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Aмеричка „мировна офанзива“
Друга посета Аверела Харимана и Југославија
крајем 1965. и почетком 1966.
АПСТРАКТУМ: Услед сталних критика доброг дела међународне
заједнице, али и неефикасности војне акције у Индокини, Сједињене Америчке Државе су Божићно примирје 1965. претвориле
у једномесечни прекид бомбардовања ДР Вијетнама. За то време званични Вашингтон је покренуо широку дипломатску акцију,
познату под називом „мировна офанзива“. Циљ ове иницијативе
САД био је покретање Совјетског Савеза у правцу посредовања
како би се дошло до мирољубивог решења за Вијетнам. С тим у
вези, дошло је до друге посете специјалног изасланика америчког
председника Аверела Харимана Југославији. Иако су САД биле свесне да СФРЈ нема добре односе са ДР Вијетнамом, у Вашингтону
се сматрало да Београд има знатан утицај у Москви и да може
значајно допринети мирољубивом решењу сукоба у Вијетнаму.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сједињене Америчке Државе, Југославија, Хариман, „мировна офанзива“, југословенско-амерички односи
На самом почетку Хладног рата, ново југословенско руководство је
било окренуто тесној сарадњи са Совјетским Савезом и самим тим непријатељски је посматрало земље које су припадале западном блоку.1 Ипак, после
1

О југословенској политици после Другог светског рата и односима са САД написан је
велики број монографија, зборника и чланака. Поменућемо само најважније: Лео Матес, Међународни односи социјалистичке Југославије, (Београд: Нолит, 1976); Дарко
Бекић, Југославија у Хладном рату: Односи са великим силама 1949–1955, (Загреб: Глобус, 1988); Бранко Петрановић, Историја Југославије, III, (Београд: Нолит, 1988); Љубиша С. Адамовић, Џон Р. Лемпи, Расел О. Прикет, Америчко-југословенски економски
односи после Другог светског рата, (Београд: Радничка штампа, 1990); Ранко Петковић, Субјективна историја југословенске дипломатије 1943–1991, (Београд: Службени
лист СРЈ, 1995); Драган Богетић, Југославија и Запад 1952–1955. Југословенско приближавање НАТО-у, (Београд: Службени лист СРЈ, 2000); Драган Богетић, Нова стратегија југословенске спољне политике 1956–1961, (Београд: Институт за савремену
историју, 2006); Драган Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, (Београд:
Институт за савремену историју, 2012); Драган Богетић, Југословенско-амерички односи за време биполарног детанта 1972–1975, (Београд: Институт за савремену историју,
2015); Лорејн М. Лис, Одржавање Тита на површини: Сједињене Државе, Југославија
и Хладни рат, (Београд: БМГ, 2003); Tvrtko Jakovina, Socijalizam na američkoj pšenici,
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сукоба Југославије и СССР-а 1948. године долази до промене југословенске
политике али и политике западних земаља, пре свега Сједињених Држава.2
„Одржавање Тита на површини“ (Keep Tito afloat) – постала је основна политика Стејт департмента према Југославији.3 Ипак, то није значило да су САД
или било која друга западна земља безрезервно подржавали овакву политику.
