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ЈУГОСЛАВИЈА,ЕВРОПСКИЗАПАДИ
РАСПАД:ФРАГМЕНТИИЗИСТОРИЈЕ
САДАШЊОСТИИШЧЕЗЛЕЗЕМЉЕ*

Резиме

Аутор прати генезу државе од српског иницијалног пројекта 
Југославије као испуњења националног плана да сви Срби буду 
уједињени у окриљу једне државе, до распада државе, преко 
Tридесетих година ХХ столећа и окретања етно-конфесионализму, 
потом одлуке Запада у Другом светском рату за подршку Титовом 
комунистичком покрету отпора, уместо влади у Лондону и Дражи 
Михаиловићу, до распада почетком деведесетих.

У тексту се презентирају мало познати детаљи о дипло мат-
ским активностима и односима влада САД и  западних држава на 
југословенском простору после Другог светског рата. 

Аутор је покушао да скрене пажњу на мета-политичке 
и обавештајне активности које су свакако допринеле лаганом 
крњењу и ентропији југословенске државе, окончане грађанским 
ратом почетком деведесетих. 

Кључне речи: Етно-конфесионализам, европски Запад, НАТО,  покрет 
несврстаности, европске интеграције, институционална 
парализа, етнархија, неолиберални поредак, немачки 
експанзионизам, доктрина Картер, Алпе-Адриа.

* (Фраг мен ти из нео бја вље них де ло ва док то ра та на Шко ли ви со ких сту ди ја дру штве них 
на у ка-ЕХЕСС у Па ри зу, јун 2009)
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ОДСРПСКО-ХРВАТСКО-СЛОВЕНАЧКОГ

ПИТАЊА,ДОФЕДЕРАЦИЈЕУНЕСТАЈАЊУ

Ве штач ка тво ре ви на Ју го сла ви ја је за фран цу ско-срп ског 
исто ри ча ра Бо шка Бо јо ви ћа „срп ско-хр ват ско-сло ве нач ко цар ство 
на сле ђе но из кул тур не хе те ро ге но сти Аустро у гар ске, из тур ско-
ле ван тин ске инер ци је, по тен ци јал но сти исто вре ме но ру ских ре во-
лу ци о нар них и са мо кри тич ких, али и из пру ских ми ли та ри стич ких 
пре ди спо зи ци ја. За Ср бе, Ју го сла ви ја је пред ста вља ла ис пу ње ње 
јед ног на ци о нал ног пла на (des sein na ti o nal) ко ји је од го ва рао то ме 
да сви Ср би бу ду ује ди ње ни у окри љу јед не др жа ве, у са гла сју са 
дру гим на ро ди ма са ко ји ма су из ме ша ни, на прин џпу кон сен зу са и 
плу ра ли зма, ет нич ког, кул тур ног и кон фе си о нал ног“.1)

Tридесетих го ди на ХХ сто ле ћа Ју го сла ви ја се окре ће ка не-
кој вр сти ет но-кон фе си о на ли зма на осно ви сло вен ско-пра во слав-
ног исто ри зма. За пад се то ком Дру гог свет ског ра та од лу чу је за 
по др шку Ти то вом ко му ни стич ком по кре ту от по ра, пре не го ло ја-
ли стич ком по кре ту ју го сло вен ске Вла де у ег зи лу у Лон до ну и ге-
не ра лу Дра го љу бу - Дра жи Ми ха и ло ви ћу.

Упр кос мо гу ћој кон јунк ци јииз ме ђу по ли ти ке не за ви сно сти
ге не ра ла Де Го ла и Ти то ве по ли ти ке не свр ста но сти, два др жав ни ка 
се раз два ја ју из ра зи том ан ти па ти јом. Де Гол ни ка да ни је опро стио 
Ти ту по гу бље ње Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко га је 1943. од ли ко вао ор-
де ном Сло бод них фран цу ских сна га. „То је као да је То рез стре-
љао Де Го ла“, по ве рио се Ге не рал јед ном при ли ком свом ми ни стру 
Ала ну Пер фи ту.2) 

Ан гло-аме рич ки са ве зни ци за ла жу се по сле Дру гог свет ског 
ра та за sta tus quo. Свој стра те гиј ски кре дит да ју ти то и стич кој, ко-
му ни стич кој оп ци ји, ка ко би одр жа ва ли ту мул ти ет нич ку, кон фе си-
о нал ну и кул тур ну др жа ву.3)

Ме ђу тим, чи ње ни це го во ре да је „со ци ја ли стич ка Ју го сла-
ви ја кон сти ту и са на као фе де рал на др жа ва на осно ву со вјет ског 
мо де ла и ди рек ти ва о ре ше њу на ци о нал ног пи та ња, ко је је Ко мин-
тер на по ста ви ла на свом V кон гре су 1924, и КПЈ их раз ви ла на III 
1) (Bоsko I. Bo jo vic, in: „De ux re pre sen ta ti ons ge o po li ti qu es“, L’ Héro do te, no 67, 1992, p. 81-

82)

2)  Ци ти ра но у: Alain Peyre fit te, C’éta it de Ga ul le 1, Pa ris, Fayard et Ed de Fal lo is, 1994. 

3) (Ви де ти: B. Bo jo vić, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen : fac te urs d’as-
so ci a tion, fac te urs de dis so ci a tion, Pa ris, jan vi er 2005 ; и: Les Bal kans oc ci den ta ux-en tre 
glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion, Pa ris, 2006)
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кон гре су, одр жа ном у Бе чу, и на IV кон гре су, одр жа ном у Дре зде ну 
1928.“4)

Глав ни ге о по ли тич ки раз лог за ову по ли ти ку има сво је име: 
Кон фе рен ци ја у Те хе ра ну. Збиг њев Бже жин ски твр ди ме ђу тим „ да 
је мит то да је на Јал ти За пад при хва тио по де лу Евро пе.“5)

Члан „но вог“ че хо сло вач ког ру ко вод ства у до ба „Пра шког 
про ле ћа 1968, уче сник у „ганг стер ским пре го во ри ма“, Зде њек 
Мли нарм ова ко ре зи ми ра Бре жње вљев го вор то ком зло срет ног и 
ко нач ног за се да ња 26. Ав гу ста 1969: „Бре жњев је, пак, за пи тао 
пред сед ни ка Џон со на да ли аме рич ка вла да и да ље пот пу но при-
зна је спо ра зу ме из Јал те и Потс да ма. 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 Ју го сла ви је ти че, тре ба још пре го ва ра-
ти’“.6)

За пад и зе мље НА ТО-а по себ но, има ју свој зна ча јан до при-
нос од 40 го ди на очи глед не без у слов не по мо ћи. Та ко зва ни кре ди ти 
ти то и стич ке Ју го сла ви је ко ри шће ни су за оправ да ва ње по ли ти ке 
по др шке ко му ни стич ком са мо вла шћу, чи ји су и ме то ди и по ли ти ке 
ба рем де ли мич но би ли исто то ли ко тла чи тељ ски као и у дру гим 
ко му ни стич ким зе мља ма Ис точ ног бло ка.7)

За пад је био по де љен у свом по на ша њу пре ма Ју го сла ви ји. 
Едвард Кар дељ, те о ре ти чар са мо у пра вља ња и глав ни Ти тов са рад-
ник, 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-
4) Ви де ти: Сми ља Авра мов, Пост хе рој ски рат за па да про тив Ју го сла ви је, стр. 120.

5) „Чи ње ни ца је да је ис точ на Евро па би ла усту пље на de fac to Јо си пу Ста љи ну од Фран-
кли на Д. Ру зе вел та и Вин сто на Чер чи ла још на те хе ран ској кон фе рен ци ји (у но вем-
бру-де цем бру 1943), а на Јал ти су бри тан ски и аме рич ки ли де ри има ли не ке ма ло ду-
шне ми сли на кон про ми шља ња о том уступ ку. Они су та да учи ни ли по след њи уко па ни, 
али не е фи ка сни да из ра де не ке аран жма не ка ко би оси гу ра ли ба рем мал чи це сло бо де 
за ис точ ну Евро пу, одр жа ва ју ћи aнгло-аме рич ке на де за де мо кра ти ју, на ев броп ском 
кон ти нен ту као це ли ни. За пад ни др жав ни ци ни су ипак ус пе ли да се су прот ста ве су ро-
во сти на до ла зе ће пол страт не со вјет ске мо ћи, и у про из и ла зе ћем су да ру из ме ђу ста-
љи ни стич ке мо ћи и за пад не на ив но а сти, моћ је над вла да ла. Јал та је би ла по след њио 
дах бри жљи во ка ли бри ра не со вјет ске ди пло ма ти је ди зај ни ра не да за до би је ан гло-аме-
рич ко при ста ја ње на пре о вла ђу ју ћу со вјет ску уло гу у чи та вој Евро пи.” In: Zbig ni ew 
Br ze zin ski, A Di vi ded Euro pe: The Fu tu re of Yal ta. Win ter 1984/85.

6) Zde nek Mlynar, Nightfrost in Pra gue: The End of Hu ma ne So ci a lism, New York, Karz Pu blis-
hers, 1980. Ex tra its pu bliés dans Te los, no. 42, hi ver 1979-80, p. 31- 55, et dans Le De bat, no. 
9.

7) M. Mi li vo je vić, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis, Lon don, In sti tu te for 
Euro pean De fen se & Stra te gic Stu di es, Euro pean Se cu rity Stu di es no 7, 1989. p. 7.
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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“.8)

По сле рас ки да Ти то-Ста љин 1948, Ју го сла ви ја ужи ва го то во 
без у слов ну стра те гиј ску, фи нан сиј ску, еко ном ску, по ли тич ку по др-
шку, по себ но САД. То је „на ју ни вер зал ни је  при ви ле го ва на зе мља 
на шег до ба“ (Б. Бо јо вић).

По сле Ста љи но ве смр ти, СССР успе ва де ли мич но да по но-
во осво ји из гу бље ни ју го сло вен ски те рен, али не успе ва да за у-
зме аме рич ко ме сто, јер САД оста ју и да ље при ви ле го ва ни Ти тов 
парт нер. Ју го сла ви ја се та да сма тра на За па ду „при јат ним из ло гом 
јед ног со ци ја ли зма са људ ским ли ком, са еле мен ти ма тр жи шне 
при вре де“.

Упр кос огром ној фи нан сиј ској по мо ћи то ком три де це ни је, 
већ по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог сто ле ћа уоча ва се не-
спо соб ност Ти то вог дик та тор ског ре жи ма да се ре фор ми ше. То је 
до ба у ко ме се па ра ти стич ке ре ван ди ка ци је хр ват ског ко му ни стич-
ког ру ко вод ства, као и „анар хо ли бе ра ли зам“ срп ског ру ко вод ства, 
при си ља ва ју Ти та да по ли тич ки ли кви ди ра оба ре пу блич ка пар тиј-
ско-др жав на вр ха.9)

Ср би ја је у том вре ме ну мар ги на ли зо ва на, што је нај о чи ти је 
у ње ном еко ном ском  за о ста ја њу, на мет ну том од Вр ха Фе де ра ци је, 
у ко ме до ми ни ра хр ват ско-сло ве нач ки Трио:  Ти то-Кар дељ-Ба ка-
рић. Сле ди ин сти ту ци о нал на па ра ли за, ко ја по га ђа чи та ву Фе де-
ра ци ју, и као што при ме ћу је ис тра жи вач Џорџ Шо флин, „та зе мља 
не по сто ји ви ше ни у ка квом сми слу“.10) Шо флин сма тра да од 
1963. го ди не Ју го сла ви ја ни је ви ше би ла фе де рал на др жа ва. Она је 
de fac to кон фе де ра ци ја од про гла ше ња че твр тог по сле рат ног уста-
ва, 1974. За ду жби на тог Уста ва је сте д аје истин ска по ли тич ка моћ 
да та у ру ке пле мен ских во ђа СКЈ.

Јед на ма ло по ми ња на епи зо да у ју го сло вен ској исто ри о гра-
фи ји је, ме ђу тим, од огром не ва жно сти за ти то и стич ку Ју го сла ви ју, 
па ти ме ауто мат ски и за Ср би ју. Европ ска Ко ми си ја на сто ји, од мах 
8) E. Kардељ, «Се ћа ња », Рад нич ка штам па и Др жав на за ло жба Сло ве ни је, Бе о град-Љу-

бља на, 1980, стр. 131.

9) B. Bo jo vić, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen : fac te urs d’as so ci a tion, 
fac te urs de dis so ci a tion, Pa ris, jan vi er 2005 ; et : Les Bal kans oc ci den ta ux-en tre glo ba li sa tion 
et bal ka ni sa tion, Pa ris, 2007.

