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Аверел Хариман у посети Београду 1965. године
и побољшање југословенско-америчких односа
АПСТРАКТУМ: Југословенско-амерички односи су на почетку
1965. године почели да показују тенденцију негативног развоја.
Америчко појачано ангажовање у Вијетнаму је условило критику
југословенских званичника, а неуспех апела 17 несврстаних само
је додатно допринео погоршању односа. Економски интереси, међутим, диктирали су потребу званичног Београда да не дозволи
трајно урушавање односа са Вашингтоном. С друге стране, Американци су вршили политички и економски притисак на Југославију, али и указивали на перспективе повољног развоја односа уколико би дошло до промена у југословенској политици. Вашингтон је
посебно био заинтересован за потенцијалну улогу Југославије у
мирољубивом решењу Вијетнамског рата. Ове околности су довеле до посете специјалног изасланика америчког председника Аверела Харимана, која је имала важну улогу у побољшању југословенско-америчких односа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, Сједињене Државе, билатерални односи, Аверел Хариман
Аверел Хариман се пре каријере у администрацији бавио банкарством,
а неко време је био и гувернер државе Њујорк.1 Управо захваљујући томе,
имао је прилику да упозна високе совјетске званичнике јер је био један од првих банкара који су кредитирали трговину са Совјетским Савезом. На самом
почетку рата предводио је америчку мисију за пружање помоћи Совјетима
у оквиру Закона о зајму и најму. Убрзо потом постављен је за амбасадора у
СССР-у. Учествовао је и у преговорима о забрани нуклеарних проба и био
један од потписника овог споразума. Богата дипломатска каријера је квалификовала Харимана у сам врх америчких званичника по познавању ситуације у
Москви. Иако је критиковао политику Совјета, он је сматрао да Запад полази од нетачних информација приликом оцена совјетских активности. Био је
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присталица Џонсонове политике „изградње мостова“ према Истоку што га је
само додатно препоручило да, као специјални изасланик америчког председника, учествује у активностима америчке администрације у решавању вијетнамске кризе, али и по питању Блиског истока.2
Посета америчког званичника се одвијала у време осетног погоршања
односа СФРЈ и САД. Директно америчко војно ангажовање у Вијетнаму и
Доминиканској Републици и југословенска отворена критика такве политике
представљали су контекст у којем је дошло до посете.3 Ипак, обострани интерес за даљи развој односа донекле је ублажавао негативан тренд. Државни
секретаријат за иностране послове није сматрао да је, и поред активне југословенске осуде политике САД, дошло до нових америчких оцена везано за
билатералне односе. Наравно, било је манифестација незадовољства од стране представника Вашингтона, попут одуговлачења преговора о пољопривредним вишковима или погоршања услова за кредит, али је америчко понашање
оцењено у светлу очувања основа на којима су почивали међусобни односи.
Амерички званичници су у разговору са југословенским колегама изразили жељу да Хариман посети СФРЈ непосредно после посете Совјетском
Савезу. Идеја да Хариман посети Београд први пут је поменута у разговору
југословенског амбасадора у Вашингтону и отправника послова америчке
амбасаде у Београду Ирвина Тобина.4 Американци су нагласили да би ова
посета била значајна из политичких и економских разлога. Југословенски амбасадор у САД Вељко Мићуновић се позитивно изразио о овој могућности
као и државни секретар Марко Никезић. Постојала су три крупна разлога за
пријем Харимана, и поред заузетости Тита због посете индијског премијера:
1. амерички амбасадор се вратио са реферисања у Вашингтону и било би
корисно разменити мишљења о билатералним односима; 2. Хариман је у Београд долазио из Москве па би се тако искористила и прилика за изношење
ставова о међународној ситуацији; 3. Југославија је била у сред привредне
реформе, па би неко ко је био међу блиским сарадницима Џонсона могао да
допринесе позитивном ставу америчке администрације о југословенским потраживањима.