Кад год је СФРЈ поправљала своје односе са Совјетским Савезом долазило је
до погоршања односа са Западом и обратно. До првог погоршања југословенско-америчких односа дошло је после посете Хрушчова Југославији и Тита
СССР-у током 1955. и 1956. године и Титове подршке совјетској интервенцији у Мађарској. Ипак, због сукоба совјетских и југословенских руководилаца
поводом азила за свргнутог мађарског премијера Имре Нађа, уследило је поновно захлађење између Београда и Москве.4
Нови сукоб са Москвом условио је редефинисање југословенске међународне стратегије. То је довело до рађања идеје о несврстаности и, после
великог ангажовања југословенске дипломатије, до одржавања Прве конференције несврстаних у Београду 1961. године. Ипак, Титов говор на Београдској конференцији несврстаних 1961. године, у коме је директно оптужио
Сједињене Државе за погоршање ситуације у свету, директно је утицао на
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(Zagreb: Matica hrvatska, 2002); Tvrtko Jakovina, Američki komunistički saveznik; Hrvati,
Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955, (Zagreb: Profil, 2003); Josip
Močnik, United States-Yugoslav Relations, 1961–80: The Twilight of Tito’s Era and the Role
of Ambassadorial Diplomacy in the Making of America’s Yugoslav Policy, Doctoral Disertation, Graduate College of Bowling Green State University, May 2008; Југославија у Хладном рату – прилози истраживањима, ур. Александар Животић, (Београд: Институт за
новију историју Србије, 2010); Радина Вучетић, „Американизација у југословенској
популарној култури ’60-их“ (докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 2011); Радина Вучетић, Кока-кола социјализам:
Американизација југословенске популарне културе шездесетих година ХХ века, (Београд: Службени гласник, 2012); Radina Vuèetiæ, „Yugoslavia, Vietnam War and Antiwar
Activism“, Tokovi istorije, 2/2013, 165–180; Radina Vučetić, „American cultural influences
in Yugoslavia in the 1960s“, 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia,
ed. Ljubinka Trbojević, (Belgrade: Faculty of Political Sciences, 2008), 276–290; Радина
Вучетић, „Америчка „јавна дипломатија“ у социјалистичкој Југославији 50-их и 60-их
година ХХ века“, Токови историје, 1/2014, 75–103; Љубодраг Димић, Југославија и
Хладни рат – Огледи о спољној политици Јосипа Броза Тита (1944–1974), (Београд:
Архипелаг, 2014); Милан Н. Стевановић, „Вијетнамски рат и однос Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије према Сједињеним Америчким Државама 1964–
1968. године“, (докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет,
Одељење за историју, 2017).
Драган Богетић, „Југославија у Хладном рату“, Историја 20. века, 2/2008, 317–318.
Лорејн М. Лис, Одржавање Тита на површини: Сједињене Државе, Југославија и Хладни рат, 171–276.
Ђокo Трипковић, „Југославија и питање азила Имре Нађа“, Историја 20. века, 1/1997,
61–73.
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погоршање односа са САД.5 Потврда све лошијих односа између Београда
и Вашингтона ускоро је стигла – Конгрес је 1962. одузео Југославији статус
„најповлашћеније нације“.6 Готово истовремено, одлуке 22. конгреса Комунистичке партије Совјетског Савеза – које су означавале почетак процеса дестаљинизације, али и разлаза са Кином – условиле су побољшање односа између
СССР и Југославије.7
Југословенски званичници нису желели да побољшање југословенскосовјетских односа утиче на односе са САД. После консултација југословенског руководства 29. марта 1963, оцењено је да је југословенска страна одговорна за погоршање односа са САД и усвојен низ мера у правцу побољшања
међусобних односа.8 Резултати ових мера су брзо постали видљиви. После
размене писама између председника Тита и америчког председника Џона Кенедија,9 као и посете америчког државног секретара Дина Раска10 стекли су се
услови за сусрет два председника у Вашингтону, 17. октобра 1963.11 Резултат
овог разговора била је нова основа југословенско-америчких односа по којој
је односе требало унапређивати без обзира на југословенско приближавање
СССР-у. Југославија се такође одрекла економске помоћи САД. У заједничком коминикеу истиче се да ће нова платформа у односима САД и Југославије омогућити даљу сарадњу у области спољне трговине, економских веза,
културне, научне и других видова размене.12
Кенеди је после сусрета са Титом предузео кораке везане за клаузулу
најповлашћеније нације која је ускоро враћена СФРЈ.13 Међутим, само месец
дана после сусрета са Титом на Кенедија је извршен атентат у Даласу. Југословенско настојање да у 1963. години оствари подједнако добре односе са
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Исто, 87–106.
Драган Богетић, „Увођење економских рестрикција Југославији током 1962. године
– укидање статуса „најповлашћеније нације““, Историја 20. века, 1/2009, 87–106.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 38–41, 67–70.
Исто, 119.