10) Ge or ge Schop flin, „Po li ti cal De cay in One-Party Systems in Eastern Euro pe: Yugo slav Pat-
terns“, in: Pe dro Ra met, ed., Yugo sla via and the Thre at of In ter nal and Ex ter nal Di scon tents. 
Or bis, Spring 1984, p. 109.
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по сле со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој 1968, да при ву че 
Ти та у сво је ре до ве. За тај сло же ни ди пло мат ски за да так Бри сел 
је за ду жио две лич но сти: Пол-Ан ри Спа ка (Spack), Бел ги јан ца, и 
Жан-Фран соа Де ни оа (De ni au), Фран цу за. Спак је ди пло ма та вле-
и ког ис ку ства, пр ви Пред сед ник Европ ског пар ла мен та (1952-4) и 
бив ши ге не рал ни се кре тар НА ТО-а (1961). По сла ли су га 1971 у 
Бе о град, ра ди пре го во ра са Ти том о евен ту ал ном ула ску Ју го сла-
ви је у За јед нич ко тр жи ште. Он и ди рект но пред ла же Ју го сло ве-
ни ма ову мо гућ ност. „Ми слим да тре ба да раз ми сли те о ула ску у 
Евро пу. Ви са да се ди те на две сто ли це исто вре ме но“, сли ко ви то је 
ре као Спак у Бе о гра ду. Ју го сло вен ски ру ко во ди о ци са ко ји ма раз-
го ва ра, од го ва ра ју му: “Не бри ни те се, сна ћи ће мо се ми, ми смо 
не свр ста ни.“11)

Жан-Фран соа Де нио, иза сла ник фран цу ског Пре ми је ра Пје-
ра Ме сме ра и Пред сед ни ка Жор жа Пом пи дуа, та да шњи ми ни стар 
спољ не тр го ви не Фран цу ске, та ко ђе до жи вља ва не у спех у ми си ји, 
по што се су срео лич но са Мар ша лом Ти том.12) Ју го сло вен ски са-
мо др жац од би ја јед но став но сва ку пред лог при дру жи ва ња Евро пи. 
Ово од би ја ње по ка за ло се као је дан од кључ них мо ме на та за суд би-
ну ју го сло вен ског про сто ра, са мо две де це ни је ка сни је. Уместo да 
се при дру жи За јед нич ком тр жи шту, и то, су де ћи по Де ни о о вом све-
до че њу ауто ру - пре Шпа ни је, Грч ке и Пор ту га ла, зе мља је кре ну ла 
пу тем про ду бљи ва ња кри зе, ко је се окон ча ло гра ђан ским ра том. 

Две го ди не пре Ти то ве смр ти, 1978, Је да на е сти кон грес СКЈ 
уво ди си стем ко лек тив ног ру ко во ђе ња на ра зи ни фе де рал не вла де 
у Бе о гра ду, што до би ја фор му др жав ног Пред сед ни штва са 8 чла-
но ва.13)

11) По се ћа њу Љи ља не Но ва ко вић, та да шњег зва нич ног пре во ди о ца у ССИП-у, у раз го во ру 
са ауто ром, ју на 2007.

12) Жан-Фран соа Де нио (De ni au) је по то мак ду бро вач ке по ро ди це Кр сма но вић-Ми ло вић, 
чи ји је пре дак оти шао са На по ле о но вом ар ми јом у Па риз у вре ме фран цу ске оку па ци је 
Ду бров ни ка, по чет ком XIX сто ле ћа. Аутор се са ис ку сним ди пло ма том упо знао 1991 у 
Па ри зу, по сле мар тов ских те ра зиј ских до га ђа ја, а у ав гу сту 1991. га из За гре ба пра тио 
у Си сак, где је Де нио, без мно го ус те за ња, под у ча вао хр ват ског ло кал ног ко ман дан та, 
си на ге не ра ла Бо бет ка, ка ко тре ба др жа ти оп са де ка сар ни, спре ча ва ти им до пре ма ње 
на мир ни ца и на гна ти их на пре да ју, или на пу шта ње те ре на. Аутор је оче ви дац де ла овог 
не-ди пло мат ска ог пер фор ман са ина че из у зет не лич но сти фран цу ске по ли ти ке дру ге по-
ло вие ХХ сто ле ћа. 

13)  „Би ло је не ко ли ко ства ри. Пр ва је сва ка ко по ли тич ки си стем ко ји је Ти то кон стру и сао 
и ко ји је тре ба ло да га на сле ди. Сва ке го ди не тре ба ло је да се би ра но ви пред сед ник 
др жа ве, па чак и но ви пред сед ник пар ти је, што је зна чи ло да не ста је цен трал на власт 
у Ју го сла ви ји. А ако не ма кон тро ле и вла сти из јед ног цен тра, зе мља не мо же оста ти 
за јед но. Ни сам за го ва рао но вог дик та то ра, али по сто ја ње цен трал не вла сти би ла је 
ду жност. « Пјер Се лин џер, у: Дра ган Би се нић, Oд ба кље до ло ма че, Ин тер вјуи о рас-
па ду Ју го сла ви је 1992-1996. 
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Њу јор шки гло бал ни днев ник „Њу јорк Тајмс“ за тва ра 1979 
сво је до пи сни штво у Бе о гра ду, ко је је го ди на ма функ ци о ни са ло у 
хо те лу „Мо сква“. Од те го ди не га зде ове пре сти жне но ви не не сма-
тра ју ви ше да Бе о град за вре ђу је по свом зна ча ју њи хо во стал но 
до пи сни штво.14) 

То је озби љан сиг нал да ће се ју го сло вен ска осет но про ме ни-
ти у до ла зе ћим го ди на ма.

Деј вид Ан дел ман, та ко ђе не ка да шњи ис точ но е вроп ски до-
пи сник „Њу јорк Тај мса“, ко ји је во дио до пи сни штво пред Ти то ву 
смрт, већ 1980 у про ле ће пи ше ка ко бу дућ ност Ју го сла ви је кри је 
мно ге зам ке ко је ће тек раз не окол но сти из но си ти на ви де ло, као у 
са мој зе мљи, та ко и у ино стран ству, а те зам ке су ду го че ка ле сво ју 
при ли ку. 

Адел ман и дру ги ана ли ти ча ри Ју го сла ви је ви де вред но сти 
те Ју го сла ви је и ње не не сум њи ве ге о стра те гиј ске по зи ци је. Адел-
ман пи ше 1980: „Ју го сла ви ја је по ста ла сим бол от по ра Со вјет-
ском Са ве зу, си сте ма еко ном ске вред но сти и вла да ња у чи та вом 
тре ћем све ту, сим бол ко хе зи је, кон ти ну и те та и по сто ја ња ко му-
ни си тич ке пар ти је ко ја је  је дин стве на због ге о граф ске бли зи не 
со вјет ског Бло ка, као и због свог од би ја ња да  пре у зме вођ ство од 
Мо скве... Али, до шао је дру ги пе ри од тран зи ци је, и то је по себ но 
осе тљи во за раз ли чи те сна ге са нај не поп сред ни јим мо гу ћим ин те-
ре сом у Ју го сла ви ји.

 Да нас је у то ку јед на ти ха, али ин тен зив на бор ба за власт 
у Ју го сла ви ји, тро у га о на, из ме ђу Со вјет ског Са ве за, Ки не и Сје ди-
ње них Др жа ва. Шта ви ше, по сто ји ва ри је тет игра ча, ја сно уоп-
ште не не за ин те ре со ва них - Евро па, За пад на и Ис точ на, и Тре ћи 
свет ко ји нер во зно гле да шта ће про ис те ћи. То је на кра ју јед на 
ди пло мат ска, по ли тич ка, еко ном ска бор ба, са упла та ма у оп кла ди 
ко је се бр зо уве ћа ва ју у јед ној ери де тан та у па ду. То је бор ба ко ју 
од ли ку ју исти еле мен ти тро у га о них од но са ко ји су у игри у дру гим  
де ло ви ма пла не те.“15)

Ве ли ка ко рист из спољ них по год но сти ко је обез бе ђу ју ста-
бил ност дик та ту ре јед но пар тиј ског си сте ма и ње ног во ђе, Мар ша-
ла Ти та, је сте епо ха ко ја се окон ча ва не стан ком Ти та. Зе мља ло ше 
под но си по сле ди це уру ша ва ња ко му ни зма и кон тра-удар Но вог 
нео-ли бе рал ног по рет ка. Ка ко је јед ном за пи са но у аме рич ком ли-
14) Деј вид Бајн дер (Da vid Bin der), бив ши до пи сник „Њу јорк Тај мса“ из Бе о гра да, у: „По ли-

ти ка “, 02. 10. 2006. 

15) David A. Andelman, «Yugoslavia: The Delicate Balance, Foreign Affairs, Spring 1980.
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сту: „По сле го ди на удва ра ња и ис то ка и За па да као не свр ста ној 
зе мљи, Ју го сла ви ја је оста вље на ван но вог свет ског по рет ка“.16)

Ју го сла ви ја пре ста је да бу де „ин стру мент одо бра ва ња и из-
ван ред но при ви ле го ва на због ге о стра те гиј ских и иде о ло шких ри-
ва ли те та“. Она по ста је „ге о стра те гиј ски за ста ре ла у но вој епо хи 
нео-ли бе рал не мон ди ја ли за ци је, „цр на ру па Но вог свет ског по рет-
ка у ко ме би мо ра ле да по ни ру број не илу зи је оних ко ји су ве ро ва ли 
у крај исто ри је“.17) Ју го сло вен ска фе де ра ци ја је на кра ју Дру гог 
свет ског ра та под ан гло-аме рич ким ути ца јем.

Она на ста вља да ужи ва из ве сну по ли тич ку, стра те гиј ску, 
фи нан сиј ску и еко ном ску аме рич ку и ен гле ску по др шку. То се на-
ста вља чак и по сле рас ки да Ти то-Ста љин 1948, без об зи ра на свој 
ко му ни стич ки ре жим. По сле смр ти Ста љи на, СССР успе ва де ли-
мич но да за до би је по но во сво ју из гу бље ну по зи ци ју на европ ском 
Ју го и сто ку, али ни је ус пео да од гу ра Аме ри кан це, ко ји су оста ли 
пр ви парт нер Мар ша ла Ти та. 

Кон вен ци јом о са ве зни штву и по ли тич кој са рад њи и обо-
стра ној по мо ћи, за кљу че ном на Бле ду, у Сло ве ни ји, 1954. го ди не, 
из ме ђу Грч ке, Тур ске и Ју го сла ви је, Ти то ва др жа ва је ин ди рект но 
укљу че на у без бед но сни си сте ма НА ТО-а. А тај ним Спо ра зу мом 
из ме ђу Грч ке и Ју го сла ви је, за кљу че ном 1960, до зво ља ва се сло-
бо дан про лаз тру па ма НА ТО-а пре ко ју го сло вен ске те ри то ри је, у 
слу ча ју да та зе мља бу де на пад ну та од би ло ког чла на Вар шав ског 
пак та.18) А од мах по смр ти Ти та, Грч ка је пи сме но по твр ди ла сво ју 
вер ност овом Спо ра зу му.19)

Ство рен по чет ком Ше зде се тих, на ини ци ја ти ву Ти та, Не хруа 
и На се ра, По крет не свр ста них ве ли ким де лом де фи ни ше до след ну 
ме ђу на род ну по ли ти ку ди пло ма ти је ју го сло вен ског ре жи ма. Из те 
чи ње ни це јед но став но је про из и ла зи ло да је Ти тов ре жим з ње го ва 
жи во та ужи вао не ку вр сту тро стру ког кон сен зу са на ме ђу на род ној 
16)  „ Af ter years of be ing co ur tes by both East and West as a non-alig ned co un try, Yugo sla via was 

left out of the new world or der.“ Dans: Ame ri ca’s De fen ce Mo ni tor, august 29, 1993.

17) B. Bo jo vic, Les Bal kans en tre con ver gen ces et dis pa ri tes. XI Xe-XXe s., Août 1996.

18)  У Деј то ну, 21. но вем бра 1995, Сло бо дан Ми ло ше вић је ста вио пот пис на слич но пра во 
НА ТО-а да ње го ве тру пе про ла зе Ср би јом (тј. та да Ју го сла ви јом), што се до да нас вр ло 
че сто из бе га ва да се по ми ње у срп ској по ли тич кој и на уч ној јав но сти. Реч је о Апен дик-
су Б на Анекс 1-А, на сло вљен „Спо ра зум из ме ђу СР Ју го сла ви је и НА ТО о тран зит ним 
аран жма ни ма за опе ра ци ју ми ров ног пла на“. И нај ди рект ни је ре че но - Ми ло ше ви ћев 
пот пис до зво ља вао је шо кант на пра ва НА ТО вој сци ка да се јед ном на ђе на на шем тлу, 
што без ика квог су здр жа ва ња мо же да се под ве де под кла сич ни ве ле и здај нич ки по тез 
ју го сло вен ског пред сед ни ка, јер на род ни је пи тан ни на ка квом ре фе рен ду му за став о 
та квом да ле ко се жном по те зу по на  ционал не ин те ре се. 

19)  La Do cu men ta tion Française, No. 5011, 6/ 1995, p. 99.
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ле стви ци. Не свр ста на Ју го сла ви ја ну ди ле вим европ ским ин те лек-
ту ал ци ма јед ну вред ност - уто чи ште, у том до бу ка да је пре стиж 
СССР-а по чео да сла би. Ен гле ски но ви нар Мар кус Ста нер на пи-
са ће у вре ме са мог кра ја СССР-а: „Оно што се мо же при го во ри-
ти Ју го сла ви ји би ло је то да она уоп ште ни је тре ба ло да бу де 
у по кре ту не свр ста них, јер је Ју го сла ви ја у Евро пи, она чи ни део 
Евро пе. Упо знао сам мно ге мла де Ју го сло ве не (Сло вен це, Хр ва те, 
Ср бе и дру ге) ко ји су отво ре но го во ри ли ка ко је то био ап сурд.“20)

Сма тран, с пра вом или по гре шно, при влач ном ви три ном 
ал тер на тив ног со ци ја ли зма људ ског ли ка, мек шег и отво ре ног ка 
спољ ним ути ца ји ма, са зна чај ним еле мен ти ма јед не тр жи шне при-
вре де, не за ви сног и ри вал ском со вјет ском мо де лу, ју го сло вен ски 
мо дел је у то ме за до био ста бил ност и не сум њи ви пре стиж. 