Хариманова посета Југославији је била једна од тачака у разговору америчког амбасадора у Београду Елбрика, који је био на консултацијама у Вашингтону, и југословенског амбасадора у САД Мићуновића. Југословенски
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амбасадор је потврдио да ће до сусрета двојице званичника сигурно доћи,
што је његов саговорник прихватио са видним задовољством.5 Елбрик је нагласио значај овог сусрета и због околности да ће у то време индијски премијер Шастри бити у посети Београду. Он је додао да Тито може значајно да
допринесе решењу вијетнамског проблема.
Американци су се надали да би југословенски председник као један
од лидера несврстаних могао да посредује у решавању вијетнамске кризе,
нарочито после неуспеле посете СССР-у.6 Када се томе дода и околност да је
посета Џонсоновог специјалног изасланика падала у време када је индијски
премијер био у посети Југославији, постаје јасно да је ово била прилика да
САД представе своје виђење ситуације водећим земљама несврстаних. По доласку у Београд Хариман се прво сусрео са Марком Никезићем.7 Уручујући
меморандум владе САД, амерички званичник је хтео да и лично објасни како Американци виде ситуацију у Вијетнаму. Подвлачећи да САД подржавају
Женевске споразуме и да немају ништа против референдума и уједињења,
истакао је да они неће дозволити да до тога дође путем силе. Америчка ескалација сукоба је била последица претходног проширења рата од стране ДР
Вијетнама. Бомбардовање Северног Вијетнама је имало два циља: да се отежа превоз трупа и ратног материјала са севера на југ Вијетнама као и да се пошаље јасна порука Ханоју да војном интервенцијом не могу постићи ништа.
Сједињене Државе су посматрале Јужни Вијетнам као посебну политичку
јединицу, слично ситуацији са Корејом или Немачком у то време.
Никезић је обећао да ће председник Тито бити упознат са меморандумом, додавши да СФРЈ сматра Вијетнамски рат претњом светском миру, али
и да се Југославија не може сложити са употребом силе против једне мале
земље. Хариман је допустио могућност да ставови две земље могу бити различити, али да америчка страна очекују да југословенски званичници не сумњају у искреност САД. Он је нагласио да амерички председник већ месецима говори о преговорима, али Ханој не жели преговоре јер сматра да може
извојевати војну победу. Амерички представник је замолио саговорника да
се меморандум не чита из угла сукобљених ставова већ са жељом да се разуме америчка позиција, напоменувши да очекују разумевање Југославије и
избалансиран прилаз. Југословенска влада, нагласио је Никезић, не сумња да
Американци искрено верују у своје мотиве. Ипак, са ескалацијом рата, он се
упитао да ли одређени кругови у САД сматрају како је дошао прави тренутак
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за обрачун са Кином и да ли је Вијетнам само одскочна даска за инвазију на
ту земљу. После Хариманове потврде да администрација не планира никакав
напад на Кину, Никезић је изнео да се ставови СФРЈ и САД разликују по начину решавања вијетнамског питања. Он је сматрао да је после ескалације
рата изузетно тешко држати сукоб у ограниченим оквирима, при том мислећи на обе зараћене стране. Никезић је упознао Харимана са позицијама југословенске владе, износећи да Ханој није у потпуности везан за Кину, као и
да тамо постоје различита мишљења. Ипак, није било реално очекивати да
ће ДР Вијетнам направити први корак у правцу мира, па је апеловао да се
уложе већи напори ка постизању мира и покаже политичка смелост. Никезић је потенцирао прекид бомбардовања и признање Фронта националног
ослобођења Јужног Вијетнама. Тиме би Сједињене Државе само ојачале свој
углед и положај у свету, јер би прекидом бомбардовања и признањем Фронта
одговорност била пребачена на другу страну. Хариман је оценио да Северни
Вијетнам мисли како ће извојевати војничку победу и да САД немају избора,
већ морају да продуже бомбардовање. САД су урадиле све што су могле и до
сада није било никаквих позитивних индикација са супротне стране, оценио
је Хариман. Американци очекују од СФРЈ да, користећи свој углед и положај
у свету, утиче на другу страну како би села за преговарачки сто. Не треба тражити само америчке уступке, већ то треба захтевати и од друге стране. Такав
однос према ситуацији био би изузетно позитивно прихваћен у Вашингтону,
оценио је Хариман.
