фи ко ва ња“ 1990, NSDD 133 је и да ље зна чај но  цен зу-
ри са на, са ви ше од две тре ћи не скри ве ног ори ги нал ног тек ста. Али, та два  до ку мен та 
от кри ва ју ипак јед ну кон зи стент ну по ли тич ку ло ги ку.

18)  „The pri mary long-term U.S. goal in Eastern Euro pe was to (cen so red) fa ci li ta te its even tual 
re-in te gra tion in to the Euro pean com mu nity of na ti ons…The goal of US po licy( to ward Yugo-
sla via) will be to pro mo te the trend to wards an ef fec ti ve, mar ket-ori en ted Yugo slav  eco no mic 
struc tu re...(and) to ex pand US eco no mic re la ti ons with Yugo sla via in  ways which be ne fit both 
co un tri es and which strengthen Yugo sla via’s ti es with the in du stri a li zed de moc ra ci es“. У: 
Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 282.

19) Видети:Sean Ger va si,Re vi ew Co vert Ac tion, no 43 - 44,у: So li da i re, 17. fe vri er 1993.
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VIIПОЧЕТАКРАДОВАНАНОВОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈАРХИТЕКТУРИИ

ГЕОМЕТРИЈИЈУГОИСТОЧНЕЕВРОПЕ
Већ 1968, по во дом со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој, 

ви ди мо ка ко Ју го сла ви ја и да ље игра ва жну стра те гиј ску уло гу за 
две су пер-си ле. Зде њек Мли нар (Mlynar), че шки ин те лек ту а лац ко-
ји уче ству је у до га ђа ји ма око Пра шког про ле ћа 1968, пру жа нам 
за ни мљи ву по твр ду ове те зе. Као члан но вог че хо сло вач ког ру ко-
вод ства, не за ви сног од Мо скве, он је ди рект ни уче сник у  „ганг-
стер ским пре го во ри ма,“ка ко их на зи ва. Мли нар ова ко ре зи ми ра 
Бре жње вљев го вор од 26. Ав гу ста 1968: „Бре жњев је, пак, за пи-
тао пред сед ни ка Џон со на да ли аме рич ка вла да још увек при зна је 
у пот пу но сти Јал тан ске и Пост дам ске спо ра зу ме. Он је 18. Ав гу-
ста при мио сле де ћи од го вор: ‘При зна ње без ре зер вно ва жи за Че-
хо сло вач ку и Ру му ни ју, али, што се ти че Ју го сла ви је, тре ба још 
пре го ва ра ти’!“ 20)  

Сје ди ње не Др жа ве не же ле да пре пу сте Ју го сла ви ју сво јим 
так ма ци ма. Са сла бље њем со ци ја ли стич ког та бо ра Осам де се тих, 
аме рич ки think tnaks про ми шља ју ге о по ли тич ке про ме не у Ју го-
и сточ ној Евро пи, и на ро чи то у Ју го сла ви ји. Сти гло је та ко вре ме 
за ве ли ке ра до ве на но вој без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји 
европ ског Ју го и сто ка. 

Аме ри кан ци же ле ов де да из гра де вој не ба зе, ка ко би стрикт-
но кон тро ли са ли и Евро пу, и Бли ски ис ток, али и про стор бив шег 
СССР - а. Ин ста ли ра њем сво јих сна га на европ ском Ју го и сто ку, 
Аме ри кан ци мо гу да вр ше бо љу кон тро лу Ру са и њи хо вих стра те-
гиј ских на ме ра у Ме ди те ра ну. То је та ко ђе до бра стра те ги ја да се 
оне мо гу ћи по вра так ко му ни зма у Евро пи. А укот вљу ју ћи се та мо, 
по пр ви пут у исто ри ји, они мо гу да кон тро ли шу стра те гиј ске си-
ро ви не. Бал кан, а на ро чи то Ју го сла ви ја, пред ста вља ви тал ни стра-
те гиј ски чвор за САД. Бел гиј ски аутор Ми шел Ко лон (Col lon), ви-
ди че ти ри уло га на овом стра те гиј ском рас кр шћу:

„1. Кон тр о ли са ње  наф тих и га сних пу те ва: Бал кан и Тур ска 
су два стра те гиј ска ре ги о на за при ступ наф ти на Бли ском Ис то-
ку, и за огром не ре зер ве Ка спиј ског мо ра и Ка зах ста на. По себ но 
пре ко наф то во да и га со во да ко ји ма се обил но удва ра и ко ји снаб-
де ва ју, и снаб де ва ће, Евро пу;
20) Видети: Zdenek Mlynar, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism; Одломци 

објављени у часопису Telos, no. 42 (hiver 1979 - 80, p. 31- 55), и у: Le Debat, no. 9, p.35 - 
41.
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2. До ми ни ра ње Ис точ ном Евро пом: до ве де не у ка пи та ли-
зам, Пољ ска, Че шка Ре пу бли ка, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, 
Ср би ја, итд., чи не за за пад не мул ти на ци о нал ке оби ла те ре зер во а-
ре си ро ви на, јеф ти не рад не сна ге, из во зна тр жи шта; 3. Сла бље-
ње и овла да ва ње Ру си јом: ели ми ни са ти ути цај Ру си је на Бал ка ну, 
осла би ти је ка ко би се спре чи ло да по ста не им пе ри ја ли стич ки ри-
вал; 4. Обез бе ђи ва ње вој них ба за: при пре ми ти НА ТО да ‘ус по ста-
ви ред’ у слу ча ју по бу не у Ис точ ној Евро пи, или у Ру си ји. При пре-
ми ти га за ин тер вен ци ју (про тив Ру си је, или сва ког ри ва ла) ка ко 
би се кон тро ли са ла стра те гиј ска бо гат ства  наф те и га са.“ 21)

Ју го сла ви ја је од у век би ла љу бо мор на на сво ју не за ви сност. 
Ка ко то ка же Шон Гер ва си, „она је би ла у сре ди шту на вла че ња 
ко ноп ца. Со вје ти су при жељ ки ва ли ње но ин кор по ри са ње у СССР, 
За пад је на сто јао да је уве де,  са дру гим зе мља ма Ис точ не Евро пе 
и Бал ка на, ‘у Евро пу’ , то јест у ка пи та ли стич ку свет ску при вре-
ду.“ 22)

У 1985, аме рич ка ам ба са дор ка у Ује ди ње ним на ци ја ма, про-
фе сор ка уни вер зи те та Џин Кирк па трик (Kirk pa trick), име ну је ову 
но ву стра те ги ју, ко ја ће ићи знат но да ље од по ли ти ке по зна те као 
con ta in ment, „Ре га но ва док три на “.

Су ко би ни ског ин тен зи те та (LIC) по ста ју ин те грал ни део 
но ве аме рич ке док три не. Она са др жи у се би и Low in ten sity con-
flict(LIC), кон цепт ро ђен као од го вор на со вјет ску опа сност. Ми си ја 
ору жа них сна га Сје ди ње них Др жа ва је гло бал на про јек ци ја мо ћи 
на стра не те ри то ри је. Po tus (Pre si dent of the US) не мо же ви ше да 
да је на ред бу за ве ли ко раз ви ја ње тру па ван аме рич ких гра ни ца, без 
до зво ле Кон гре са, та ко на ла же за кон, War Po wer Act. 

Док три на је за сно ва на на по и ма њу да се истин ски рат де-
ша ва у си ро ма шном Тре ћем све ту. Пла ни ра ње и во ђе ње опе ра-
ци ја су за сно ва ни на пет им пе ра ти ва: по ли тич ка пре до ми на ци ја, 
је дин ство на по ра, адап ти бил ност, ле ги тим ност и ис тра ја ва ње. 
Основ на иде ја аме рич ке док три не су ко ба ни ског ин тен зи те та је 
сле де ћа. Сје ди ње не Др жа ве не мо гу да одр жа ва ју ста тус су пер си ле 
ако не по се ду ју ка па ци тет про во ци ра ња и по бе де про тив би ло ко је 
дру ге си ле ко ја би до ве ла у опа сност при ступ кри тич ким ин те ре-
сним зо на ма. Ове опе ра ци је во де се по мо ћу кон ти ну у ма су ко ба, од 
ан га жо ва ња у вре ме ми ра, у нај ве ћим ре ги о нал ним су ко би ма. 
21)  Видети: Michel Collon, Poker menteur, p. 209.