Ју го сло вен ска при вре да има ла је успе ха, с вре ме на на вре ме. 
Пе ри од тог ре ла тив ног ра ста (Ше зде се те и Се дам де се те) нај ви ше 
има да се за хва ли огром ној спољ ној по мо ћи (не ких 36 ми ли јар ди 
до ла ра), до би је них од Сје ди ње них Др жа ва, по сле екс ко му ни ка ци је 
Ју го сла ви је из „со ци ја ли стич ке за јед ни це“.21)

Ова стра на фи нан сиј ска по моћ је су штин ски по мо гла да се 
Ју го сла ви ја одр жа ва у жи во ту то ком де це ни ја. Ме ђу вр ло ра зно-
ли ким про це на ма, и до да нас не пре ци зних, по ме ни мо да су са мо 
Аме ри кан ци, го во ре ис тра жи ва чи и еко но ми сти, а ме ђу њи ма и 
фран цу ски исто ри чар Жил Труд (Tro u de), ин ве сти ра ли из ме ђу 30 и 
80 ми ли јар ди до ла ра.22) 

Са па дом Бер лин ског зи да до ла зи до им пло зи је со ци ја ли-
стич ког та бо ра и до ру ше ња на род них де мо кра ти ја. О то ме је пи сао 
и Ми ло ван Ђи лас у пре сти жном фран цу ском ча со пи су „Letr enter-
nasional“: „Ко би мо гао да бу де од го во ран, ако не ко му ни сти? Они 
су је ди ни ко ји о прак тич но све му од лу чу ју. Мо гло би да се ка же: 
си стем је по гре шио. Он је ве зан за мо но пол КП у свим сфе ра ма 
жи во та. Кри за ће оста ти без из ла за, ко ли ко год мо но пол пар ти је 
бу де одр жа ван. Из ве сно је да је ње на иде о ло шка моћ осла бље на, 
по себ но у кул тур ном до ме ну. Иде о ло ги ја је по го ђе ни ја жи вот ним 
ре ал но сти ма не го кри ти ка ма. Ње на уче ња ни са ми ко му ни сти ви-
ше не узи ма ју за озбиљ но. На нај ви шој ра зи ни, не ви ди се очи то-
ва ње ика кве иде је ко ја би мо гла да во ди у не ко ли ке про ме не. Ме ђу 
20)  У: Mar cus Stan ner, «Ср би има ју на ме ру да раз о ре култ Ти та, Хрватаes», «Ob ser ver», 

06. 05. 1990. 

21) С. Авра мов, оp. cit., стр. 125

22) Gil les Tro u de, La qu e sti on na ti o na le en RSFY (1945-1972), T II, thèse de doc to rat so u te nue 
en juin 2003 à Pa ris-III.
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не-пар тиј ским ин те лек ту ал ци ма, на ро чи то код еко но ми ста-из-
ра жа ва ју се иде је и чак кон крет не и раз бо ри те иде је, али оне до-
сад ни су има ле ни ка квог од је ка у твр ђа ви дог мат ске вла сти.“23)

За пад ни кон сен зус о Ју го сла ви ји та ко ђе за ста ре ва, и ју го сло-
вен ској фе де ра ци ји пре ти иш че за ва ње. По пу ли зам срп ске и хр ват-
ске, али и сло ве нач ке, ет нар хи је спре ча ва про цес европ ске ин те-
гра ци је. 

Је дан од во ђа не мач ког по кре та Ne u e us Fo rum, ге не ти чар 
Јенс Рајх, имао је за ни мљив по глед на Ју го сла ви ју у пред ве чер је 
па да ко му ни зма у ДДР-у, ок то бра 1989. у Лај пци гу, где је аутор са 
њим имао ду жи су срет. „Ви сте на род са мно гим на ци о нал но сти-
ма у це ли ни, и Ју го сла ви ја има дво сми сле не исто риј ске раз ло ге. 
Али, по сто је зе мље ко је би се смао-ор га ни зо ва ле и са да су за јед но. 
Јед на ен гле ски исто ри чар је ре као да је Ју го сла ви ја би ла изум Јо-
си па Ју ра ја Штро сма је ра. Са да ви тре ба да пре жи ви те, а дру ги 
го во ре да сте ви на сле ди ли про бле ме аустро у гар ске мо нар хи је. Ви 
сте са да ма ла Аустро-Угар ска.  Ме ђу тим, зе мља мо же да пре-
жи ви, на род мо ра да про на ђе сна гу да ре ша ва про бле ме. Зе мља 
би тре ба ло да по ста не и оста не фак тор ста бил но сти на Бал ка-
ну“.24)

Спа до ли ни, ита ли јан ски ми ни стар од бра не, до ла зи у по се ту 
Ју го сла ви ји тих го ди на за хук та ле кри зе и као де ле гат Аме ри ка на ца. 
Он је је дан од број них европ ских ди пло ма та ко ји сти жу у ми си је 
у Ју го сла ви ју. Али, Спа до ли ни има из не на ђу ју ћу ком би на ци ју: он 
пред ла же вла ду ко ју би во дио ко му ни стич ки ли бе рал, Ма ке до нац 
др Алек сан дар Гр лич ков. Др Ан те Ци ли га, из у зет но ва жна лич ност 
Хр ват ске и Ју го сла ви је у пр вој по ло ви ни ХХ сто ле ћа, био је увек 
од лич но оба ве штен. Иако за га зио у ду бо ку ста рост, де ве ту де це ни-
ју, и ма да је се део у свом скром ном ста ну у Ри му, знао је мно го то га 
у ве зи са Бал ка ном. Ин ге ни о зни бив ши ко му ни стич ки ре во лу ци о-
нар, по том и про нон си ра ни хр ват ски на ци о на ли ста ауто ру је овим 
по во дом ре као: „Спа до ли ни је био за Гр лич ко ва. Не тре ба за бо ра-
ви ти да је Ми ку лић пот пу но иг но ри сан у тре нут ку по се та Џор џа 
Шул ца и Спа до ли ни ја. Ми ку лић је то схва тио као да уоп ште ни је 
кан ди дат. То је ста љи ни стич ки ма нир. Ја сам Спа до ли ни ја не кад 
срео у Ру си ји, али сам то схва тио тек ка сни је. На не сре ћу, ју го-
сло вен ски ру ко во ди о ци ни су до вољ но отво ре ни за овај пред лог.“25)

23) Mi lo van Dji las, „Le Com mu ni sme aujo urd’hui“, «Let tre In ter na ti o na le», no15/hi ver 1987.

24) Dr Jens Re ich, Ne u e us Fo rum, ин тер вју за за гре бач ки ма га зин „Старт“ у Лај пци гу, ок то-
бра 1989.

25) Лично сведочење др Анте Цилиге аутору, Рим, 1988, за загребачки магазин „Старт“.
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И пре ми јер Ан те Мар ко вић не успе ва у свом про-европ ском 
по ку ша ју, уве ли ко оме тен хор ским де лат но сти ма ју го сло вен ских 
на ци о кра ти ја. И већ са пр вим сло бод ним из бо ри ма, 1990, се па ра-
ти стич ки ет но цен три зам је оја чан.26)

НОВИНЕМАЧКИЕКСПАНЗИОНИЗАМ
ПОНОВОНА„ЈУЖНОЈКАПИЈИЕВРОПЕ“

Хен ри Корд Ме јер (He nry Cord Meyer ) је упи тао 1955: „Ка-
ко од го ва ра да се на зо ву те ри то ри је ко ји ма про ла зи Ду нав, од ју го-
и сто ка Ал па, до кар пат ских пла ни на, и од оба ле Ја дра на до Егеј-
ског и Цр ног мо ра?.. У оном пре-на ци стич ком пе ри о ду, Хи тлер већ 
ра чу на на број не при ста ли це у др жав ном апа ра ту, на тр го вач ке 
кру го ве, ака дем ске сре ди не и ме ди је. Они бра не иде ју да се Ју го-
и сток Евро пе укљу чи у ме ђу на род ну стра те ги ју Не мач ке. Они 
рас па ча ва ју три кон цеп та: ‘Mit te le u ro pe‘, ‘Gros swirtschaft sra um’ 
(Ве ли ки еко ном ски про стор) и ‘Er gan zungswirtschaft sra um’ (Ком-
пле мен тар ни еко ном ски про стор.)27)

Но, при ча о не мач кој сфе ри ути ца ја на Бал ка ну и Евро пи 
уоп ште се же да ље у про шлост. Ка ко не ма мо про сто ра за де таљ ни је 
ела бо ри са ње, под се ти мо овлаш на про грам Те о бал да Фон Бет ман-
Хол ве га (The o bald Von Bet hmann-Hol lveg, 1856-1921), из сеп тем-
бра рат не 1914. Он про јек ту је јед ну ве ли ку зо ну не мач ког еко ном-
ског ути ца ја од Скан ди на ви је, па све до Бал ка на.28)

Аутор Иг нац Шмерц (Ig naz Schmertz) про у ча вао је по јам 
«Mit te le u ro pa», то јест „Сред њу Евро пу“. Та те о ри ја од би ја по јам 
„Бал кан“ као си но ним за о ста ло сти и не ста бил но сти. Она тра жи да 
ове по ду нав ске зе мље бу ду не за ви сне од јед не ја ке Не мач ке: „за то 
што се Ју го и сточ на Евро па сма тра је ди но ре ги о ном за екс пло-
а ти са ње, ка ко би се из ву као мак си мум еко ном ских и по ли тич ких 
ко ри сти. При о ну ти уз «Kerm ra um» (про стор цен трал ног је згра), 
ве за ти се за Рајх је сте њи хо ва је ди на шан са за пре жи вља ва ње.“29)

26) Bo sko I. Bo jo vic, Po li ti que et cul tu re dans l’hi sto i re du Sud-Est européen: fac te urs d’as so ci a-
tion, fac te urs de dis so ci a tion. Les Bal kans Oc ci den ta ux- en tre glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion, 
Pa ris, 2005.

27) He nry Cord Meyer, Mit te le u ro pa in Ger man tho ught and ac tion, 1815- 1945, La Haye, 1955, 
p. 309. Ци ти ра но у: Mic hel, Cоllon, Po ker Men te ur. EPO, Bru xel les, 1998.

28) Ge or ges-Hen ri So u tou, «L’or et le sang. Les buts de gu er re éco no mi qu es pen dant la Pre miè re 
Gu er re mon di a le», Fayard, 1989, p. 2).

29) Ig naz Schmertz, De utschlands Do na u er be, p. 230, ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men-
te ur. EPO, Bru xel les, 1998.
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Хи тле ров ски Рајх не успе ва да из мак не еко ном ско-по ли-
тич ком оп ко ља ва њу ње го вих ри ва ла пре ко „зад ње ка пи је“, оне на 
Ју го и сто ку Евро пе, на тој „пе ри фе риј ској и дру го ра зред ној“ те ри-
то ри ји, алио ипак дра го це ној као „ ком пле мен тар ном еко ном ском 
про сто ру“ («Er gan zung wirtschaft sra um»). То је зна ча јан из вор си-
ро ви на, ко ји ма ра сте це на, као и тр жи ште за про да ју не мач ких про-
из во да. Иг нац Шмерц о то ме пи ше: „Цен трал на иде ја кон цеп та 
је сте да тре ба ‘од луч но сло ми ти фран цу ски фронт’. Не мач ка има 
‘ми си ју’, ону ко ја ‘ну ди на ро ди ма Ду на ва сред ства за ин те гри са-
ње у тр го вин ску зо ну, је ди ни на чин за њих да до сег ну на ци о нал ну 
не за ви сност’. „30)

Про фе сор ви со ке вој не шко ле не мач ке ар ми је, От мар Ха-
берл, раз ми шља 1990, у вре ме пред гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји, 
о по нов ном ује ди ње њу Не мач ке и ре не сан си јед не за бо ра вље не 
не мач ке кон цеп ци је из про шло сти. „У тре нут ку ка да се еко ном-
ска пре гру пи са ва ња не чи не пот пу но не мо гу ћим, се ћа ње на јед ну 
ва жну епо ху од но са Не мач ке и Ју го и сто ка Евро пе мо же да бу де 
из ван ред но дра го це но за са да шњу рас пра ву“.31)

Још по чет ком Се дам де се тих је би ла уоч љи ва ин тен зи ви ра на 
еко ном ска са рад ња бо га ти јих ба вар ских и аустриј ских ре ги о на, ко-
ји су при вла чи ли све ви ше Хр ват ску и Сло ве ни ју. 

Ра зни не за ви сни европ ски ана ли ти ча ри, ме ђу њи ма и не мач-
ки, сма тра ју да без ак ци је не мач ке и дру гих ва жних европ ских зе-
ма ља и њи хо вих про па ганд них ма ши не ри ја, ју го сло вен ски на ци о-
на ли зми не би би ли у ста њу да до ве ду зе мљу до ко нач ног рас па да.

Бел гиј ски ле ви чар и по зна ти аутор ге о по ли тич ких ана ли за 
и кри ти ка гло ба ли стич ке оп ци је са вре ме ног све та, Ми шел Ко лон, 
твр ди: „ Не мач ка је, да би учи ни ла да се Ју го сла ви ја, ко ја је сме та-
ла ње ној екс пан зи ји, рас пад не, по др жа ва ла, фи нан си ра ла, пла ни-
ра ла нај ре ак ци о нар ни ји на ци о на ли зам, онај ду хов них на след ни ка 
уста шклог ре жи ма у Хр ват ској (1941-1945). Рас па да ње Ју го сла-
ви је про ис ти че из јед не те мељ но при пре мље не и ор га ни зо ва не опе-
ра ци је БНД-а.”32)

Кла ус Кин кел до ла зи на че ло БНД-а (Bun des Nac hric hten Di-
enst - екви ва лент ЦИА) 1979. го ди не. О том пе ри о ду је нај бо ље 
пи сао не мач ки бив ши тај ни агент Ерих Шмит-Еен бом, ко ји је и 
до ка зао да је БНД ве о ма ак тив но при пре мао рас пад Ју го сла ви је. 