Прелазећи на тему билатералних односа Никезић је истакао да се односи повољно развијају и поменуо боравак југословенске делегације у Вашингтону која тражи подршку у вези са привредном реформом.8 Хариман је
обећао да ће се са конкретном ситуацијом упознати у Амбасади, али и додао
да је програм помоћи постао непопуларан пре свега због утиска да земље
које примају америчку помоћ не показују заинтересованост за пријатељске
односе са САД, директно именујући УАР, Пакистан и Индонезију. Од велике
помоћи америчкој влади било би да се у штампи или званичној изјави неког
представника СФРЈ покаже избалансиранији став према САД. Хариман је замолио саговорника да се његово излагање не схвати као условљавање економске помоћи политичким ставовима, али и додао да се у стварности ове везе
не могу избећи. Никезић је рекао да разуме такав и да југословенска штампа
понекад упрошћава ствари, чиме их у ствари само отежава. Ипак, додао је да
„свака земља жели да остане доследна својој политици“, па и Југославија.
Проблеми у односима САД и СФРЈ не проистичу из билатералних односа већ
из развоја међународних догађаја.
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Позивајући се на изјаву сенатора Фулбрајта, Никезић је истакао да ни
југословенска страна не сматра како су национални интереси две земље у
супротности. Званични Вашингтон, истакао је Хариман, нимало није задовољан изјавом премијера Индије Шастрија датој после посете Москви, у којој
је рекао да САД треба да престану са бомбардовањем. Амерички представник је сугерисао да би после разговора Тита и Шастрија значило уколико
би заједничка изјава двојице званичника била умеренија. То би америчком
председнику дало већи маневарски простор, јер је утисак у Вашингтону био
да је циљ несврстаних да се понизе САД. Уједначенијим приступом брже
би се могло доћи до преговора. Одбијајући да се конкретније изјасни о овој
могућности, Хариман је истакао да бомбардовање неће бити обустављено
уколико се придикује само Сједињеним Државама. Враћајући се на тезу о понижењу САД, Никезић је рекао да и мале земље могу да се осећају понижено,
поготово када се њихова реч не слуша, када нема нормалног функционисања
Уједињених нација и када велике земље раде шта хоће. Амерички дипломата
се није сложио са том констатацијом, износећи да многе земље у односу САД
према Вијетнаму виде и гарант своје безбедности. Те земље поздрављају изјаву Џонсона да је на улог стављено обећање дато једној малој земљи.
У меморандуму који је Хариман предао Никезићу истичу се следеће
тачке америчке позиције према Вијетнаму9: 1. Циљ Сједињених Држава у
југоисточној Азији је постизање мира у којој свака независна нација има право да се развија у жељеном правцу. Сједињене Државе немају територијалне
претензије нити представљају претњу било ком режиму у овом делу света;
2. Америка сматра Јужни Вијетнам независном земљом која има суверенитет
над свим областима јужно од 17. паралеле утврђене Женевским споразумима
из 1954. године. С тим у вези, јужновијетнамска влада је тражила од САД као
и од других пријатељских земаља помоћ у сузбијању субверзивних акција и
агресије из ДР Вијетнама. У том смислу, и бомбардовање Северног Вијетнама је виђено као акт самоодбране, које је подржано од стране међународног
права, имајући у виду агресију са севера; 3. Државни секретар Дин Раск је у
обраћању од 23. јуна 1965. поменуо тачке могућег мирног решења вијетнамског проблема, подржавајући став министра спољних послова Јужног Вијетнама Тран Ван Доа: а) престанак инфилтрације и субверзије, као и повлачење
целог војног и политичког особља ДР Вијетнама; б) слобода која ће омогућити Јужном Вијетнаму да сам обликује своју будућност, без мешања споља; в)
после престанка субверзије и инфилтрације, повлачење свих страних трупа
са територије Јужног Вијетнама; г) ефикасне гаранције за безбедност и независност Јужног Вијетнама; 4. Испуњење ових услова довело би до повратка
на основе Женевске конференције из 1954. По постизању ових тачака, Север9

АЈ, КПР-I-3-a, САД, 1965, Меморандум, 27. јули 1965.