22) Видети:Sean Ger va si „Ger many, U.S. and the Yugo slav Cri sis», Co vert  Ac tion Qu ar terly, 
No. 43, Win ter 1992-3.
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VIIIДОЛАЗАККАПИТАЛИЗМА
Кра јем Осам де се тих, Ју го сло ве ни су и да ље жи ве ли бо ље 

не го ве ћи на љу ди у Пор ту га лу, Шпа ни ји, Тур ској, и из ве сним де-
ло ви ма Грч ке. Не ка вр ста са ве зни штва оп ста је то ком Осам де се тих 
из ме ђу Ва шинг то на и Бе о гра да. Због ју го сло вен ске „там пон“ по-
зи ци је, Аме ри кан ци има ју по се бан ин те рес за ста бил ност. Упр кос 
не ла год но сти са ко му ни стич ком „са ве зни цом,“ но ва Ре га но ва ад-
ми ни стра ци ја са чу ва ла је овај при ви ле го ва ни од нос, на да ју ћи се 
да ће до ћи њен тре ну так, ка да ће Ва шинг тон ис ко ри сти ти нај зад 
ра сту ћу не ста бил ност Ју го сла ви је. То ће би ти тре ну так за ус по ста-
вља ње ка пи та ли стич ке вла де. Ри чард Пор тис (Por tes), глав ни еко-
ном ски са вет ник ЕУ, бе ле жи: „За пад мо ра  да гра ди та ком да оба-
ве же вла сти да не скре ћу сво ју основ ну по ли ти ку“.23) За тај циљ, 
европ ски пла не ри зах те ва ју ире вер зи бил не „ре фор ме“ у Ис точ ној 
Евро пи: отва ра ње ка свет ској при вре ди, и ка за пад ном си сте му, ли-
бе ра ли зо ва ње це на, при ва ти за ци ју, ста би ли зо ва ње др жав них фи-
нан си ја и на ци о нал них мо не та. „Ове ре фор ме мо ра ле би да зна-
че де фи ни ти ван из ла зак из со ци ја ли стич ке пла ни ра не при вре де“. 
Вла де Че хо сло вач ке, Ма ђар ске и Пољ ске при сту па ју го то во у пот-
пу но сти, док се Бу гар ска и Ру му ни ја при дру жу ју де ли мич но.

У ја ну а ру 1989, Ан те Мар ко вић је име но ван за фе де рал ног 
пре ми је ра. Сје ди ње не Др жа ве при ти ска ју да се убр за ко о пе ра тив ни 
од нос. По знат као ју го сло вен ски ру ко во ди лац на кло њен ре фор ма-
ма ори јен ти са ним ка тр жи шту, Ан те Мар ко вић је на ББЦ-ју  опи-
сан као „нај бо љи ва шинг тон ски са ве зник у Ју го сла ви ји“. У је сен 
1989, не по сред но пред пад Бер лин ског зи да, А. Мар ко вић  по се ћу-
је Бу ша Ста ри јег у Бе лој Ку ћи. Днев ник The New York Ti mes пи ше 
да је „пред сед ник за же лео до бро до шли цу вер но сти Госп. Мар ко ви-
ћа пре ма еко ном ској ре фор ми ори јен ти са ној ка тр жи шту, и пре ма 
из град њи де мо крат ског плу ра ли зма.“24)

Мар ко вић тра жи „аси стен ци ју Сје ди ње них Др жа ва за 
оства ре ње по ли тич ких и еко ном ских про ме на че му се про ти ви 
твр да ли ни ја у КП“.