„Председник Тито – председнику Кенедију, Београд, 7. априла 1963. године“, Документа о спољној политици Југославије, Југославија – Сједињене Америчке Државе, поруке
председника Југославије и Сједињених Америчких Држава 1944–1980, приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић, (Београд: Архив Југославије, 2014), 40–43; „Председник Кенеди – председнику Титу, Вашингтон, 30. април 1963. године“, Документа
о спољној политици Југославије, Југославија – Сједињене Америчке Државе, поруке
председника Југославије и Сједињених Америчких Држава 1944–1980, 43–44.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 124–127.
Исто, 144–151.
Alena N. Eskridge-Kosmach, „Yugoslavia and US Foreign Policy in the 1960–1970s of the
20th Century“, The Journal of Slavic Military Studies, 22/2009, 383–418.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 152–153.
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обе суперсиле је, према оцени Д. Богетића, уродило плодом. Таквој политици
Југославије је погодовало и смањење напетости између великих сила.14
Нови председник САД Линдон Џонсон, је, иако се представио као следбеник Кенедијеве политике, агресивније решавао спољнополитичке проблеме, практично на свим континентима.15 Различита спољна политика две земље је природно представљала границу у развоју односа. Због тога је, после
југословенског приближавања СССР-у, спонтано дошло до слабљења односа
са САД.16
Будући да су се односи Југославије и САД све више нарушавали, у Београду је 3. јула 1964. разматрана новонастала ситуација и поново процењено
да је кривица за слабљење односа на југословенској страни. Мере које су
требале да промене такво стање обухватале су углавном повећање броја контаката са америчким званичницима. Усвојен је и предлог амбасадора Мићуновића да се упути позив сенатору Фулбрајту да током лета или на јесен посети
Југославију.17 Ипак, инцидент у заливу Тонкин и америчко бомбардовање ДР
Вијетнама претили су да озбиљно угрозе југословенске намере усмерене на
побољшање односа са САД. Југословенска штампа је критиковала америчку
акцију одмазде после инцидента у Тонкину, сматрајући да су САД искључиви кривац за новонасталу кризу у Индокини.18
Иако је званични Вашингтон упозоравао да ће писање југословенских
медија имати негативне последице, од много већег значаја у контексту односа две државе био је предстојећи наступ председника Тита на конференцији
несврстаних у Каиру, октобра 1964. Ипак, бојазан Американаца да ће Јосип
Броз поновити наступ из 1961. била је без основа. Тито је доследно пратио
зацртану спољнополитичку линију из јула 1964. и ни у једној реченици није
поменуо Сједињене Државе.19 Стејт департмент је оценио да је говор југословенског председника био „конструктиван и умерен“, упркос разликама у
гледиштима о појединим аспектима међународне ситуације.20
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Исто, 99–101.
Alena N. Eskridge-Kosmach, „Yugoslavia and US Foreign Policy in the 1960–1970s of the
20th Century“, The Journal of Slavic Military Studies, 22/2009, 383–418.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 156–159; Љ. С. Адамовић, Џ. Р.
Лемпи, Р. О. Прикет, Америчко-југословенски економски односи после Другог светског
рата, 61–78.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 160–162.
Током августа и септембра 1964. у водећим новинама и часописима објављен је велики
број чланака у којима је критикована америчка политика према Вијетнаму.
Д. Богетић, Југословенско-амерички односи 1961–1971, 163–165.
Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДА МСП РС),
1964, ПА, ф-193, 440698, Вашингтон број 1646, 12. X 1964.
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До новог успона југословенско-америчких односа долази у новембру
1964. Посета сенатора Фулбрајта (6–14. новембар 1964) довела је односе две
земље на виши ниво и демонстрирала политику тешње сарадње за коју су се
залагале и САД и СФРЈ.21 Међутим, упркос чињеници да је посета америчког
сенатора довела до побољшања односа, погоршање ситуације у Вијетнаму и
директно ангажовање војних снага Сједињених Држава у овом сукобу претило је да озбиљно угрози напоре југословенских и америчких званичника да
односи две земље наставе да се крећу узлазном путањом.