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ни и Јужни Вијетнам могу да се споразумеју о међусобним односима као и
о евентуалном уједињењу на основу слободног избора, без притиска силе; 5.
Пут за постизање мирног решења је дискусија, а Сједињене Државе су више
пута показале спремност да ступе у безусловне разговоре. Ханој је изгледа
спреман на преговоре једино у случају претходног прихватања његових услова, што би значило доминантну улогу комуниста у сајгонској влади. С друге
стране, ДР Вијетнам је такође инсистирао на повлачењу америчких трупа као
услову за преговоре, што није било могуће. Стога су Американци сматрали
да Ханој није спреман да разговара у датом тренутку, па су молили да их било
ко обавести уколико дође до промене тог става; 6. Алтернативни пут до преговора може бити узајамна деескалација која би на крају довела до прекида
ватре. Подсећајући да ранији једнострани прекид бомбардовања није донео
резултате, Вашингтон је оставио могућност поновног прекида бомбардовања
уколико друга страна покаже било какав знак спремности да прекине инфилтрацију на југ и видно смањи војне акције. 7. Сједињене Државе су заинтересоване за конференцију о Камбоџи и Лаосу, али су стекле утисак да је Ханој
против тог скупа. Тражиле су да се ДР Вијетнам изјасни да ли је против нове
конференције која би окупила све земље учеснице конференција из 1954. у
случају Камбоџе, односно 1962. што се тиче Лаоса; 8. Фронт националног
ослобођења Јужног Вијетнама, по мишљењу САД, створио је Ханој и налази се под његовом директном контролом. Представници Фронта стога могу
да учествују у преговорима само као део северновијетнамске делегације. 9.
Будући да нема никаквих знакова да ДР Вијетнам жели мирно решење, САД
остају комплетно посвећене да свим средствима бране Јужни Вијетнам од
комунистичке агресије. Ханој прави грешку уколико мисли да ће Сједињене
Државе напустити народ Јужног Вијетнама.
Већ из првог разговора и америчког меморандума могла се приметити
разлика између СФРЈ и САД у свим кључним питањима везаним за решење вијетнамског проблема. Американци су посматрали Јужни и Северни Вијетнам
као две потпуно различите политичке јединице, истичући став да тамо живе и
два потпуно различита народа. На тај начин су правним аргументима правдали бомбардовање ДР Вијетнама, наглашавајући да их је легална влада Јужног
Вијетнама позвала у помоћ. Они су, при том, потпуно пренебрегли чињеницу
да је уз њихову помоћ дошло до изигравања Женевских споразума из 1954,
посебно у делу који се тицао референдума о уједињењу Вијетнама. Вашингтон је посматрао и Фронт националног ослобођења као директну испоставу
Ханоја. С друге стране, за југословенске званичнике америчка интервенција
у Вијетнаму била је агресију на једну суверену земљу. Фронт националног
ослобођења је представљао аутентичну и аутономну снагу у сукобу и, сходно
томе, свако политичко решење морало је укључити признање ФНО као равноправне стране у будућим преговорима, сматрао је званични Београд.