Мар ко вић тра жи и па кет зна чај не по мо ћи од 1. ми ли јар де до-
ла ра, ка ко би по кре нуо бан кар ски си стем, као и ви ше од 3 ми ли-
јар де до ла ра зај ма од Свет ске бан ке. Он обе ћа ва ре фор ме, али упо-
зо ра ва да ће „ове ре фор ме до не ти со ци јал не про бле ме, укљу чу ју ћи 
по раст не за по сле но сти од 20% , и ра сту ћу прет њу ет нич ких и 
23) У:S. Ger va si, Op. cit.

24) У:S.Ger va si, Ibid.
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по ли тич ких за тег ну то сти из ме ђу шест ре пу бли ка и две ауто ном-
не по кра ји не зе мље.“25)

IXЈУГОСЛОВЕНСКОНЕСВРСТАВАЊЕ:
ИЗМЕЂУДВЕСТОЛИЦЕ

Ти то ва ме ђу на род на по ли ти ка од 1955. је не свр ста ва ње.Овај 
по крет ство рен је у Бан дун гу, у Ин до не зи ји. Ју го сла ви ја офи ци ја-
ли зу је не свр ста ва ње 1961, на пр вом са стан ку на вр ху у Бе о гра ду. 
Не свр ста ва ње се ве о ма бр зо из о па ча ва у „иде о ло шки ин спи ри са ну 
фан та зи ју, чи ји сми сао је био да за до во љи без гра нич ну су је ту дик-
та то ра“ ( М. Ми ли во је вић). 

Ова Ти то ва ори јен та ци ја би ла је, у ства ри, је ди но мо гу ћа, 
об зи ром на спо ра зум

Чер чил - Ста љин, ко ји пре се ца бу ду ћу ју го сло вен ску др жа ву 
50/50, то ком њи хо вог су сре та у Мо скви, ок то бра 1944. На Јал ти, 
фе бру а ра 1945, Аме ри кан ци по твр ђу ју та ко ђе овај спо ра зум. По-
ли ти ке Аме ри ка на ца и Со вје та су при си ли ле Ти та да ба лан си ра 
из ме ђу њих, и Ти то се све ви ше при бли жа ва Тре ћем све ту.

Упр кос ма сов ном ко ри шће њу аме рич ке и бри тан ске по мо ћи, 
од 1945-50, Ти то се по но во при бли жа ва Мо скви, и 1955. со вјет ски 
ли дер Ни ки та Хру шчов сти же у Бе о град. То је не ка вр ста из ви ње-
ња ју го сло вен ским на ро ди ма за по ли ти ку дру га Џу га шви ли ја из-
ме ђу 1948. и 1953. 

У ме ђу вре ме ну, Ју го сла ви ја пот пи су је Бал кан ски Пакт 1954, 
са Тур ском и Грч ком, као тре ну так ге о по ли тич ког узи ма ња ва зду-
ха.  

Глав на Ти то ва стра те ги ја је убр за но при бли жа ва ње не свр-
ста ни ма, гло бал ном по кре ту Тре ћег све та ко ји се бр зо раз гра на ва. 
Осма тра чи у Ва шинг то ну, Лон до ну и Па ри зу ви де овај ан га жман 
Ју го сла ви је као по зи ти ван за та кву зе мљу, ко ја ин си сти ра на сво-
јој не за ви сно сти и без бед но сти. Али, сим па ти је се сма њу ју по сле 
1961, го ди не ка да је Ти то до ма ћин Са стан ку на вр ху у Бе о гра ду. 
По ми њу да га оп ту жу ју за про ли фе ра ци ју ко му ни стич ких иде ја у 
Тре ћем све ту, пре ко По кре та не свр ста них. По пу лар ност ју го сло-
вен ског Мар ша ла ра сте у све ту, као и за пад не оп ту жбе да Ти то гра-
ди ан ти - за пад но и про - со вјет ско свет ско јав но мне ње. Бри тан ска 
исто ри чар ка Но ра Бе лоф(Bel lof) де фи ни ше Ју го сла ви ју из овог пе-
ри о да као „не свр ста ну про тив За па да“.26)

25) У:S.Ger va si, Ibid.