Будући да су југословенски званичници критиковали америчку политику у Вијетнаму, као и интервенцију у Доминиканској Републици априла 1965.
то је неизбежно довело до извесног погоршања односа. Још увек, међутим,
постојао је интерес обе владе за побољшањем билатералних односа што је
донекле успорило негативан развој ситуације. Американци су испољавали
незадовољство због југословенских критика, али нису повлачили потезе који
би угрозили стање југословенско-америчких односа.
У таквој ситуацији долази до прве посете специјалног изасланика америчког председника Аверела Харимана. Америчка администрација се надала
да би Тито, као један од лидера несврстаних, могао да посредује у решењу Вијетнамског рата, посебно што и Хариман није успео да убеди лидере СССР-а
да преузму ту улогу. Како је у то време и индијски премијер био у посети
СФРЈ, ово је била прилика да се још једном од лидера несврстаних пренесе
амерички став.22
Мада су се Тито и Хариман сусрели у два наврата крајем јула 1965,
они нису успели да приближе ставове о вијетнамском питању. Југословенски
председник је остао истрајан у ставу да је предуслов за почетак преговора о
решењу вијетнамског сукоба прекид бомбардовања ДР Вијетнама. С друге
стране, Хариман је инсистирао на томе да Ханој подржава војно решење,
односно да САД у ствари бране Јужни Вијетнам од агресије са севера. Иако
се нису могли договорити око конкретних начина за решавање Вијетнамског
рата, и Вашингтон и Београд су били задовољни разговорима који су утицали
и на побољшање односа две земље.23
На самом крају 1965. године, дошло је до новог развоја ситуације у Вијетнаму. Првобитно замишљен као „Божићно примирје“, прекид бомбардова-
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„United States and Yugoslavia sign Educational Exchange Agreement“, The Department of
State Bulletin, Vol. LI, No. 1319, October 5. 1964, 831–832.
Милан Стевановић, „Аверел Хариман у посети Београду 1965. године и побољшање
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ња је настављен и наредних дана.24 Главни протагонисти прекида бомбардовања били су, према речима Линдона Џонсона, секретар за одбрану Мекнамара
и државни секретар Раск, док је амерички председник био скептичан.25 Упоредо са прекидом бомбардовања уследила је велика дипломатска активност
САД како би започели преговори о мирном решењу сукоба. То је довело до
поновног ангажовања Харимана, који је, поред осталих земаља, посетио и
Југославију. Ова жива дипломатска активност је постала позната и као „офанзива мира“.
Циљ друге посете специјалног изасланика америчког председника Харимана Југославији био је пре свега покушај САД да преко званичног Београда утичу на ангажовање СССР-а у правцу преговора о окончању Вијетнамског рата. Хариман је боравио у Југославији 31. децембра 1965. и 1. јануара
1966. У разговору са Марком Никезићем, југословенским државним секретаром за иностране послове, Хариман је нагласио како је основни разлог његовог путовања испитивање могућности за постизање мира у Вијетнаму. Тренутну ситуацију је оценио повољном за постизање мирног решења, наводећи
да би касније било знатно теже постизање било каквог споразума. Амерички
председник, по речима Харимана, није био за проширење рата али је морао
да добије неке аргументе како би кренуо у правцу преговора. Он је сматрао
да ће прекид бомбардовања трасирати лакши пут ка миру и омогућити Северном Вијетнаму да на неки начин покаже спремност за преговоре. Амерички
дипломата је више пута помињао могућност да Тито утиче на Совјете, па је
Никезић оценио како је сврха Хариманове посете жеља америчке администрације да се југословенски председник ангажује у правцу промене совјетских
ставова. За Американце је тренутно важно да несврстане земље као што су
Југославија и Индија изврше својеврстан притисак на СССР, а Ханој треба
охрабрити да крене путем преговора.26
Приликом сусрета са председником Титом Хариман је био директнији
у тражењу да се СФРЈ ангажује у решавању сукоба.27 Он је изнео да му је познато да Београд нема велики утицај у Ханоју, али да се нада да има велики
утицај у Москви. Амерички дипломата је изразио наду да ће Совјети утицати
у правцу решења сукоба и смањења „темпа“ рата. Осврнуо се на Џонсонов
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FRUS, 1964–1968, Volume III, Vietnam, June-December 1965, Document 249.