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Позиције представника две земље нису значајно промењене ни после
сусрета америчког дипломате и југословенског председника. Хариман је том
приликом покушао убедити Тита да су САД урадиле све што је у њиховој
моћи да Ханој седне за преговарачки сто.10 Износећи садржај разговора са
совјетским представницима у Москви, Хариман се пожалио да СССР није
желео да преузме улогу посредника и да су Совјети стално упућивали Американце на директне контакте са Ханојем. Помињући апел 17 несврстаних
земаља, изразио је уверење да СФРЈ може значајно допринети мирном решењу сукоба у Вијетнаму. Југословенски председник је отворено рекао да
СФРЈ не може учинити много јер није у добрим односима са ДР Вијетнамом.
Због читаве ситуације забринуте су и несврстане земље и Совјети, у шта се
могао уверити и Хариман. У разговорима са совјетским руководиоцима Тито
је схватио да СССР неће напустити Вијетнам јер би тако само ојачао кинеске
позиције; додао је да и Американци то сигурно знају. Југославија разуме да
ни позиција САД није лака. Првенствено САД, а онда и Кина држе у рукама
кључ за решење ситуације, оценио је Тито и упозорио да Пекинг профитира
на рачун америчких акција. За разлику од Африке где кинески утицај слаби, у Азији њихов утицај јача управо због америчких потеза. Први амерички
корак, по мишљењу југословенског председника, треба да буде прекид бомбардовања, а потом јасан исказ САД да су за преговоре на бази Женевских
споразума. То би натерало супротну страну да се отворено изјасни. Тито је
критиковао амерички став из меморандума по коме је неопходно да ДР Вијетнам повуче своје трупе пре почетка преговора, сматрајући да пре свега треба
сести за преговарачки сто. Тек уколико се обе стране договоре може доћи до
узајамног повлачења снага, под условом да има северновијетнамских трупа
у Јужном Вијетнаму као што америчка страна тврди. Преговори се не смеју условљавати било каквим претходним захтевима; пошто влада САД жели
мир, треба да покаже и широкогрудост. Тито је био отворен: у интересу Сједињених Држава није да помажу „најреакционарније“ режиме у свету, а оне
то чине у Вијетнаму. Потребан је велики заокрет у америчкој политици према
Вијетнаму, који би избио аргументе из руку Кинеза и даље ослабио њихов
утицај у Азији, оценио је југословенски председник. Био је уверен да Совјети
желе добре односе са САД, али не на уштрб Вијетнамаца.
Хариман је захвалио саговорнику на искрености, али га је подсетио и
да је Вашингтон подржао Београд у раскиду са Стаљином 1948. године, па
се не може рећи да САД помажу само „реакционарне“ режиме. Одбијајући
алузије совјетских али и југословенских званичника како је Џонсон напустио
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АЈ, КПР-I-3-a, САД, 1965, Забелешка о разговору друга Председника са специјалним
амбасадором САД А. Хариманом, 28. јула 1965. у 11 часова у Белом двору.
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Кенедијеву политику, Хариман је изјавио да је након објашњења америчке
политике Косигин показао знатно помирљивији став. У поверењу је поменуо
југословенском председнику да се разговарало о могућности сусрета Џонсона и Косигина. Амерички дипломата је изнео познате америчке ставове о
агресији са севера, истакавши спремност САД да се у Јужном Вијетнаму организују слободни избори и да на крају дође и до референдума о уједињењу.
Главно питање је било: како убедити Ханој да не постоји војно решење. Бомбардовањем ДР Вијетнама Сједињене Државе желе да постигну два циља: 1)
да отежају снабдевање северновијетнамских трупа на југу, као и да спрече
пребацивање појачања. Американци не бомбардују индустријске центре и насељена места него само специфичне циљеве. Вашингтон не жели проширење
рата, али ДР Вијетнам стално шири сукоб. 2) Ханој треба да схвати да је за
њега боље да приступи преговорима. Сједињене Државе морају да изврше
своје обавезе према Сајгону јер је у питању њихова част. Он је обавестио југословенског председника да ће се знатно повећати број америчких трупа и
да ће оне бити много више у директној борби него до тада. Уколико би САД
престале са бомбардовањем преговори би се отегли у недоглед, а Северни
Вијетнам би искористио ситуацију и побољшао војни положај. Хариман је, говорећи о предстојећем сусрету Тита и Шастрија, поново сугерисао да би било
пожељно да они дају „уравнотежену“ заједничку изјаву. Најбоље би било да
се у изјави укаже на чињеницу да су САД прихватиле све предлоге за преговоре и Ханој треба исто то да уради. Амерички дипломата је позвао Тита да
искористи свој углед и утиче на Северни Вијетнам.