30)  Ig naz Schmertz, Ibid., p. 230.

31)  Ви де ти: Ot hmar Ha berl, Su do ste u ro pa, 09, 1990.

32)  Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 33.
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Еен бом упи ре пр стом у за гре бач ке хр ват ске ко му ни сте, ко ји тих 
го ди на све ви ше ис ка зу ју на ци о на ли стич ке еле мен те у сво јим де-
лат но сти ма. Ту су и ра зни екс трем но де сни хр ват ски по кре ти у 
ди ја спо ри у За пад ној Евро пи и САД. По са зна њу ју го сло вен ских 
оба ве штај них слу жби, Осам де се тих је на на шем тлу опе ра тив но 
ак тив но би ло сто ти нак не мач ких аге на та, ка ко твр ди бив ши не-
мач ки тај ни агент Еен бом. 

Ме ђу ин ди ка ци ја ма о ин тен зи ви ра ним по ли тич ко-оба ве-
штај ним ак тив но сти ма про тив пост-Ти то ве Ју го сла ви је фи гу ри ше 
и до га ђај из Ри ма 1981. го ди не, где је ор га ни зо ва но кон сул то ва ње 
из ме ђу Не мач ке, Ита ли је и Аустри је о при пре ма ма за пред ви ђе но 
рас ту ра ње Ју го сла ви је. Та да шњи не мач ки пред сед ник, Карл Кар-
стенс(Car stens),са оп штио је 1992. у Бо ну, у јед ном ди пло мат ском 
раз го во ру „ да Не мач ка зва нич на по ли ти ка има де марш у ко рист 
очу ва ња ин те грал но сти Ју го сла ви је, али да је она и на кло ње на 
зах те ву за ства ра ње не за ви сне Хр ват ске“. Кла ус Кин кел је по твр-
ђи вао про це не свог аген та на ју го сло вен ском те ре ну, Јо ха на Ден-
гле ра, о мо гу ћим по бу на ма и се це си о ни стич ким ра то ви ма, ко ји би 
ство ри ли 250 000 из бе гли ца у Не мач кој.

Мар ко Ло пу ши на, до бар по зна ва лац ју го сло вен ских тај них 
слу жби, по ми ње да је је дан ви со ки функ ци о нер БНД-а по твр дио 
1994 да су већ од сре ди не осам де се тих њи хо ви аген ти ула зи ли у 
Ју го сла ви ју у ве ли ком бро ју ка ко би над зи ра ли ва жне објек те си-
сте ма од бра не Ју го сла ви је. 33) Зна се да нас и то да ни Кин кел, ни 
ње го ви на след ни ци у тај ној слу жби, ни су обра ћа ли па жњу на де-
мо крат ска убе ђе ња хр ват ских „опо зи ци о на ра“ ко је су по др жа ва ли 
у бор би про тив СФРЈ. Кин кел је чак ус пео у на о ко не мо гу ћем за-
дат ку: хр ват ски на ци о нал-ко му ни сти и уста шки ак ти ви сти за јед но 
су те сно ра ди ли по ма жу ћи не мач ким тај ним слу жба ма.

Јур ген Ел за сер (El sas ser), глав ни уред ник ле ви чар ског днев-
ни ка «Die Jun ge Welt», спе ци ја ли ста за бал кан ска пи та ња, оце нио 
је не мач ку бал кан ску по ли ти ку у пе ри о ду 1989-1999, као „кри зу 
не мач ког си сте ма“. СР Не мач ка је сле ди ла, на пла ну иде ја то ком 
дру ге по ло ви не ХХ сто ле ћа, две по ли тич ке лич но сти: Кон ра да 
Аде на у е ра и по том Ви ли ја Бран та. Обо ји ца су би ли про тив ни ци 
по ли тич ких су ко ба и мо гућ но сти ра та у Евро пи. У го ди на ма њи хо-
вих ак тив но сти, то ком три де це ни је по сле рат не Не мач ке, по ли тич-
ка па жња не мач ких по ли ти ча ра углав ном је усред сре ђе на на еко-
ном ски про спе ри тет то тал но по ра же не и ра зо ре не Не мач ке по сле 
Хи тле ра. 

33)  У: Mарко Ло пу ши на, Убиј бли жњег сво ја, Ју го сло вен ска тај на по ли ци ја 1945/2002, Бе-
о град, На род на књи га, Ал фа, 2002, стр. 431.
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Ме ђу тим, кра јем Се дам де се тих и по чет ком осам де се тих, на 
сце ну је сту пи ла но ва ге не ра ци ја по ли ти ча ра. Они су на гла ше не 
при ста ли це Аме ри ке, и са оду ше вље њем пра те ре га нов ску по ли-
ти ку. Ста вља ју се на стра ну за по че тих аме рич ких ра до ва на ру-
ше њу европ ског ко му ни зма. За то и ни је из не на ђе ње што Не мач ка, 
баш као Ре га но ва Аме ри ка, упра во Ју го сла ви ју по чи ње да тре ти ра 
као по ли тич ку ме ту. Не мач ки ана ли ти ча ри у том сми слу ви де, пре 
свих дру гих, тро ји цу не мач ких по ли ти ча ра као ан ти-ју го сло вен ски 
на стро је не: Фран ца-Јо зе фа Штра у са из Ба вар ске, ли бе ра ла Хан са-
Ди три ха Ген ше ра, и Хел му та Ко ла. Штра ус се ни је ус те зао да Ју-
го сла ви ју јав но про це њу је као ве штач ку тво ре ви ну, и по ли тич ки 
не спо соб ну, за то што је про ис те кла из Вер сај ског спо ра зу ма. Кол и 
Ген шер су сле ди ли Штра у са у тој оце ни, и сма тра ли су да је Ти то ва 
Ју го сла ви ја ен ти тет ко ји сме та по ли тич ким ин те ре си ма Не мач ке. 

Бив ши агент БНД-а, Ерих Шмит Еен бом, от крио је је дан из-
ве штај сво је бив ше „ку ће“ из 1995, ко ји је ја сно по ка зи вао да је 
Бон још од усва ја ња Уста ва СФРЈ из 1974, ко ри стио ју го сло вен ску 
де цен тра ли за ци ју за ја ча ње сво јих по ли тич ких ве за са Хр ват ском, 
као и за под стре ки ва ње ње не се це си је. Упра во тај по сао је био 
јед на од цен трал них де лат но сти Кла у са Кин ке ла, ше фа БНД-а до 
1992 го ди не, ко ји је и због тог успе шног ро ва ре ња по Ју го сла ви ји 
за ра дио по том ти ту лу ми ни стра спољ них по сло ва Не мач ке.

Да нас је струч ња ци ма за Ју го сла ви ју и да ље при лич но чуд-
но ка ко су Фран цу ска, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја и дру ге зе мље 
Евро пе та ко по слу шно сле ди ле не мач ку по ли ти ку на Бал ка ну по-
чет ком де ве де се тих, об зи ром да је ге не рал на по зи ци ја Не мач ке у 
то вре ме би ла крх ка, об зи ром да се „ба ви ла о свом ја ду“, Ује ди ње-
њем, ко је је од но си ло огром ну енер ги ју и сред ства Бо ну. 34)

И упра во је опе ра ци ја рас па да Ју го сла ви је, на пер вер зан на-
чин, уве ћа ла не мач ки ре но ме и по ли тич ки ути цај у Евро пи и све-
ту. А од го вор је при лич но ви дљив: у сен ци је има ла мно го стру ку 
дис крет ну по др шку САД за де лат но сти у Ју го сла ви ји. То по твр ђу-
ју вр ло ја сно „ме мо а ри“ Хел му та Ко ла, у ко ји ма бив ши Кан це лар 
при зна је им пли цит но да ује ди ње ње Не мач ке не би би ло мо гу ће без 
то тал не по др шке САД .35)

У кон тро ли са њу Ср би је и Бал ка на, Не мач кој је та да на ра со-
по ла га њу мо ћан ме ха ни зам: не мач ка мар ка, ко ја по чет ком Де ве де-
34) По зна та је из ја ва Ви ли ја Бран та, кра јем 1989, го ди не Ује ди ње ња: „Са да тре ба да ра сте 

за јед но оно што је ство ре но да жи ви за јед но.” 

35) То ком де мо хри шћан ски и по том со ци јал де мо крат ских вла да, цве тао је и не мач ки на-
ци о на ли зам. Јед на од глав них сло га на био је да рас па дом СФРЈ и одва ја њем Ко со ва, 
Не мач ка тре ба да ка зни не мач ки по раз у оба свет ска ра та на том под руч ју.
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се тих по ста је глав на мо не та Бал ка на. То знат но уве ћа ва и еко ном-
ски и по ли тич ки ути цај Бо на на Бал ка ну. У јед ном крат ком пе ри о ду, 
чак су ви дљи ви и не мач ки на по ри по мо ћи Бал ка ну, укљу чу ју ћи и 
Ср би ји, ра ди обез бе ђи ва ња по ли тич ке и еко ном ске ста бил но сти 
ре ги он, а све ра ди да љег ја ча ња не мач ке по зи ци је. Ен гле зи, Фран-
цу зи и Ита ли ја ни ни су ни ма ло во ле ли ову но ву не мач ку по ли ти ку, 
па је упра во за то и усло вље но ује ди ње ње Не мач ке и ње но ја ча ње 
уну тар ЕУ на пу шта њем мар ке и пре у зи ма њем евра. Ја ча ње евра 
на Бал ка ну и Ср би ји знат но осла био еко ном ски по ло жај Не мач ке 
у на шем ре ги о ну. 

Аме рич ки струч њак за наш ре ги он, Пи тер Прат, на пи сао је 
да се по сле Ти то ве смр ти кон тра дик ци је ме ђу ре пу бли ка ма отво ре-
ни је из ра жа ва ју. „Сло ве нач ка и хр ват ска бур жо а зи ја, ко је еко ном-
ски ин те ре си већ сна жно ве зу ју за Не мач ку и Аустри ју, кон тро ли-
шу нај ра зви је ни је ре ги о не зе мље. Оне сле де дво стру ку по ли ти ку: 
од би ја ње со ли дар но сти са нај си ро ма шни јим ре пу бли ка ма и при-
бли жа ва ње не мач ком им пе ри ја ли зму. Срп ска бур жо а зи ја, што се 
ње ти че, вра ћа се по но во сво јој по ли ти ци с по чет ка ве ка: Ср би ја 
пре све га“.36)

За бе ле же но је ста ти стич ки да је већ 1989. Не мач ка над ма-
ши ла аме рич ке и европ ске еко ном ске так ма це у про до ру на ју го-
сло вен ско тр жи ште. Аме рич ка ро ба та да пред ста вља са мо 5% ју-
го сло вен ског уво за и 7% из во за, а Евро па 37%, од но сно 38%. А 
по ло ви на европ ских уво за и из во за при па да Не мач кој.37)

На при мер, у 1990. го ди ни, по ло ви на ју го сло вен ске ин ду-
стри је функ ци о ни ше са не мач ким ма ши на ма. Ви ше од 150 не мач-
ких ком па ни ја(по пут Ho echst, Si e mens, AEG) ак тив не су у Сло ве-
ни ји и кон тро ли шу 70% ње не тр го ви не, као и 40% хр ват ске спољ не 
тр го ви не.38) Аустриј ски ка пи тал, иако у сен ци „ве ли ког не мач ког 
бра та“, та ко ђе је ак ти ван на ју го сло вен ском те ре ну.

Јур ген Ел за сер од го ва ра на пи та ње за што Хр ват ска то ли ко 
ин те ре су је Не мач ку. То је због хр ват ске дал ма тин ске оба ле, бо гат-
ства ко је са ња да кон тро ли ше не мач ка ту ри стич ка ин ду стри ја, због 
ње них руд ни ка бок си та или по мор ске ин ду стри је, а на ро чи то због 
при сту па ме ди те ран ским лу ка ма Спли ту и Ри је ци, ко ји би омо гу-
ћио да се оства ри ве ков ни не мач ки сан: вла да ње од Бал ти ка до Ме-
36) У : Pe ter Pra et, Re vue Etu des mar xi stes, no 16, 1992, p. 13.

37)  Euro stat, An nu a i re sta ti sti que du com mer ce extéri e ur, 1991, p. 140. 

38) Le Mon de di plo ma ti que, sep tem bre 1991.
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ди те ра на. С дру ге стра не, Ју го сла ви ја чи ни глав ни коп не ни пут од 
Евро пе ка Бли ском ис то ку. 