Линдон Б. Џонсон, Поглед унатраг – Поглед на председниковање 1963–1969, (Загреб:
Глобус, 1974), 138–141.
АЈ, КПР-I-5-б, САД, Из забелешке о разговору државног секретара М. Никезића са А.
Хариманом 31. децембра 1965.
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програм од 14 тачака и предао је један примерак председнику Титу. У њима
се нису налазили нови ставови, али узете заједно, према америчком дипломати, оне су представљале важан показатељ америчке политике у погледу вијетнамског проблема. Амбасадор САД у Београду Елбрик, који је присуствовао
разговорима, приметио је да се америчких 14 тачака у знатној мери подударају са ставовима које је Тито изнео у прошлом разговору са Хариманом.
Тито је поздравио америчку мировну иницијативу и истакао да је веома
важно да обустава бомбардовања не буде временски ограничена. Југословени не могу да утичу на ДР Вијетнам, али совјетским руководиоцима могу да
пренесу америчке ставове као и да изнесу свој став о тренутној ситуацији,
оценио је Тито. Југословенски председник је сматрао неопходним да се обавесте Индија и УАР о овој акцији, посебно имајући у виду добре односе које
је Уједињена Арапска Република имала са ДР Вијетнамом и НР Кином. Хариман се сложио и обавестио Тита да ће посетити те две земље, али и нагласио
да се од СФРЈ очекује да изврши притисак на Москву. 28
Тито је већ следећег дана обавестио совјетског амбасадора Пузанова
о разговорима које је водио са Хариманом. Он је предао амбасадору америчких 14 тачака, уз изношење југословенских ставова о неограниченој обустави бомбардовања и статусу Вијетконга. Југославија сматра да америчку иницијативу не треба априори одбити, већ прво треба испитати да ли се ради о
маневру или стварној жељи за преговорима, оценио је Тито.29
Амерички званичници у Београду позитивно су оценили другу посету
Харимана. Међу њима је био изражен оптимизам у погледу успеха мировне иницијативе америчког председника.30 Извештај југословенске амбасаде
у Вашингтону је потврдио овакву оцену аргументујући је писањем америчке
штампе, која је истицала како је Хариман „топло био примљен у Југославији“ и „да су Југословени уверени у искреност председника Џонсона и његове
офанзиве мира“.31
Будући да је основни разлог посете био испитивање ставова Москве,
представнике САД је интересовала реакција Совјета поводом ове иницијативе, али начелник II управе у ДСИП-у Звонко Лучић није имао информације
о томе. Ипак, совјетски ставови су се могли наслутити из реакција њихове
штампе на америчку „мировну офанзиву“, које су углавном биле негативне.
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29
30
31

Исто.
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Московски званичници су сматрали да треба сачекати да се искристалишу
позиције, али су и износили сумњу да се ради о блефу. 32
Како је СФРЈ прихватајући саопштење о обустави бомбардовања од 27.
децембра 1965. као и посету Харимана била укључена у америчку иницијативу за преговоре о Вијетнаму, амбасадор Мићуновић је сматрао логичним да
се у догледно време обавести влада САД о корацима које је покренуо званични Београд. Југословенски дипломата је предложио да се представницима ДР
Вијетнама достави америчко саопштење о обустави бомбардовања. Он је такође сугерисао да се несврстаним, социјалистичким и другим земљама, укључујући и Ханој, достави информација о разговорима Тита и Харимана.33
После позитивних предвиђања америчке стране, уследио је негативан
одговор Ханоја 4. јануара 1966, али и Совјетског Савеза.34 Иако ни највећи
оптимисти у САД нису сматрали да ова иницијатива може донети велике резултате, ипак се очекивало да ће основни резултат мировне офанзиве бити
својеврсна деескалација сукоба, односно прекид офанзивних акција.