Хариман је изразио наду да ће односи САД и Југославије наставити
да се неометано развијају. Америка је посвећена миру и Југославија, као несврстана земља која има утицај на обе стране, може да одигра веома важну
улогу. Од захтева за прекид бомбардовања нема користи уколико супротна
страна не покаже адекватни знак, истакао је Хариман. Тито је оценио да је
изузетно тешко за Југославију да се после апела 17 несврстаних земаља поново ангажује у овом питању. Даље бомбардовање Северног Вијетнама нема
никаквог смисла. То је чин агресије против једне независне земље, па се не
може очекивати много од СФРЈ уколико се бомбардовање настави. Бомбардовање је, према мишљењу Тита, водило проширењу сукоба и укључивању и
других земаља у овај рат. Један светски рат би све уништио, а Тито је подсетио саговорника да ни САД нису више ван домена уништења. Сједињене Државе треба да иду на споразум са Вијетконгом; тиме би се створио независан
и неутралан Јужни Вијетнам као „тампон држава“ између антагонистичких
сила. Војне акције, по речима југословенског председника, треба ублажити,
определити се за политичка решења и споља и изнутра, а томе није придавана нарочита пажња. Марко Никезић, који је присуствовао разговору, поменуо
је бивше француске или британске колоније у којима су ове земље задржале
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пресудан утицај. САД су такође могле да нађу друге начине како би заштитиле своје интересе у југоисточној Азији.
Хариман је инсистирао на томе да је ДР Вијетнам започео агресију на југ
и да САД, пре свега, потенцирају њен престанак. Престанком агресије Јужном
Вијетнаму би било омогућено да сам донесе одлуку о својој будућности, чак
и да сам одлучи о уједињењу. Сједињене Државе би радо прихватиле неутралност целог подручја, али Северни Вијетнам не жели неутралност. Хариман је
поновио став америчке владе да уколико би се северновијетнамске снаге повукле из Јужног Вијетнама брзо би то учинила и америчка војска. Инсистирајући на томе да су САД увек водиле антиколонијалистичку политику, амерички
дипломата је оценио као велику грешку што се Французи нису још 1947. и
1948. споразумели са Хо Ши Мином, за кога су и Американци сматрали да је
противник превеликог зближавања са Кином. То би, према његовом мишљењу, омогућило стварање својеврсног „титоистичког“ режима у Вијетнаму. Категорички одбијајући једнострани прекид бомбардовања, амерички изасланик
је тврдио да би се тако Ханој само охрабрио на даља ратна дејства. У ширем
контексту, САД су биле забринуте због ратоборне политике Пекинга, која је
имала знатан утицај на ДР Вијетнам. Тито је одговорио да ни Југославија ни
Индија не могу ништа да постигну у комуникацији са Кином или земљама
уско повезаним са Пекингом, јер ни једна ни друга земља немају добре односе
са њом. Ове две земље могу да предузму акцију међу несврстанима, па и шире, како би помогле проналажење мирољубивог решења, али је за то потребно
да прође известан временски период. Потребно је омогућити нормалан рад
Уједињених нација, јер би тамо несврстане земље могле да предузму низ корисних иницијатива, истакао је Тито. Хариман се захвалио на пријему и размени
мишљења; изразио је наду да ће се односи две земље и даље развијати, као и
да је овај сусрет допринео међусобном разумевању. На крају је договорено да
се после разговора Тита и Шастрија двојица званичника поново сретну.