Ови ци ље ви де фи ни са ни су Ка те дром од бо ра за Ис ток. Реч 
је о ин ду стриј ској гру пи ко ја про мо ви ше би знис на Ис то ку, и они 
ка жу: „То је на ше при род но тр жи ште. На кра ју,  тр жи ште ће нас 
мо жда до ве сти у исту по зи ци ју у ко јој смо би ли пре Пр вог свет-
ског ра та. За што да не?“ 39)

Не мач ка спољ на по ли ти ка је ре о ри јен ти са на пре ма јед ној 
тра ди ци ји ко ја је већ до бро по слу жи ла у про шло сти: ко ри шће њу 
прин ци па „на ци о нал но сти“ да би се рас то чи ле др жа ве чи ји би де-
ло ви мо гли да бу ду ва за ли зо ва ни. Ус кр са ва се кон цепт Ми те ле у ро-
пе, те ве ли ке зглоб не зо не из ме ђу Евро пе и За па да, и Ис то ка, ко јом, 
на рав но, до ми ни ра Не мач ка, што јој омо гу ћу је да кон тро ли ше чи-
тав кон ти нент. 40)

Бер лин је оп сед нут ста би ли за ци јом Евро пе ко ја је про из и-
шла из ру ше ња со вјет ског бло ка 1989-91. Не мач ка же ли да по но во 
са зда сво ју сфе ру ути ца ја, што исто вре ме но ин те гри ше Скан ди на-
ви ју, бал тич ке зе мље, Сред њу Евро пу и Бал кан. Фран цу ски аутор 
Еду ар Исон ( Hus son) отво ре но и ка же: „ Не мач ка је сло ми ла СФРЈ 
и узе ла Ко смет ка ко би ка зни ла Ср бе“.41)

У вре ме бук та ња гра ђан ског ра та у Хр ват ској 1991, ли бе рал 
Ханс-Ди трих Ген шер, јед на од нај ва жни јих ар хи те ка та се це си о ни-
стич ке ју го-дра ме, не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва, пру жа јав-
но ви зи ју Ми те ле у ро пе у Но вој Евро пи: „По сле де се ти на го ди на 
тла че ња, во ља на ро да Сред ње, Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе да 
из ра жа ва ју свој иден ти тет и сво је на ци о нал не вред но сти, ра зу-
мљи ва је.“42) Ген шер још су ге ри ше да се „не оста ве са ме ато ми зо-
ва не др жа ве“.43)

У де цем бру 1989, пред сед ни ци Хр ват ске и Сло ве ни је се сре-
ћу и зах те ва ју „ју го сло вен ску кон фе рен ци ју, крај Франк фур та, под 
па тро на том Не мач ке“, пи ше „Дер Шпи гел“. У исто вре ме, из Не-
мач ке је у Хр ват ску сла но оруж је за опре ма ње је ди ни ца хр ват ске 
ми ли ци је“.44) То ком 1990, аустриј ски ми ни стар Ер хард Бу сек се 
39) Цитирано у: Edouard Husson, «Crise allemande, crise européenne?»,  Géopolitique de 

l’Europe, 1989-2003.

40) El sas ser, ци ти ран у: M. Co lon, op. cit., p. 51.

41) У: Edo u ard Hus son, www. Ser bi an na.co, May 2006.

42) У: Welt am Sonntag,  06. 10. 1991.

43) Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 52.

44) Der Spi e gel, no 15, 1992.
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об рео у Љу бља ни (да тум ни је по у зда но утвр ђен). Пред мет по се те 
би ло је „за по чи ња ње се це си је“, ка же ка сни је ње гов ита ли јан ски 
ко ле га, Ђа ни Де Ми ке лис, у ин тер вјуу „Еуро пеу“. По сле април-
ске из бор не по бе де ХДЗ-а 1991 у Хр ват ској, Туђ ман ша ље у Бон 
у ав гу сту 1991 свог лич ног са вет ни ка Ива на Ми ла са. При ма га Х. 
Телч ник (Teltschik), де ле ги ра ни ми ни стар кан це ла ра Ко ла , од ко га 
Ми лас тра жи те сну са рад њу са Не мач ком.45)

Ма ло је по зна то у на шој јав но сти да је већ 1990. го ди не бу-
ду ћи пред сед ник Хр ват ске, др Фра њо Туђ ман, имао тај ни су срет 
са кан це ла ром Ко лом и не ко ли ци ном ва жних не мач ких ми ни ста ра. 
Они су та да до го во ри ли за јед нич ку по ли ти ку за рас ту ра ње Ју го-
сла ви је и ства ра ње не за ви сне др жа ве Хр ват ске.46)

Јо сеф Бо дан ски (Yos sef Bo dansky), изра ел ско-аме рич ки екс-
перт за ан ти-те ро ри зам, ре као је по во дом то га: „Аме ри кан ци су већ 
има ли уста шки део бу ду ћег хр ват ског се па ра ти стич ког по кре та 
за не за ви сност. Би ли су то Шу шак, ‘про да вац ме ки ка’ из Ка на-
де, и Рој ни ца, уста шки ко ман дант Ду бров ни ка из вре ме на Дру гог 
свет ског ра та, је дан твр ди уста ша. Мањ као им је пар ти зан ски 
ти то и стич ки део. Ка да сре ћу Фра њу Туђ ма на, ко ји по се ду је на-
гла ше не ми то ман ске и его ма ни јач ке ка рак те ри сти ке, они су би ли 
уми ре ни - са ста вље но је та ко хр ват ско ру ко вод ство се па ра ти-
стич ког по кре та.“47)

По след њих де це ни ја рет ко се на За па ду срет не бес ком про-
ми сно про ми шља ње бал кан ских до га ђа ја на пре ла зу из ХХ у ХХI 
сто ле ће. У та кве исто риј ске ra ra avis сва ка ко спа да Фран цуз Еду ар 
Исон (Hus son) ко ји твр ди да је Ср би ја слу жи ла као жр тве ни ја рац 
за све не мач ке ре сан ти ма не по сле два из гу бље на ра та про тив пра-
во слав них Сло ве на. „Тре ба под се ти ти да су при пад ни ци по кре та 
от по ра Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко ли ко и Ве ли ка Бри та ни ја, до при-
не ли у од лу чу ју ћој фа зи - у про ле ће и ле то 1941- да се не мач ке ди-
ви зи је ‘за ку ца ју’ , а би ле би ко ри сни је на ру ском фрон ту. Не мач ко 
ко лек тив но не све сно то ни ка да ни је опро сти ло Ср би ма. То об ја-
шња ва ан ти срп ску огор че ност Не ма ца, че му ће се уско ро при дру-
жи ти дру ги Евро пља ни и Аме ри кан ци де ве де се тих го ди на.“48)
45) Ви де ти: H. Tel schik, Ta ge buch, Si e der Ver lag, 1991. 

46) Ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 63; и: Sean Ger va si, «For ging a new Bal kan 
Or der », нео бја вљен рад. 

47)  Лич но све до че ње Јо се фа Бо дан ског ауто ру, у ком плек су аме рич ког Кон гре са у Ва шинг-
то ну, Ca non Bu il ding, у ле то 1996.

48) Edo u ard Hus son, «Cri se al le man de, cri se européen ne ?», Géopo li ti que de l’Euro pe, 1989-
2003. 
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Исти ни за во љу, ме ђу ве ли ким зе мља ма је вла да ла у по чет-
ку Де ве де се тих и знат на тен зи ја по во дом ју го сло вен ског пи та ња. 
САД су се та да на ла зи ле пот пу но на фран ко-бри тан ској по зи ци ји, 
ко ја је пре све га зах те ва ла по што ва ње прин ци па хел син шке по ве-
ље из 1975: па ци фи ко ва ње ре ги о на као пред у слов сва ког при зна ва-
ња на ци о нал не не за ви сно сти. О то ме Исон пи ше: „Мо гли би смо да 
мно го стру ко ци ти ра мо чла но ве аме рич ког Стејт де парт мен та, 
ко ји из ра жа ва ју њи хо ву срџ бу из ме ђу 1991. и 1994. по во дом не мач-
ке по ли ти ке у екс-Ју го сла ви ји. Они су сма тра ли да је не мач ка но-
си ла те шку од го вор ност у по гор ша ва њу су ко ба. То ис ку ша ва ње 
сна ге из ме ђу САД и Не мач ке од го ва ра ло је фа зи еуфо ри је не мач ких 
ру ко во ди ла ца, то јест тај тре ну так ка да су Нем ци сма тра ли да 
је њи хо ва ‘бла га хе ге мо ни ја’ над Евро пом би ла у ства ри свр ше ни 
чин. Они су чак ишли до тле да ми сле ка ко ће Не мач ка - ко ју је по-
ма га ла Евро па ста вље на у по зи ци ју да је до пу њу је - по сти ћи не-
ре шен ре зул тат са Сје ди ње ним др жа ва ма у мно гим до ме ни ма.“49)

НОВОАМЕРИЧКОИБРИТАНСКОЦАРСТВО

У го ди на ма по сле Хлад ног ра та, Аме ри ка ус по ста вља по-
но во сво је си зе рен ство над јед ним цар ством. Дез ин те гри са ње Со-
вјет ског Са ве за омо гу ћи ло је Сје ди ње ним Др жа ва ма да про ши ре 
сво ју зо ну вој не хе ге мо ни је све до Ис точ не Евро пе (за хва љу ју ћи 
НА ТО-у) и у го то во свим де ло ви ма бив ше Ју го сла ви је ко ја је прет-
ход но би ла не у трал на. 

У ја ну а ру 1980. је про гла ше на док три на Кар тер, ко ја ја сно 
ка же: „Сва ки по ку шај не ке стра не си ле да за до би је кон тро лу над 
Пер сиј ским за ли вом би ће сма тран на па дом на ви тал не ин те ре се 
Сје ди ње них Др жа ва“. А Ри чард Ален на свој на чин ту ма чи но ву 
док три ну: „Ако би сте би ли ка дри да уз др ма те и по ки да те Пољ ску, 
он да би шок-та ла си оба сја ва ли у мно гим прав ци ма: у Укра ји ну, на 
Бал кан, Ла тви ју, Ли тва ни ју и Есто ни ју, Че хо сло вач ку“.50) До ла зи 
да кле тре ну так за Сје ди ње не Др жа ве „да сма ње сво је вој но при-
су ство на Да ле ком ис то ку, ка ко би осло бо ди ле ре сур се за ја ча ње 
но вих ан га жма на на Бли ском ис то ку и на Бал ка ну“.51) Из би ја и рат 
из ме ђу Ира на и Ира ка, са ми ли он жр та ва у пе ри о ду 1980-88.

Џи ми Кар тер из ја вљу је 1980: „ Јед на не за ви сна, је дин стве на 
и не свр ста на Ју го сла ви ја је од кру ци јал не ва жно сти за ста бил-

49)  Edo u ard Hus son, Ibid. 

50) Ви де ти: Carl Bern stein & Mar co Po li ti, His Ho li ness, p. 262.

51) Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 113.
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ност Евро пе и све та. А по др шка те ри то ри јал ном ин те гри те ту, 
не за ви сно сти и је дин ству је у сре ди шту аме рич ке по ли ти ке.“52)

Пр ва Ти то ва по се та Ве ли кој Бри та ни ји би ла је тек 1953. го-
ди не. Вин стон Чер чил је та да по но во Пре ми јер, по сле гу бље ња 
вла сти од мах по окон ча њу ра та. Ста ри ли сац та да, у име за пад ног 
све та, сво ме го сту: „Ако би наш са ве зник из вре ме на ра та у Ју го-
сла ви ји био на пад нут, ми би смо се бо ри ли и умр ли са ва ма“.53) 

Кон ти ну и тет Ве ли ке стра те ги је За па да ко ја се ти ца ла Ју го-
сла ви је ви дан је у бри тан скојпо ли ти ци чак и 30 го ди на ка сни је, ка-
да Пре ми јер Мар га рет Та чер из ја вљу је, 1983, сво јој ју го сло вен ској 
ко ле ги ни ци Мил ки Пла нинц: „Ју го сла ви ја има про шлост у ко јој је 
не свр ста ни по крет др жа ла истин ски не свр ста ним.“54)

Ка да су Ше зде се тих и Се дам де се тих, у до ба ка да Со вјет ски 
Са вез по ста је по но вопре до ми нан тан у еко ном ским и вој ним од но-
си ма са ти то и стич ком Ју го сла ви јом, Аме ри кан ци и Бри тан ци су у 
де фан зи ви, огра ни че ни у обез бе ђи ва њу кре ди та и но вих тех но ло-
ги ја ју го сло вен ском ре жи му. Спо ра зум Европ ске Уни је и Ју го сла-
ви је пот пи сан је, под се ти мо, 1970. 

У дру гом пр сте ну по др шке, Лон дон је ве о ма ко ри стан Бе о-
гра ду, на ро чи то у Европ ској Ко ми си ји, где Бри тан ци ути чу на пот-
пи си ва ње дру гог спо ра зу ма о пре фе рен ци јал ној тр го ви ни са Ју го-
сла ви јом 1980. го ди не.55) У Лон до ну, баш као у Ва шинг то ну, че сто 
на мер но за тва ра ју очи и то ле ри шу по гре шне ко ра ке Ју го сла ви је, 
јер је то це на др жа ња Бе о гра да ви ше-ма ње ван со вјет ског ути ца ја, 
и др жа ња у по кре ту не свр ста них. 

То ком 1972, Бри тан ци су по кло ни ли Ју го сла ви ји јед ну ли-
цен цу тур бо-џет авио-мо то ра, као и све што пра ти та кав про је кат 
нај ви ше вој не тех но ло ги је у том до бу. Тај мо тор мон ти ра ће се у 
ју го-ру мун ски ави он Со ко oрao/Орао Б, ко ји та да Бу ку решт и Бе о-
град за јед нич ки про да ју у чи та вом све ту.56)

У 1982, вла да Мар га рет Та чер иг но ри ше аме рич ке сиг на ле 
о ис по ру ци ли цен це за про из вод њу у Ју го сла ви ји „Ролс Рој со вог“ 
тур бо џет мо то ра за ави о не. Тај мо тор се на ла зио ина че у ави о ну 
ти па „Тор на до“, ко ји је зва нич но део сна га НА ТО. Био је пла ни ран 
52)  Ци ти ра но у: Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 113.