26)  У:No ra Bel lof, Op.cit., Chap ter 5.
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Ова аван ту ра прак тич но се окон ча ва на Ше стом са стан ку на 
вр ху не свр ста них (Six ta Cum bre de Non-al li ne a dos), 1979 у Ха ва ни. 
Фи дел Ка стро по ста је за ме ник оста ре лог и обо ле лог Мар ша ла Ти-
та. Ка стро ја сно ка же Ти ту, пред ску пом, да је по ли ти ка исте дис-
тан це пре ма бло ко ви ма, про шлост. То је не што што је за си гур но 
за бо ле ло Мар ша ла на кра ју жи во та.27)

Ка да су Со вје ти упа ли у не свр ста ни Ав га ни стан, де цем бра 
1979, Ти то од ла зи убол ни цу, где му је ам пу ти ра на но га и за ко ван је 
за кре вет уми ру ћег. Фи дел Ка стро во ди ин тен зив ну ак ци ју убе ђи-
ва ња По кре та не свр ста них да се при бли жи Со вјет ском Са ве зу, по-
во дом очи те агре си је. За хва љу ју ћи Ин ди ји, ко ја је та ко ђе осни вач 
По кре та, ова агре си ја не про ла зи ка ко ју је Ка стро за ми слио. 

По сле смр ти Мар ша ла Ти та, Ју го сла ви ја у пот пу но сти гу би 
сво ју по зи ци ју у По кре ту не свр ста них Де ве де се тих го ди на про-
шлог сто ле ћа. По ме ни мо и да је ру мун ски пред сед ник Ни ко лае Ча-
у ше ску та ко ђе имао аспи ра ци је да за ме ни Ти та, али без ика квог 
успе ха.  

ХНАТО,ЈУЖНИБОК,ПОЧЕТАК
КРАЈАЈУГОСЛАВИЈЕ

За НА ТО је Ју жни бок пе ри фе риј ски те а тар ко ји кон тро ли ше 
аме рич ка Ше ста фло та, на ме ње на опе ра ци ја ма у Ис точ ном Ме ди-
те ра ну. То је по др шка сре ди шту Евро пе и по др шка аме рич ке по-
ли ти ке Бли ском Ис то ку. Али, НА ТО Осам де се тих го ди на не зна 
пре ци зно сво је ду жно сти, као ни сво ју упо тре бу, у слу ча ју не ке 
про ме не ста тус квоа на Бал ка ну на ште ту евро - аме рич ких ин те-
ре са. Ита ли јан ски ад ми рал То ри зи (Tor ri si ) тра жи од сво је вла де, 
де цем бра 1980, упра во пре ци зно де фи ни са ње по ли тич ко - стра те-
гиј ских ци ље ва уМе ди те ра ну. А фран цу ски аутор Иво Па па ре ла 
(Pa pa rel la), пи ше 1987: “У ствар но сти, дис кур си, док три не и за у-
зи ма ње ста во ва по ка зу ју да За пад све у куп но не ма од го вор на ве ро-
ват ну хи по те зу у ко јој би се Ју го сла ви ја и Ал ба ни ја ре ин те гри са ле 
у сво ју при род ну по ро ди цу. У 1976, Кар тер је из ра зио аме рич ку 
не за ин те ре со ва ност  за Ју го сла ви ју. Да нас је аме рич ка ад ми ни-
стра ци ја жи во за ин те ре со ва на за Бал кан и Ју го сла ви ју, али из гле-
да да не схва та уну тар ње ју го сло вен ске про бле ме, и на да се да их 
раз ре ши по кри ва њем ма сом евро - кре ди та.“28)

27)  Видети:Mar ko Mi li vo je vić,„Yugo sla via’s Se cu rity Di lem mas and the West“,The Jo ur nal of 
Stra te gic Stu di es, Vol. 8, No. 3, Sep tem ber 1985. 