Tри дана касније дошло је до новог сусрета Тита и Харимана. Америчког дипломату је пре свега интересовао резултат разговора између индијског
премијера и југословенског председника о питању Вијетнама.11 Тито је информисао саговорника да су он и Шастри изразили забринутост поводом ситуације у Вијетнаму која је, по заједничкој оцени, све гора. Ипак, са задовољством су констатовали да постоји могућност решења, будући да обе стране
све више размишљају о мирном решењу сукоба. Време је, по мишљењу Тита,
да се сукоб са војног пребаци на политички терен, на следећим основама: 1.
обустављање бомбардовања; 2. повратак на Женевски споразум из 1954. као
11

АЈ, КПР-I-3-a, САД, 1965, Забелешка о разговору Председника Републике Јосипа Броза Тита са специјалним амбасадором Председника САД Хариманом на Ванги 31. јула
1965.
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основ преговора 3. решење треба тражити унутар Вијетнама, односно преко
споразумевања са ФНО Јужног Вијетнама као и са оним елементима ван Вијетконга који су за њега прихватљиви. То би по мишљењу југословенског и
индијског представника омогућило стварање независног Јужног Вијетнама.
Коча Поповић, који је присуствовао разговору, додао је да признање унутрашњих фактора и њихове тежње ка независности представља најбољу брану
против кинеског утицаја. У том случају би не само САД већ и Југославија
била заинтересована за чување независности Јужног Вијетнама. Тито је поновио став да ће СФРЈ и Индија упознати и друге несврстане земље са овим
мишљењем. После тих консултација ће моћи да се зна да ли нешто може да се
учини. Југословенски председник је поново нагласио да Београд нема добре
односе ни са Кином ни са ДР Вијетнамом, али да са њима могу да разговарају несврстане земље које имају развијене односе са Пекингом и Ханојем.
За САД је најважније да се на основу споразума из 1954. године омогући
Јужном Вијетнаму да сам решава своје проблеме, нагласио је Хариман. Тито
је одговорио да до свега не би ни дошло да се од почетка поштовао тај споразум. Амерички дипломата се није сложио са ставом југословенског председника, али није желео даљу полемику. Хариман је додао да му није познато
да у Вијетконгу постоје неки елементи који уживају подршку народа Јужног
Вијетнама. Ипак, захвалио је Титу на напорима које улаже за мирно решење
проблема. По његовим сазнањима, ни Индија ни Југославија не желе ширење Кине према југу Азије. На питање америчког амбасадора у Београду, који
је присуствовао разговорима, да ли постоје индиције о спремности Ханоја
за преговоре, Тито и Коча Поповић су одговорили да постоје, али Вијетнамци нису били спремни да то директно кажу Американцима. Југословенски
званичници су ту информацију добили од југословенског дипломатског представника који је разговарао са северновијетнамским колегом. Тај разговор је
трајао сат и по; Тито је додао да се тако нешто до сада није догодило. Предочавајући циљеве спољне политике СФРЈ, југословенски председник је затражио разумевање од САД, јер се званични Београд морао придржавати својих
принципа. Хариман је оценио југословенске сугестије као корисне и изразио
мишљење да ће председник Џонсон поздравити такве напоре.
У разговору је дошло и до извесног поклапања мишљења о кинеској
политици. Амерички дипломата се интересовао за став југословенске владе
о односима између Пекинга и Хо Ши Мина. Тито је сматрао да се северновијетнамски лидер боји кинеског утицаја, јер га је сматрао империјалистичким.