53) „Sho uld our war-ti me ally in Yugo sla via be at tac ked, we wo uld fight and die with you“; у: 
No ra Be loff, Ti to’s Fla wed Le gacy: Yugo sla via&the West: 1939-84, Lon don, Vic tor Gol lancz, 
1985, p. 151.

54) У: Nora Bellof, Ibid., p. 189.

55) No ra Bel lof, Op.cit., p. 183.

56)  У пи та њу је био мо дел мо то ра Rolls Royce MK. 632-41 Vi per tur bo jet. 
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за мон та жу у ју го сло вен ски про то тип Но ви ави он, за ва зду хо плов-
не сна ге ЈНА.57) Аме рич ке и бри тан ске оба ве штај не слу жбе сиг на-
ли зи ра ју у том пе ри о ду да је ова ве о ма осе тљи ва вој на тех но ло ги ја 
ве ро ват но за јед нич ки ко ри шће на од Мо скве и Бе о гра да.58)

ФРАНЦУСКАИЈУГОСЛАВИЈА:ОДХЛАДНОГ
РАТАДОМИТЕРАНОВИХУЗАЛУДНИХПОКУШАЈА

Обич но исто ри ча ри по ли тич ке исто ри је по сле Дру гог свет-
ског ра та те жи ште сво јих ана ли за усме ра ва ју на аме рич ку, ру ску и 
бри тан ску по ли ти ку пре ма ју го сло вен ском про сто ру. Но, по глед на 
фран цу ске ар хи ве је из у зет но за ни мљив, пре све га због ква ли те та 
њи хо ве стра те гиј ске и по ли тич ке ана ли ти ке. Као илу стра ци ју, ко-
ри сти мо ис тра жи ва ња Жорж-Ан ри Су туа (Ge or ges-Hen ri So u tou), 
исто ри ча ра ди пло мат ских од но са из ме ђу Фран цу ске и бал кан ских 
зе ма ља, ко ји је те мељ но ис тра жи вао фран цу ску по зи ци ју по сле 
Дру гог свет ског ра та. 

У том пе ри о ду, фран цу ски екс пер ти за спољ ну по ли ти ку сиг-
на ли зу ју, по пут аме рич ких и бри тан ских са ве зни ка, но ву прет њу 
по сле па ле Не мач ке - Ста љи нов Со вјет ски Са вез. Про мо сков ске 
„на род не де мо кра ти је“ на Бал ка ну и со вјет ска по ли ти ка уоп ште 
ви де се и у Па ри зу као мо гу ћа прет ња со вјет ске пе не тра ци је у ис-
точ ни Ме ди те ран, чак све до Бли ског Ис то ка. Фран цу ска не мо же 
се би да до зво ли да за бо ра ви соп стве не еко ном ске ин те ре се, нафт-
не и руд не пре све га, у Ју го сла ви ји и Ру му ни ји.59) Два су се да из 
со ци ја ли стич ког та бо ра су та ко ђе и те рен не го ва ња фран ко фо ни-
је. Фран цу ски уни вер зи те ти, Прав ни и Ме ди цин ски фа кул тет пре 
све га, обра зо ва ли су срп ску ин те ли ген ци ју у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та. 

Жорж-Ан ри Су ту (Ge or ges-Hen ri So u tou), опи су је фран цу-
ску по зи ци ју по чет ком Хлад ног ра та. „Да ли је Фран цу ска тре ба ло 
да по но во пре у зме сво ју кла сич ну на ци о нал ну уло гу, или да усво-
ји ‘за пад њач ки ју’ по зи ци ју, да ју ћи при о ри тет ства ра њу за пад ног 
фрон та са Ве ли ком Бри та ни јом и Сје ди ње ним Др жа ва ма на спрам 
СССР-а, у од но су на соп стве не осо бе не ин те ре се?... Под се ти мо 
да је пре ра та, су штин ски стра те гиј ски парт нер Па ри за на Бал-
ка ну био Бе о град. По сле 1945, ва жност Бе о гра да за фран цу ску 
57) Реч је о мо де лу мо то ра Rolls Royce RB-199 tur bo jet.

58) Mar ko Mi li vo je vić, De scent in to Cha os: Yugo sla via’s Wor se ning Cri sis, Londоn, In sti tu te for 
Euro pean De fen ce& Stra te gic Stu di es, Euro pean Se cu rity Stu di es no 7, 1989. p. 24 - 25.

59) Пре све га, Фран цу зи ми сле на Бор ски руд ник.
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ди пло ма ти ју оста је зна чај на: исто вре ме но због ве за из про шло-
сти, али и због кру ци јал ног ге о стра те гиј ског по ло жа ја ове зе мље 
у пр вој фа зи Хлад ног ра та.“60)

Две шко ле у окви ру Ке д’Ор се ја су че ља ва ју се по во дом ана-
ли зе стра те ги је ко ју тре ба при ме ни ти пре ма ти то и стич кој Ју го сла-
ви ји. Праг ма тич на шко ла же ли да ус по ста ви до бре од но се са Бе-
о гра дом, а иде о ло шки ве о ма по до зри ва шко ла је све сна отво ре но 
ко му ни стич ке при ро де Ти то вог ре жи ма, већ од 1945.61)

Фран цу зи знат но ви ше ана ли зу ју при ро ду ју го сло вен ског 
ре жи ма не го Аме ри кан ци у том пе ри о ду и њи хо ви за кључ ци су 
пре ци зни ји не го они код Аме ри ка на ца. Ру ко во ди о ци Сје ди ње них 
др жа ва ве ру ју да је ‘ти то и зам’ ‘на ци о нал ни’ ко му ни зам ка дар да 
‘за ра зи’ на ду ги рок чи тав Ис точ ни блок, и да за тим ко ро ди ра Мо-
скву. Аме ри кан ци су, за раз ли ку од Фран цу за, убе ђе ни да се оже 
без про бле ма осло ни ти на Ти та и чак да га пре ве ду у за пад ни та-
бор.62)

Фран цу ски ди пло мат ски праг ма ти ци же ле пот пу но по вра так 
Па ри за у Ју го сла ви ју, а атлан ти стич ка стру ја под се ћа на оба ве зе 
да се сле ди по ли ти ка Ва шинг то на. Мо же се ре ћи да и ана ли тич ке 
еки пе Ке д’Ор се ја, и фран цу ски ди пло ма ти на те ре ну, у Бе о гра ду, 
ис ка зу ју за вид но по зна ва ње при ро де ју го сло вен ског ко му ни стич-
ког си сте ма. Чак се мо же твр ди ти да су њи хо ви по гле ди ми за кљу-
чи ва ња на вид но ви шој ра зи ни од ана ли за са ве знич ких за пад них 
ана ли ти ка. 

Већ у ав гу сту 1945, фран цу ски ам ба са дор у Бе о гра ду Жан 
Па јар (Jean Payart) до но си за кључ ке ко ји не до зво ља ва ју ни ка кве 
илу зи је о на да ма да ће Ју го сла ви ја по ста ти де мо крат ска др жа ва. 
Али, ди пло ма та су ге ри ше цен тра ли у Па ри зу да Фран цу ска ипак 
тре ба да одр жа ва до бре од но се са Бе о гра дом. Па јар чак пи ше у 
сво јој ана ли зи ка ко „Ти то ве ро ват но не би пре ви ше же лео да се 
ан га жу је у ра ђа ју ћем су ко бу Ис ток-За пад и же лео би да одр жа-
вао би до бре од но се са Фран цу ском.“

60) So u tou, Ge or ges- Hen ri, La Fran ce et les Bal kans de 1944 à 1955, Bal kan Stu di es, vol. 44, 
numb. 1&2, Thes sa lo ni ki, 2003, p. 111.

61) „На ко му ни стич ке пар ти је се гле да ло као на ин стру мен те тра ди ци о нал ног ру ског им-
пе ри ја ли зма, пре ма кон цеп ци ји ге не ра ла Де Го ла, ко ји је на вла сти до ја ну а ра 1946. Го-
во ри ло се о ‘Сло вен ском бло ку’ и под вла чи ла се уло га ‘пан сла ви зма’, ко ји је, уоста лом, 
у ствар но сти ин стру мен та ли зо вао Ста љин.“ Mi nistère des af fa i res étrangères, Euro pe 
1944-1960, Ge ne ra lités, vols. 29 et 30. ». Ци ти ра но у : So u tou, Ibid., p. 113.)

62) Из ар хи ва фран цу ског ми ни стар ства спољ них по сло ва: Те ле граф из Ва шинг то на од 1. 
ју ла 1948, Yougo sla vie, vol. 22 ; де пе ша из Ва шинг то на од 19 апри ла 1949, vol. 40 ; де-
пе ша из Ва шинг то на од 14 де цем бра 1951, vol. 91. Ци ти ра но у: So u tou, La Fran ce et les 
Bal kans de 1944 a 1955,p.115.
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Ам ба са дор Па јар је упр кос све му, убе ђен у то да Ју го сла ви ја 
не мо же да се осло ни на СССР за сво ју об но ву, већ на За пад. Он ка-
же: „ Дво сми сле ност ове си ту а ци је пру жа с јед не и дру ге стра не 
еле мен те за пре го ва ра ње и за ма не ври са ње.“63) У ју ну 1946, Па риз 
и Бе о град пот пи су ју тр го вин ски спо ра зум , као и је дан прин ци пи-
је лан аран жман о обе ште ће њу фран цу ских вла сни штва на ци о на-
ли зо ва них до ба ра.64)

Од је се ни 1949, Сје ди ње не Др жа ве, Фран цу ска и Ве ли ка Бри-
та ни ја пре го ва ра ју о еко ном ској по др шци Ју го сла ви ји. У апри лу 
1951, Фран цу ска за кљу чу је тр го вин ске спо ра зу ме са Ју го сла ви јом. 
Ро бер Шу ман, фран цу ски ми ни стар спољ них по сло ва (1948-1953) 
ко ји је ве о ма до бро упо знат са ју го сло вен ским до си је ом, не ма ни-
ка кву сум њу да је то ком Хлад ног ра та упра во за пад на со ли дар ност 
од нај ве ћег зна ча ја. 

У је сен 1950, Три за пад не си ле (les Tro is Oc ci den ta ux) од лу-
чу ју да Бе о гра ду ис по ру че не мач ки вој ни ма те ри јал, ко јим је ју го-
сло вен ска вој ска већ де ли мич но рас по ла га ла. Фран цу ска је је ди на 
у ста њу да бр зо ис по ру чи то оруж је са сво је те ри то ри је.65) У ју ну 
1951, за пад на Трој ка од лу чу је да по кло ни ма по кри је де фи цит ба-
лан са ју го сло вен ских пла ћа ња.66) Па риз по том, та ко ђе у ју ну 1951, 
бес плат но ис по ру чу је Ју го сла ви ји не мач ко оруж је сто ки ра но од 
1945. Упра во те ис по ру ке чи не чак 25% све у куп не за пад не вој не 
по мо ћи Ти ту у 1951. го ди ни. Би ла је то и ефи ка сна и нај бр жа по-
моћ, јер је од гра ни ца Фран цу ске и Ју го сла ви је са мо 1000 ки ло ме-
та ра раз да љи не. 

По чев од 1951, на За па ду је све ак ту ел ни је пи та ње стра те-
гиј ске ко ор ди на ци је са Ју го сла ви јом. За пад не си ле има ју на ме ру 
да спре че Ти та да до би је по моћ без кон тра-услу ге. Са ју го сло вен-
ским ге не рал шта бом во де се у но вем бру 1952. те шки вој ни раз го-
во ри. Шеф пре го во ра на стра ни За па да је аме рич ки ге не рал Хен ди 
(Handy) ко ме аси сти ра ју фран цу ски и бри тан ски вој ни ата шеи у 
Бе о гра ду. У пре го во ри ма је ја сна су штин ски ам би гви тет, јер Ти то 
не кри је да оче ку је га ран ци ју За па да у слу ча ју на па да Со вје та и 
њи хо вих са те ли та на Ју го сла ви ју. За пад ња ци, опет, же ле да ин те-

63) Па ја ро ве де пе ше од 20. но вем бра 1945 и 15. апри ла 1946, бе ле шка Ди рек ци је за Евро пу 
од 12 ја ну а ра1946, Ар хив франц. МИП-а, Yougo sla vie, vol., 41. Ци ти ра но у: So u tou, p. 
115.

64) Tho mas Schre i ber, Les ac ti ons de la Fran ce à l’Est ou les ab sen ces de Ma ri an ne, p. 35.

65) Yougo sla vie, vol. 88 pas sim et no te de la di rec tion d’Euro pe du 23 décem bre 1950. Ци ти ра но 
у: So u tou, op. cit., p. 121.

66) Бе ле шка под-ди рек ци је  за Ис точ ну Евро пу од 4. ок то бра 1952; Ар хив фран цу ског 
МИП-а, Yougo sla vie, vol. 38. Ци ти ра но у: So u tou, op. cit., p. 121.
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гри шу Ју го сла ви ју у атлант ској од бра ни Евро пе.67) Фран цу зи пр ви 
схва та ју да Ти то за пра во тра жи га ран ци је у слу ча ју на па да Мо-
скве, чи ме ни ка ко не же ли да се свр ста уз За пад, већ да уз њи хов 
без бед но сни ки шо бран по ве ћа сво ју сло бо ду ак ци је и ма не вар ски 
про стор. Од 1952. уоча ва ју се по се те фран цу ских вој них лич но-
сти Бе о гра ду. Шеф ге не рал шта ба Коп не не ар ми је Фран цу ске, ге-
не рал Блан (Blanc), та ко је бо ра вио у Ју го сла ви ји у ок то бру 1952, а 
у но вем бру исте го ди не је у Ја дран упло ви ла фран цу ска кр ста ри ца 
„Жорж Лејг“ (Ge or ges Leygu es). 