Један од политичких узрока неуспеха мировне иницијативе био је крут
амерички став поводом признања Вијетконга као преговарача. Мићуновићев
разговор са Раском само је потврдио чврстину америчких ставова, с обзиром
на то да му је амерички државни секретар директно рекао да неће више бити
„попуштања“, односно да влада САД неће више правити никакве уступке у
правцу преговора. Оцењујући да је америчка штампа дала веома позитивну
оцену о Харимановој посети, као и о томе да су „Ј. (Југословени – М. С.) уверени у искреност председника Џ. (Џонсона – М. С.)“ Мићуновић је навео да
би се таква ситуација могла показати штетном за СФРЈ уколико би се САД
одлучиле за даљу ескалацију. Такав потез Американаца би изазвао оштре југословенске реакције, како званичне, тако и незваничне, што би довело до
погоршања како међународне позиције Југославије, тако и њених односа са
САД, јер би те реакције биле сасвим супротне у односу на то како се југословенска политика тренутно приказује у америчкој јавности.35
Колико је југословенски амбасадор био у праву што се тиче наведених
сугестија, видело се у сусрету америчког амбасадора у Београду и југословенског државног секретара. Амбасадор Елбрик је пре одласка за Вашингтон
хтео да се упозна са активностима Југославије у погледу америчке мировне
иницијативе. Иако Југословени нису добили никакву званичну изјаву Совје-
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та, Никезић је изнео да су југословенски званичници у разговору са представницима социјалистичких земаља, укључујући и СССР, стекли утисак да
је америчка акција озбиљно схваћена. Ипак, оценио је да још увек постоје
резерве поводом стварних намера САД и да се из разговора закључило да
неће доћи до брзе промене става ДР Вијетнама о преговорима. Никезић је
изразио уверење да се ради само о проценама и да Ханој никоме не открива
своје праве намере. Најважније је, према оцени југословенских званичника,
било истрајавање у прекиду бомбардовања. Тако би се најбоље извршио притисак на Кину и оне елементе у Ханоју који су против смиривања ситуације,
а допринело би и већем разумевању америчке позиције од стране источноевропских земаља. САД нису очекивале спектакуларне потезе ДР Вијетнама,
али је неопходна нека „индикација спремности“, истакао је амерички амбасадор. Он је са задовољством констатовао да је приметна велика ангажованост
југословенских амбасадора у иностранству поводом ове акције и да САД сматрају то врло корисним. Несврстане земље, додао је Никезић, имају готово
идентичне ставове као СФРЈ. Ипак, Југославија и друге несврстане земље су
сматрале да није време за заједничку акцију. 36
У даљем току разговора постављено је питање ФНО Јужног Вијетнама. На југословенску примедбу да се са овом организацијом мора рачунати
у будућим преговорима, Елбрик је рекао да када дође до преговора Америка
неће правити проблем да ФНО „изнесе своје гледиште и буде представљен“.
Ипак, остало је нерешено питање статуса Фронта. Сједињене Државе не постављају питање будуће политичке оријентације јужновијетнамске владе и
нису против уједињења два Вијетнама, али је главни проблем како обезбедити слободне изборе – истакао је Елбрик. Југословени су инсистирали на
томе да је ФНО незаобилазан фактор и у формирању будуће владе и изразили
увереност да ће будућа јужновијетнамска влада бити ослобођена кинеског
утицаја и спремна на сарадњу са свима. Амерички амбасадор је рекао да би
свака јужновијетнамска влада која би обезбедила независност ове земље била прихватљива за САД. 37
Вашингтон је, према југословенским проценама, у датој ситуацији уложио највише труда да убеди несврстане и социјалистичке земље у искреност
својих намера. Због тога је југословенски државни секретар сматрао да би у
будућим разговорима са представницима САД било неопходно указивати на
донекле повољну реакцију социјалистичких и несврстаних земаља. На тај
начин, по мишљењу Никезића, Американци би се приволели да продуже прекид бомбардовања. Сједињеним Државама би, по Никезићевом мишљењу,
36
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требало предложити да се недвосмислено изјасне да неће слати нове трупе у
Вијетнам, макар док буде трајало затишје.38
Говор америчког председника пред Конгресом 12. јануара 1966, у делу
који се односио на спољну политику Сједињених Држава, био је готово у
потпуности оријентисан на Вијетнам. ДР Вијетнам је нарушио мир у јужном
делу земље, одлуком да освоји и наметне комунистички режим у Сајгону.