28)  У:Ivo Pa pa rel la, „Les Bal kans et la de fen se du flanc sud de l’OTAN,“De fen se Na ti o na le, 
1987, pp. 105 - 120. 
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Сје ди ње не Др жа ве су то ком де це ни ја би ле за одр жа ва ње је-
дин ства Ју го сла ви је. Оне су има ли до бре од но се са ти то и стич ким 
ру ко вод ством. Ела бо ри са ње док три не Ре ганпо чет ком Се дам де се-
тих зна чи агре сив ну ге о по ли тич ку док три ну, ко ја иде знат но да ље 
од Ке на но ве con ta in mentдок три не. Она за пра во по зи ва на гло бал-
ни иле гал ни рат про тив ко му ни зма, ко ри сти све еле мен те др жа ве 
мо ћи за на пад на Со вјет ски Са вез и ње го ве иде о ло шке са ве зни ке, 
ка ко би из вр ши ла „мак си мал ни при ти сак“. И на кра ју се тај ко му-
ни стич ки ре жим, ис цр пљен и рас та кан уну тра шњом кри зом, при-
ти скан са свих стра на, јед но став но об ру ша ва. 

Ју го сла ви ја је нај бли жа Евро пи, гле да но из пер спек ти ве еко-
ном ске и по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва. Она та ко ђе за Аме ри-
кан це пред ста вља не ми нов ну де ста би ли зу ју ћу тач ку Евро пе, но во 
стра те гиј ско бој но по ље у не ви дљи вом су ко бу Евро пе и Аме ри ке 
на кра ју 20. Сто ле ћа, про стор ко ји мо же да до ве де у опа сност, у од-
ре ђе ној кон сте ла ци ји до га ђа ја, све по стиг ну то у европ ским на по-
ри ма за ује ди ња ва ње, то ком де це ни ја. Ана ли ти ча ри Стејт де парт-
мен та, ЦИА и Пен та го на, су по себ но про у ча ва ли Евро пу и ње не 
сла бе тач ке, по себ но екс - ко му ни стич ке про сто ре, ко ји су при род-
но хр ли ли у за гр љај Евро пе Два на е сто ри це.

При ро да аме рич ке стра те ги је за Ју го сла ви ју  и на Бал ка ну 
под ра зу ме ва ди стинк ци ју из ме ђу стра те ги је и по ли ти ке. Ка ко пи-
ше Шон Гер ва си: „Стра те ги ја се са сто ји од се ри је ду го роч них ци-
ље ва ко ји се сма тра ју  као ма ње - ви ше ком па ти бил них јед них са 
дру ги ма, и на чи на да се сле де  ти ци ље ви. По ли ти ка је се ри ја ак ци-
ја во ђе них из да на у дан, или из не де ље у не де љу, у прет по ста вље-
ној пер спек ти ви да се ти ци ље ви оства ру ју.  Сје ди ње не Др жа ве и 
Не мач ка во ди ле су не до пу ште ни скри ве ни рат про тив Ју го сла ви је, 
то ком ви ше од јед не де це ни је“. 

Пр ви ко ји је схва тио да Аме ри кан ци пла ни ра ју да се по ја ве 
у бал кан ској зо ни, био је екс - ко му ни стич ки хр ват ски ле ген дар ни 
ли дер, пре жи ве ли из Гу ла га, и из уста шког конц-ло го ра Ја се нов-
ца, дис крет ни про те же Ватлка на по том, нај ве ћи бо рац за не за ви сну 
хр ват ску др жа ву ХХ сто ле ћа, док тор Ан те Ци ли га. У сво јој књи зи 
„Сам кроз Еуро пу у ра ту,“  штам па ној у Ри му још 1978, Ци ли га 
пи ше ову про роч ку ре че ни цу: „У Тре ћем свет ском ра ту, ако чо-
ве чан ство има не сре ћу да га до жи ви, Бо сна мо же да по ста не од-
лу чу ју ћа зна за из ла зак Ру са на Ме ди те ран, или Аме ри ка на ца на 
Ду нав, дру га Ко ре ја, и не што још ви ше“. 29)