Го ди не 1952-1955 мно ги на за па ду оце њу ју као вре ме ме ђу-
на род ног успо на Ти то ве Ју го сла ви је, а то за кљу чу је 1955 и но ви 
фран цу ски ам ба са дор у Бе о гра ду, Фран соа Ку ле (Co u let). Раст ути-
ца ја Ју го сла ви је је на ро чи то у успо ну у Тре ћем све ту, а до ла зи и до 
ото пља ва ња од но са са Мо сквом у ко јој вла да ју Хру шчов, Ма љен-
ков и Ми ко јан. Фран цу зи, до гу ше у про бле ми ма са Ал жи ром, па 
аутор Су ту оце њу је ка ко је „тре ба ло на ро чи то ис так ну ти Ју го-
сло ве ни ма да ако би Фран цу ска мо ра ла да на пу сти Ал жир, он да 
би се та мо сме сти ле Сје ди ње не др жа ве“. 

Ка да на власт у Фран цу ској, у ју ну 1954, до ђе Пјер Ман дес-
Франс (Mendès Fran ce), на сту пи ће и до тад не ви ђе но ото пља ва ње 
од но са из ме ђу Бе о гра да и Па ри за. Ти то по зи тив но оце њу је фран-
цу ске по зи ци је и у уну тра шњој, и у спољ ној по ли ти ци, а не кри је 
да од фран цу ске оче ку је да она ис ка зу је са да ви ше ауто ном но сти 
на спрам Аме ри ке. Ман дес-Франс по зи ва, ја ну а ра 1955, мар ша ла 
Ти та у по се ту, али ју го сло вен ски пред сед ник је од ла же за дру гу 
по ло ви ну го ди не. Па риз у знак отво ре ног при ја тељ ства ну ди окон-
ча ва ње фи нан сиј ских и еко ном ских не спо ра зу ма, нај пре у ве зи 
Бор ског руд ни ка, и да се ти ме сим бо лич но за поч не пе ри од зна чај-
ни је по ли тич ке са рад ње две ју зе ма ља. До по се те ће до ћи по сле још 
јед ног Ти то вог од ла га ња, од 7. до 12 ма ја 1956, по што је у ме ђу вре-
ме ну, ја ну а ра 1956, на власт у Фран цу ској до шла вла да ле ви це, са 
Ги Мо ле ом (Mol let) и Пи но ом (Pi ne au) на че лу.

Но, ду го оче ки ва на по се та да је мр ша ве ре зул та те. Ни је ре-
зул ти ра ла чак ни јед ним пот пи са ним кон крет ним спо ра зу мом о по-
ли тич кој, кул тур ној, или еко ном ској са рад њи две ју зе ма ља. Па риз 
се, ме ђу тим, за до во ља ва Ти то вим при стан ком „да се фа во ри зу ју 
сви на по ри за јед ним ли бе рал ним ре ше њем ал жир ског про бле ма“. 
Па риз при том чи ни зна ча јан гест пре ма Ти ту - са оп шта ва на ме ру 
да се „за сну ју од но си из ме ђу Евро пља на и му сли ма на на осно ви 
ко ја је ана лог на оној ко ја по сто ји ме ђу ра зним еле мен ти ма ју го-
сло вен ске Фе де ра ци је. „
67) Те ле граф из Бе о гра да од 21. де цем бра 1952; те ле граф из Ва шинг то на од 27. ја ну а ра 

1953. Ар хив фран цу ског МИП-а, Yougo sla vie, vol. 94. Ци ти ра но у : So u tou, p. 123.
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Вла ди ни ана ли ти ча ри у ми ни стар ству спољ них по сло ва 
Фран цу ске за кљу чу ју та ко ђе, на кон раз го во ра са Ти том, ка ко Мар-
шал има слич не по зи ци је као Мо сква у те ма ма по пут: европ ске 
без бед но сти, Не мач ке и раз о ру жа ња. А ка ко је Ти то по жу рио по-
сле Фран цу ске, у Мо скву, ју ну 1956, фран цу ске ана ли зе су се по-
ка за ле тач ним. Аутор Су ту за то из вла чи свој за кљу чак из ана ли зе 
овог пе ри о да: „Иде о ло шке по де ле до би ја ле су по но во за пра во, а 
фран цу ски прох те ви да се од то га пот пу но одво ји и да се по но во 
са чи ни при ви ле го ва ни исто риј ски од нос са Бе о гра дом још јед ном 
су ома ну ли.“

По ме ни мо да кра јем Пе де се тих, и по чет ком Ше зде се тих, 
мит о ју го сло вен ском са мо у пра вља њу у Фран цу ској је упор но про-
мо ви сан од стра не гру пе ле вих ин те лек ту а ла ца ко ја се оку пи ла око 
ча со пи са „Са мо у пра вља ње“ (Auto ge stion) ко ји је во дио со ци о лог 
Клод Бур де (Bo ur det). Ве за ност за ју го сло вен ски со ци ја ли стич ки 
пут је би ла зна чај на у том, иако ма лом, али на пла ну на у ке не баш 
бе зна чај ном ин те лек ту ал ном сер клу. Ин те ре со ва ње за ову иде ју се 
уве ћа ва ло, а 1966. је та ко зва на „но ва фран цу ска ле ви ца“, Ује ди-
ње на со ци ја ли стич ка пар ти ја (PSU), као и са мо у прав но ори јен ти-
са ни син ди кат, Фран цу ска кон фе де ра ци ја ра да (CFDT) и зва нич но 
при хва та ју ју го сло вен ски си стем са мо у пра вља ња у сво јим про-
гра ми ма. Чак ће на кон гре су Со ци ја ли стич ке пар ти је (PS) 1971. у 
Епи не ју, са мо у пра вља ње по ста ти њи хо ва зва нич на док три на. Ка-
да Фран цу зи об ја ве књи гу Ми лој ка Дру ло ви ћа о са мо у пра вља њу, 
Ми шел Ро кар (Ro card ) ће му на пи са ти пред го вор. Пол Гард, аутор 
ко ји се сво јом по зна том књи гом „Жи вот и смрт Ју го сла ви је“ ни-
је баш про сла вио као објек тив ни ана ли ти чар рас па да Ју го сла ви-
је, на пи сао је да „уисти ну, ни у јед ном тре нут ку, са мо у пра вља ње 
ни је озбиљ но про у ча ва но у Фран цу ској. Ју го сло вен ско ис ку ство је 
у ства ри иг но ри са но у свим сво јим аспек ти ма на и цо нал них про-
бле ма“.68) Са мо уз гред, по ме ни мо из ка сних Се дам де се тих и мла-
дог те о ре ти ча ра са мо у пра вља ња, Пје ра Ро зан ва ло на (Ro san val lon), 
ауто ра бли ског син ди ка ту CFDT, ко ји је на пи сао за ни мљи ву књи гу, 
„До ба са мо у пра вља ња“.69)

По сле Ти то ве смр ти, Евро па и свет отва ра ју пи та ње Ти то вог 
по ли тич ког на сле ђа. Еко ном ска си ту а ци ја Ју го сла ви је при вла чи 
па жњу и ства ра зеб ње у мно гим зе мља ма. Због то га, фран цу ски 
нај ви ши функ ци о не ри бе ле же по чет ком Осам де се тих, зна чај не по-
се те Бе о гра ду, у јед но го ди шњој ка ден ци. У но вем бру 1980. сти же 
Реј мон Бар (Bar re), у но вем бру 1981. Клод Ше сон (Cheysson), у 
но вем бру 1982 Ми шел Жо бер (Jo bert), и по но во, али са да апри ла 

68)  Paul Gar de, Vie et Mort de la Yougo sla vie, pp. 350-1.

69)  Pi er re Ro san val lon ,«L’âge de l’auto ge stion» , 
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1983, Клод Ше сон. Фран цу ски ми ни стар са зна је 1983 да „Бу га ри 
по но во бу де ма ке дон ски про блем.“ 

Ка ко се за хук та ва ју го сло вен ска кри за, та ко ра сте и фран цу-
ско за ни ма ње за наш про стор. Пред сед ник Ми те ран (Mit ter rand) 
сти же у де цем бру 1983. у Ју го сла ви ју, и пре пу та у Бе о град, За греб 
и Љу бља ну, ње го ви ана ли ти ча ри му от кри ва ју за ни мљи ве ства ри, 
о че му све до чи у свом Днев ни ку Ибер Ве дрин (Ve dri ne), та да шеф 
ка би не та Фран соа Ми те ра на. „Јед на бе ле шка Цен тра за ана ли зе и 
пред ви ђа ња Ке д’Ор се ја от кри ва да ‘ни ка да на ци је ко је чи не Ју-
го сла ви ју ни су би ле та ко уда ље не јед не од дру гих(...) Цен трал не 
вла сти су и са ме до при не ле из ра ња њу тих тен зи ја игра ју ћи на 
на ци о нал не по де ле ка ко би кон со ли до ва ле сво ју по зи ци ју, не ме ре-
ћи по сле ди це то га.’ (Бе ле шка: Упра во је то на пра вио сам Ти то 
уста но вља ва ју ћи 1971, за ста нов ни ке Бо сне ко ји би то же ле ли – 
ге не рал но по том ке Ср ба кон вер то ва них у ислам – ‘Му сли ман ску’ 
на ци о нал ност – са ве ли ким М, ка ко би се раз ли ко ва ло од ре ли ги је.

Ауто ри ове бе ле шке од сли ка ва ју го то во уоп ште но ми шље-
ње ка да пи шу: ‘Ме ђу тим, ис кљу че на је екс пло зи ја, јер упр кос по-
де ла ма, и мо же се го то во ре ћи - и мр жњи, сви су про тив свих 
и све га у том си сте му, али ни ко ни је про тив Ју го сла ви је. Не ма 
одр жи ве ал тер на ти ве. У то ме је и нај бо ље утвр ђе ње про тив по-
ку ша ја ре вол та, или екс пло зи је.“70) Ве дрин пи ше Ми те ра ну у фор-
ми бе ле шке, 8. де цем бра 1983: „Не ста нак Ти та и еко ном ска кри-
за ожи ве ли су тен зи је из ме ђу ре пу бли ка и ауто ном них по кра ји на. 
Бу дућ ност Ју го сла ви је чи ни се, да кле, по но во про бле ма тич ном.“ 
Фран цу ска ди пло ма ти ја и да ље не по ми шља на ко нач ну тра ге ди ју 
Ју го сла ви је, већ сма тра да је у пи та њу са мо за плет, збр ка, ин сти-
ту ци о нал на бло ка да. И да ље не ма ни ка кве про ме не европ ске по ли-
ти ке пре ма Ју го сла ви ји и та ко ће оста ти све до кра ја те де це ни је. 

У но вем бру 1988, Жан Ми зи те ли (Mu si tel li), ди пло мат ски 
са вет ник у Ке д’Ор се ју, пе си ми стич ним то ном за кљу чу је сво-
ју ана ли зу: “Фак то ри кри зе су се про ши ри ли. Осам го ди на по сле 
ње го ве смр ти, Ју го сла ви ја је и да ље Ти то во си ро че. Рас та ка ње 
цен трал не вла сти, по нов но по ди за ње на ци о нал них ан та го ни за ма, 
по ја вљи ва ње на сце ни срп ског ли де ра са по пу ли стич ким и ауто ри-
тар ним то на ли те том (С. Ми ло ше вић) не пре ста на еко ном ска ис-
цр пе ност (ин фла ци ја од 200%, за бри ња ва ју ћи дуг од 20 ми ли јар ди 
до ла ра) чи не за бри ња ва ју ћу по за ди ну сце не.“71)

У де цем бру 1987, три ме се ца по сле пар тиј ског пу ча у Ср би ји 
(Осме сед ни це), Ла зар Мој сов, пред сед ник Пред сед ни штва СФРЈ, 
70) Hu bert Védri ne, Les mon des de François Mit ter rand, A l’Elysée 1981-1985, pp. 594-595.

71) Hu bert Védri ne, Ibid. , pp. 594-595.
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сти же у зва нич ну по се ту Фран цу ској. Жан Ми зи те ли упо зо ра ва та-
да на ‘“ин сти ту ци о нал ну кри зу (тј. не ста бил ност због ко лек тив ног 
пред сед ни штва ко је се бр зо ме ња) и на ци о нал ну кри зу (оп ста ја ње 
со цио-еко ном ских це па ња и дис па ри те та ко ји пот хра њу ју пар ти-
ку ла ри зме, ан та го ни зме из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву“. Ми-
зи те ли та ко ђе на гла ша ва да се, у очи ма екс пе ра та, „та кри за не чи-
ни као да мо ра да до ве де у пи та ње при вр же ност на ци о нал но сти 
Фе де ра ци ји.“72)

По пут ана ли за у дру гим европ ским вла да ма, Фран цу зи уоча-
ва ју 1988 „ зна ке озбиљ них дис функ ци о ни са ња“ у Ју го сла ви ји. У 
на бро ја не „ра не сиг на ле“, Ке д’Ор сеј на во ди: ин ци ден те у Са ве-
зној Скуп шти ни по во дом гла са ња о не по ве ре њу ко је су за тра жи ли 
Хр ва ти и Сло вен ци; де мон стра ци је вој во ђан ских Ср ба за учвр шћи-
ва ње ве за са Ср би јом,; су коб ЦК СКЈ и Ми ло ше ви ћа оп ту же ног за 
фа во ри зо ва ње по пу ли зма и ет нич ког под стре ки ва ња; де мон стра-
ци је у Бе о гра ду (на Ушћу) ра ди по др шке Ср би ма на Ко сме ту; про-
ал бан ске де мон стра ци је на Ко со ву. 