Џонсон је истакао америчку одлучност да се у Јужном Вијетнаму бори до
престанка агресије. Позивајући се на обавезу коју већ три америчка председника имају према Јужном Вијетнаму, упозорио је да би пад ове земље под контролу комуниста угрозио независност многих земаља, појачао агресивност
и пољуљао поверење у америчку реч. САД су започеле акцију ограничених
ваздушних напада и довеле 190.000 војника како би показале одлучност према ДР Вијетнаму, подсетио је амерички председник. Признао је да ови потези
нису окончали агресију, али је уверавао америчку јавност да су САД спречиле њен успех.39
Упоредо са одлучним ставом о неопходности очувања Јужног Вијетнама и спречавању агресије са севера, амерички председник је изнео тежњу
Вашингтона за мирним решењем, илуструјући је чињеницом да су амерички
званичници током 1965. водили преко 300 приватних разговора о решењу
вијетнамске кризе. Додатак мировним напорима САД био је и прекид бомбардовања који је почео 23. децембра 1965. Џонсон је додао да САД подржавају
женевске споразуме из 1954. и 1962. године. Изразио је спремност да преговара о свим темама и истакао да су САД спремне да повуку своје снаге чим се
осигура независни Јужни Вијетнам.40
Југословенски коментари на поруку Џонсона су углавном били неутрални. Истакнуто је да је питање Вијетнама заузело скоро цео спољнополитички
део поруке, уз мало веће потенцирање мирољубивих тежњи у складу са „мировном офанзивом“.41
На 25. седници Одбора за спољне послове и међународне односе Савезне скупштине 19. јануара 1966. једна од основних тачака дневног реда био је
Вијетнам.42 Југославија треба да подржи став да је „једини излаз из садашњег
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Исто.
Public Papers of the Presidents of the United States, Lyndon B. Johnson, 1966, Book 1 – January 1 to June 30, 1966, 7–12; L. B. Johnoson, „The State of the Union“, The Department
of State Bulletin, Vol. LIV No. 1388, January 31, 1966, 150–155.
Исто.
ДА МСП РС, стр. пов., 1966, ф-1, 2, Џонсонова „Порука о стању Уније“.
ДА МСП РС, ПА, 1966, ф-89, 416222, Записник XXV седнице Одбора за спољне послове и међународне односе Савезног већа Савезне скупштине одржане 19. јануара 1966.
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вијетнамског рата да сви они који се мешају иду ван, да дајемо пуну подршку
таквом захтеву вијетнамског народа и да у најодлучнијој форми осуђујемо
све америчке акције мешања“, истакнуто је у дискусији.43 Одбор је донео
препоруку да се у експозеу државног секретара Марка Никезића мора јасно
рећи да вијетнамски народ води борбу под руководством ФНО за слободу и
независност. Тиме се, у ствари, желео истаћи југословенски став о питању
учесника евентуалних преговора о Вијетнаму.
О улози и ангажовању Вашингтона на просторима југоисточне Азије,
чланови Одбора за спољне послове и међународне односе нису имали никакве дилеме. Они су сматрали да су „САД присутне у Јужном Вијетнаму да би
га потчиниле њиховим интересима“. Предстојеће југословенске активности
требале су да помогну у изолацији „агресора“, тј. САД, као и да се ставови
СФРЈ поводом Вијетнама јасније и прецизније представе светској и домаћој
јавности. „Офанзива мира“ Сједињених Држава оцењена је негативно јер
није садржала никакве индикације о спремности Вашингтона на преговоре.