Хариман се сложио са том констатацијом, али је изнео да други утицајни
људи у влади ДР Вијетнама не деле став свог председника. Коча Поповић је
оценио да ће то ипак највише зависити од развоја догађаја. Југословенски
председник је изразио спремност да настави борбу против тренутне кинеске
политике, назвавши је „националистичком и расистичком“. У вези са совјет-

168

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2016

ском политиком појавила су се извесна размимоилажења. Југословенски председник је уверавао саговорника да совјетско руководство стварно жели споразумевање са САД. Кина, додао је Титом, жели да испровоцира рат између
САД и СССР. У одређеним круговима на Западу, упозорио је Тито, могу се уочити тенденције да се сукоб Москва–Пекинг искористи за слабљење Совјета.
Сједињене Државе немају намеру да користе сукоб између Совјета и Кинеза
како би ослабиле СССР, одговорио је Хариман. Враћајући се на билатералне
односе, он је изразио наду да ће доћи до сусрета председника Тита и Џонсона
који би омогућио даље јачање поверења између две земље. Тито је позитивно
одговорио на ту могућност, додавши да су Кинези напали Југославију и због
апела 17 несврстаних земаља. Главна конфронтација у Африци, по његовом
мишљењу, јесте између Југославије и Кине. То је важило и за Азију, али су
тамо југословенске позиције биле мање повољне. Разговор је завршен међусобним здравицама и у пријатељском тону.
Хариман је понео позитивне утиске о разговору са југословенским председником. Такву оцену потврђује и разговор шефа одсека за САД и Канаду у
ДСИП-у др Милана Булајића са Волтером Робертсом, саветником америчке
амбасаде у Београду.12 Робертс је изнео саговорнику да је читао текст телеграма који је Хариман упутио Џонсону после састанка у Београду. Хариман је
био задовољан отвореношћу коју је Тито показао у разговорима, као и чињеницом да СФРЈ не жели да Сједињене Државе изгубе утицај у Азији. Такав
утисак нису умањиле ни разлике у гледиштима двеју влада. У Вашингтону се
често стиче погрешан утисак, пре свега због негативног писања југословенске штампе, оценио је Робертс. Међутим, није пропустио да помене изјаве
југословенског председника за време последње посете Совјетском Савезу.
Колико је ова посета допринела бољим односима Југославије и Сједињених Држава сведочи и писмо Џонсона Титу које је предао амбасадор
Елбрик приликом сусрета са Павићевићем. Писмо је било датирано на 13.
септембар 1965. године.13 Председник Џонсон се захвалио на гостопримству
које је указано Хариману и оценио да су разговори били изузетно корисни.
Истакао је своју спремност да испита све могућности за преговоре који би водили мирном окончању Вијетнамског рата. Нагласио је да цени добру вољу
југословенског председника, са уверењем да ће Тито урадити све што је у његовој моћи у изналажењу мирољубивог решења сукоба. Џонсон је наговестио
и даљу подршку привредној реформи што је за југословенске званичнике имало изузетан значај.
12
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АЈ, КПР-I-5-б, САД, 1965, Забиљешка о разговору др Милана Булајића, шефа одсека за
САД и Канаду, са г. Walter Roberts-om, саветником Амбасаде САД у Београду, у ДСИПу 3. августа 1965.
ДА МСП РС, ПА, 1965, ф-150, 431880.

Милан Стевановић, Аверел Хариман у посети Београду 1965. године.
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Конкретни резултати су уследили у наредним месецима: југословенској
влади је одобрено укупно 174 милиона долара кредита, а била су јој одложена и плаћања доспела за 1966. годину. Све остале ставке везане за привредну
реформу требало је да буду размотрене и решене крајем 1965. или почетком
1966. године.14 Позитиван одговор владе САД на југословенска потраживања
био је резултат пријатељског пријема Џонсоновог изасланика и умерене реторике југословенских званичника приликом разговора, нарочито после хладног дочека Американаца у Москви. Ипак, већи значај за Вашингтон имало је
уверење да Тито може одиграти важну улогу у решавању Вијетнамског рата,
који је за САД већ представљао велики терет.
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Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 198.