За ни мљи во је ка ко је ис ку сни и ин ге ни о зни ди пло ма та, ми-
ни стар спољ них по сло ва Ср би је по чет ком Де ве де се тих, Бран ко 
Ми ка ши но вић, уоча вао се лек тив ни при ступ у фран цу ском ви ђе-
њу Ју го сла ви је. На мар ги ни при мер ка Ве дри но ве књи ге, ауто ру је 
ми ни стар Ми ка ши но вић, крат ко ко мен та ри сао Ве дри на: „Ти пич на 
по вр шност, не мо гућ ност да се уоче пра ви про бле ми. А уло га Не-
мач ке?“73)

Ве дрин ће на то ипак де ли мич но, али не баш убе дљи во, од го-
ва ра на ис тој стра ни ци књи ге. Ту ма че ћи раз ло ге ка шње ња За па да 
да узме у об зир ју го сло вен ске до га ђа је на вре ме, Ве дрин пи ше: „На 
дру гом ме сту, због то га што су спољ не си ле - Сје ди ње не Др жа ве, 
Евро па и СССР - би ле за о ку пље не дру гим хит ним по сло ви ма, све 
до про ле ћа 1991, то ком тих го ди на ка да је на про тив тре ба ло да се 
по ка жу екс тра-лу цид ним. Нај зад, због то га што ће их емо ци о нал-
ни та лас ко ји ће пре пла ви ти не мач ко јав но мне ње, и део аме рич ког 
и фран цу ског мне ња, од ве сти у ту ма че ње тог су ко ба на иде о ло шки 
на чин, да се на ђу у ћор со ка ку у од но су на ге о по ли тич ке, исто риј-
ске и ге о граф ске по дат ке, да по ми сле ка ко је рас та ка ње Ју го сла ви је 
срећ на до дат на по бе да над ко му ни змом! Тра гич на бе сми сли ца.“74)

У то вре ме, Ми те ран је по стао ве о ма осе тљив на ри зик од 
бу ђе ња не мач ке хе ге мо ни је на еворп ском кон ти нен ту. Ода тле и ње-

72)  Hubert Védrine, Ibid., pp. 594-595.

73)  Из лич них све до че ња Бран ка Ми ка ши но ви ћа ауто ру, ле то 1995.

74) H. Védri ne, Ibid., p. 595.
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го ви по ку ша ји то ком 1989-1990. да се не ка ко за ко чи не мач ко ује ди-
ње ње, по га ђа ња са Гор ба чо вим, као и пу то ва ње у Ис точ ни Бер лин 
1990.75)

Ве дрин та ко ђе ту ма чи и број не раз ло ге од сут но сти по те за 
упо зо ра ва ња ју го сло вен ских ру ко во ди ла ца од стра не ме ђу на род-
не за јед ни це, на ро чи то нај моћ ни јих: САД, Фран цу ске, Не мач ке, 
Ве ли ке Бри та ни је, Ру си је. „По чет ком Осам де се тих, по сле Ти то ве 
смр ти, над ме та ње Ис ток-За пад до жи вља ва вр ху нац са евро-ра-
ке та ма и тр ком у на о ру жа ва њу. По сле 1985, би ла су то про ра чу-
на ва ња оно га што ће учи ни ти Гор ба чов, то је за о ку пља ло ду хо ве. 
По чев од 1987, то су би ли по сло ви раз о ру жа ва ња. У 1989-1990, 
упра вља ње не мач ким ује ди ње њем. Он да, од ле та 1990, до про ле-
ћа 1991, рат у За ли ву. Не за бо ра ви мо ни ГАТТ, мо не тар не тур-
бу лен ци је, тра га ње за ра стом, та ла се те ро ри зма, Ли бан, Чад, 
рат Ирак-Иран, су коб на Бли ском Ис то ку и, по сле За лив ског ра-
та, по че так ми ров ног про це са. Тек у про ле ће 1991, ка да се си ле, 
осле пље не од све тло сти као при из ла ску из ту не ла, на ђу из не бу ха 
су о че не са ју го сло вен ском тем пи ра ном бом бом, ка да је већ ве о ма 
ка сно...“76)

Jугословенски ру ко во ди о ци не чу ју, ме ђу тим, бла го на кло ног 
Ми те ра на. У ин тер вјуу па ри ском ле ви чар ском днев ни ку „Ли бе ра-
си он“, фран цу ски пред сед ник му дро упо зо ра ва: „Сва ђа око Ко со ва 
(...) илу стру је, ме ђу дру гим не во ља ма, онај за кон ко ји ка же да ка да 
се ру га мо Исто ри ји, она се све ти. Ве ру јем да је, у не дав ној про-
шло сти, би ло му дро да се гра ни це не до во де у пи та ње. Ми мо ра мо 
да пле ди ра мо за но ве ди ја ло ге, а не да под сти че мо но ва це па ња. 
Мир је вр ло кр хак.“77)

МАЛИДОПРИНОС„АЛПЕ-АДРИА“
РАСЦЕПУЈУГОСЛАВИЈЕ

„Ал пе-Адриа“ је ор га ни за ци ја фор ми ра на 1978. и про ши ре-
на 1987, ка да јој ра сту апе ти ти као „вр ло ам би ци о зне ор га ни за ци је 
75) Ауто ру је је дан фран цу ски ди пло ма та сво је вре ме но пру жао при ме ре број них Ми те-

ра но вих на по ра код Бу ша Ста ри јег да САД има ју раз у ме ва ња за Ју го сла ви ју, по себ но 
за Ср би ју тог до ба пред гра ђан ски рат. Ми те ран је, су де ћи по овом кре ди бил ном ди-
пло мат ском из во ру, из ве сно вре ме успе шно „дан фо вао“ Бу ша да не пред у зи ма ко ра ке 
про тив Ср би је, али Ми ло ше вић и ње го ва еки па очи то ни су има ли ин те ли ген ци ју да 
на пра ви на чин це не ова кве ге сто ве при ја тељ ства и успе шно амор ти зу ју све број ни је 
ак тив но сти дру гих зе ма ља про тив по зи ци ја Ср би је у све ту. 

76) Hubert Védrine, Ibid., p. 600.

77) «Libération», 23. 11 1983,  цитирано у: Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, 
A l’Elysée 1981-1985, pp. 603-4.
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за кул тур ну, еко ном ску и нај зад по ли тич ку са рад њу“ ме ђу зе мља-
ма и исто риј ски бли ским про вин ци ја ма ко је су сме ште не у ре ги о ну 
Цен трал не Евро пе. Реч је о про сто ру не ка да шње Аустро-Угар ске. 
Из ју го сло вен ске фе де ра ци је у тај про стор ула зе Сло ве ни ја, Хр ват-
ска, и Вој во ди на, иако је део Ср би је, али ге о по ли тич ке ма ка зе бу-
ду ћих про је ка та не оба зи ру се на то. Про је кат „Ал пе-Адриа“ за ми-
шљен је као огром на на да да се од ко му ни стич ких зе ма ља про сто 
от му ти де ло ви са исто риј ским пам ће њем Аустро-Угар ске, и та ко 
их вра те у окри ље за пад них зе ма ља. За ми шље ни мо дус је бу ду-
ћа фор ма „Еко ном ске за јед ни це Цен трал не Евро пе“. Ма ла је уте ха 
што су ар хи тек те овог пла на на кра ју на пу сти ли за ми сао, по сле 
па да Бер лин ског зи да. У ме ђу вре ме ну су са мо озбиљ но оте жа ли 
ко хе рент ност уз др ма не Ју го сла ви је. Не тре ба за бо ра ви ти ве о ма 
усред сре ђе не про па ган де у Хр ват ској и Сло ве ни ји тих го ди на, ко је 
су при пре ма ле гра ђа не за се па ра ти зам. Ве о ма че сто ис ти ца на је на-
вод на не ком па ти бил ност и не при род ност ве за раз ли чи тих ре ги о на 
у том де лу Евро пе. На вод но, ни ка ко ни су ишли за јед но „ви зан тиј-
ски“ са „рим ским“ де ло ви ма, „ка то лич ки“ са „пра во слав ним“, па 
ти ме „европ ски“ са „ази јат ским“. Том кре и ра њу ат мос фе ре не тр-
пе љи во сти већ је до бра но по мо гла тра ју ћа дез ин те гра ци ја Ју го сла-
ви је. Иде о ло шки та ко по сао ни је био пре те жак у се ве ро за пад ним 
де ло ви ма Фе де ра ци је. 

Ва жан фе но мен тим по во дом је сте даје по сто ја ње про јек та 
„Ал пе-Адриа“, иако је у ње га уло же но пу но сред ста ва и енер ги је, 
не ка ко у За пад ној Евро пи остао за кло њен, за ма ски ран, не по знат, 
па ти ме трај но пот це њи ван, упр кос сво јој по тен ци јал ној ра зор но-
сти и опа сно сти по ко хе рен ци ју гео-по ли тич ког про сто ра овог де ла 
Евро пе.78)

А ка да куц не час се це си о ни стич ких за вр ше них опе ра ци ја 
Сло ве ни је, Хр ват ске и БиХ, упра во ће ин те грал ни де ло ви „Ал пе-
Адриа“ про сто ра пред ња чи ти у про це су до крај чи ва ња Ју го сла ви је. 
При мер су аустриј ски лен де ри ан га жо ва ни у „Ал пе-Адриа“. Они 
су оку пља ли Фри у ли-Ве не ци ју, Трен ти но, Лом бар ди ју, Сло ве ни ју, 
Хр ват ску, Ба вар ску, али и Ка рин ти ју, Шта јер ску, Салц бург и Гор њу 
Аустри ју. Већ од 2. ју ла 1991 те обла сти ло би ра ју сна жно у окви ру 
Европ ске за јед ни це за ме ђу на род но при зна ва ње се це си о ни стич-
ких ре пу бли ка.79)

Co up de grâce ме ђу на род не за јед ни це до го ди ће се на Бри о-
ни ма 7. Ју ла 1991, и има ће зва ну и зва нич ну фор му: Бри он ска Де-

78) Ви де ти: Сло бо дан Ви та но вић, «Пре и спи ти ва ња. Од сја ји и ра си па ња», стр. 321.

79)  Ви де ти: Mic hel Ko rin man, „L’Autric he, l’Al le mag ne et les Sla ves du Sud“.
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кла ра ци ја. Тај до ку мент уво ди зва нич но ЕУ у ју го сло вен ску кри-
зу. Он на са мо ме сец да на про ви зор но за у ста вља се це си је. Већ 6. 
ав гу ста 1991, де си ће се но ви пре о крет, уз по моћ Де кла ра ци је ЕУ 
о Ју го сла ви ји, у ко јој се по пр ви пут по ми њу по сва ђа не ре пу бли ке 
и уну тар ње гра ни це као ме ђу др жав не. Од тог ча са, Евро па и Аме-
ри ка сва ким сво јим на ред ним по ли тич ким чи ном ле га ли зу ју се це-
си ју и ко нач но без за зо ра от кри ва ју ду го скри ва не про јек те - де-
фи ни тив но ста вља ње ad ac ta је дин стве не Ју го сла ви је. Офи ци јел но 
про гла ше ње иш че за ва ња Ју го сла ви је по ве ре но је фран цу ском „де-
ле га ту“, Ми те ра но вом ми ни стру ко ји је до ки нуо смрт ну ка зну у 
Фран цу ској, и ко ме је по ве рио Ко ми си ју ко ја ће то оба ви ти - Ро бе-
ру Ба ден те ру.80)

ZoranPetrovicPirocanac

YUGOSLAVIA,EUROPEANWESTAND
DISINTEGRATION:FRAGMENTSFROMTHE
PRESENTHISTORYOFTHEVANISHEDSTATE

Résumé
L’auteur suit la genèse de l’état à partir du projet initial serbe de 

la Yougoslavie en tant que la réalisation du dessein national (« tous les 
Serbes unis sous le même toit étatique »), jusqu’à la décomposition de 
l’état ; par les années trente et l’orientation vers un ethno- confession-
nalisme, ensuite par la décision de l’Occident pendant  la deuxième 
guerre mondiale de soutenir la résistance communiste de Tito, au lieu 
d’aider le gouvernement royaliste  à Londres et le général Dragoslav-
Draza Mihailovic, jusqu’à la décomposition yougoslave début les an-
nées quatre-vingt - dix.

Le texte offre des détails peu connus  des activités diplomatiques 
et des relations avec le gouvernement américain et les états occidentaux 
dans l’espace yougoslave après la deuxième guerre mondiale. 

L’auteur a essayé d’attirer l’attention sur les activités méta - poli-
tiques et de renseignement qui ont certainement contribué à la lente dé-
sagrégation et à l’entropie  de l’état yougoslave, achevée par la guerre 
civile début les années quatre-vingt-dix.
Mots-clés: Ethno-confessionnalisme, Occident européen, OTAN, mouve-

ment des non-alignés, intégrations européennes, paralyse institu-
tionnelle, ethnarchie, régime néo- libéral, expansionnisme  alle-
mand,  doctrine Carter,  Alpe-Adria. 

80) Ви де ти: M. Кне же вић, Европ ске ди мен зи је срп ског пи та ња, стр. 217.
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