29)  „Пла но ви НА ТО за ра за ра ње Ју го сла ви је по ти чу од пре 20-30 го ди на,“ из ја вио је по-
чет ком су ко ба у Ју го сла ви ји, Сло ве нац Пе тер Ко ва чич- Пе ри шин,  у „По ли ти ци,“ мар та 
1991.
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У Осам де се тим го ди на ма, глав ни улог ни је ви ше моћ, већ 
еко но ми ја. Сје ди ње не Др жа ве су упле те не у но ву „тр ку за ре сур-
си ма“ ши ром све та. Од то га за ви си њи хо ва бу ду ћа еко ном ска до-
бро бит. Пре ма Шо ну Гер ва си ју, ин ге ни о зном аме рич ком стра те гиј-
ском ана ли ти ча ру, аме рич ка по ли ти ка на Бал ка ну узи ма у об зир 
сле де ће оп ште ци ље ве:

1. Ство ри ти но ви бал кан ски по ре дак ин те гри сан са За па-
дом, или ба рем би ти са њим по ве зан;

2.  Обез бе ди ти се би ком пе ти тив ну по зи ци ју на Бал ка ну;
3. Ра ди ти у те сној са рад њи са Не мач ком на ре ор га ни зо ва њу 

Бал ка на;
4. То та ко ђе чи ни ти у уској ве зи са ислам ским др жа ва ма, а 

по себ но са Тур ском и Ал ба ни јом.30)

Ова ета па аме рич ке стра те ги је кра ја Осам де се тих им пли-
ци ра сла бље ње ју го сло вен ске др жа ве, еко ном ски и раз ли чи тим 
суб вер зив ним ак тив но сти ма. Та ква стра те ги ја оп сто ји од 1983 до 
1989, ка да се ге о стра те гиј ска рав но те жа екс трем но ре ме ти, уз по-
че так об ру ша ва ња ко му ни зма у Со вјет ском Са ве зу и у зе мља ма 
Ис то ка Евро пе.  Ове про ме не ути чу на по ли ти ку Ва шинг то на, ко ји 
ре е ва лу и ра сво је тра ди ци о нал но са ве зни штво са Ју го сла ви јом,  ко-
ја, опет, зна чај но гу би сво ју ге о стра те гиј ску ва жност.  

ZoranPetrovic-Pirocanac

LASTRATEGIEAMERICAINEDEL’ENCLAVEMENT
DANSL’EUROPEDUSUD–ESTAPRESLA

DEUXIEMEGUERREMONDIALE

Résumé
Dans cet es sai l’aute ur su it les ef forts  géostratégi qu es de plu si e-

urs décen ni es des Etats-Unis dans l’as su ran ce de le ur rôle-clé dans cet te 
région. De pu is la cri se de Tri e ste et de la Gu er re fro i de, par la péri o de 
de l’aide in ten si ve à l’ état de Ti to, me nacé par l’Union so viéti que, ju-
squ’aux années qu a tre-vingt, qu and com mençent les ac ti vités améri ca-
i nes po ur la de struc tion du so ci a i sme en Euro pe, les Etats-Unis éta i ent 
to u jo urs un pri me mo ver  sur l’espa ce de sud-est de l’Euro pe.

Aujo urd’hui to u jo urs el les in flu en cent de ma nière déci si ve les 
per spec ti ves géopo li ti qu es de la Ser bie et des pe tits pe u ples avo i si nant. 
30)  Видети:Sean Ger va si,L’evo lu tion de la stra te gie ame ri ca i ne en Yougo sla vie, 1983-1995. 

Син те за го во ра про фе со ра Гер ва си ја на Ко ло кви ју му „Yougo sla vie, Po li ti qu es, me di as,“ 
ор га ни зо ва ном на Сло бод ном уни вер зи те ту у Бри се лу, 23-25 мар та 1995.
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El les sont aus si le rpin ci pal co u pa ble po ur la de struc tion de la fédéra-
tion yougo sla ve.
Mots – clés:  ge stion glo ba le, Doc tri ne Re a gan, ar chi tec tu re sécu ri ta i re, 

démoc ra tie du marché, plu ra li sme démoc ra ti que, OTAN, res so ur-
ces na tu rel les, équ i li bre ge o stratégi que.
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