Званичници СФРЈ треба да инсистирају на томе да обустава бомбардовања
буде трајна, да се заустави пребацивање наоружања и људства у Вијетнам и
да САД јасно ставе до знања да ће повући своје снаге из ове земље – истакао
је Одбор.44
С друге стране, југословенски званичници су сматрали да ни вијетнамске 4 тачке нису реална основа за преговоре и да би било најбоље да ДР Вијетнам формулише неке контрапредлоге. Осуђујући кинеску политику на овом
подручју, Одбор за спољну политику је оценио да она само олакшава америчку интервенцију. Иако нису посматрали Ханој као кинески сателит, представници Одбора су били свесни пресудног утицаја који је у овој земљи имао
Пекинг. Тиме се и објашњавао негативан став ДР Вијетнама према СФРЈ.45
Југословенско ангажовање у току „мировне офанзиве“, а пре свега позитивни утисци приликом Хариманове посете, довели су до позитивних одговора америчке администрације на одређена потраживања Београда. Приликом
сусрета амбасадора Елбрика и државног секретара Никезића, непосредно
пред пут америчког дипломате у Вашингтон, југословенској страни је пренето позитивно решење владе САД што се тиче југословенских потраживања,
али и саопштење које је наговештавало обнављање бомбардовања. У саопштењу је констатовано да ни четири недеље после обуставе бомбардовања нема
знакова који би указивали на смиривање ситуације. Јавна реакција Ханоја је
била негативна, а насупрот неким новинским извештајима није дошло до сла43
44
45

Исто.
Исто.
Исто.
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бљења интензитета војних акција Вијетконга. У овом саопштењу је високо
оцењена улога Југославије у напорима да се пронађе мирољубиво решење.46
Коментаришући текст саопштења, Елбрик је рекао да то не значи америчко напуштање пута за мирно решење сукоба и да администрација још
увек није донела одлуку о наставку бомбардовања. Никезић је инсистирао на
продужетку прекида бомбардовања, истичући да тренутни временски оквир
није довољан за потпуну промену политике Ханоја. Он је упозорио да обнављање бомбардовања не би оставило алтернативу ни једној ни другој страни.
Амерички амбасадор је сматрао да за резоновање југословенског државног
секретара морају постојати неке индиције које би потврдиле утемељеност
таквог размишљања. Признајући да нема никаквих званичних информација,
Никезић је истакао да се из разговора са представницима социјалистичких
земаља могла наслутити тежња ка мирном решењу, као и да су југословенски
представници у разним местима наишли на већу предусретљивост представника ДР Вијетнама. Следећи кораци треба да буду престанак слања нових
трупа и оружја као и признање „стварног положаја“ ФНО, а САД морају дати
јасну и недвосмислену изјаву поводом тог питања – оценио је Никезић. Он се
позвао на званичан став СФРЈ, с обзиром да је у експозеу у Савезној скупштини говорио о неопходности признања ФНО. Полемишући о стварном саставу
и природи ФНО, амерички амбасадор је додао да он свакако није искључен
из преговора. На крају разговора он је изразио разумевање за југословенску
позицију и напоре у разрешавању ситуације. Никезић је овај разговор протумачио као амерички притисак на све владе које су биле укључене у мировну
активност да и даље посредно или непосредно делују на Ханој.47
Потписивање споразума о куповини пољопривредних производа по
ПЛ 480 био је још један повод да пред пут у САД амерички амбасадор изнесе
своје ставове. Он је поновио да нема никаквих индиција о намерама Ханоја
да прихвати мирно решавање сукоба. Срђа Прица, који је овога пута био саговорник америчком амбасадору, оценио је да се из контаката са северновијетнамским представницима могло закључити да они ипак разматрају новонастале могућности. Елбрик је изнео замерку на Никезићев експозе сматрајући
да је другачији у односу на Титову позитивну оцену америчке иницијативе
и добру вољу, што је за њих било очигледно важно. Прица је истакао да би
обнављање бомбардовања послужило као аргумент онима који су од почетка
прекида тврдили да је америчка иницијатива лажна. Амерички амбасадор се
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AJ, КПР I-5-б, САД, Забелешка о разговору државног секретара М. Никезића са амбасадором САД Burke C. Elbrick-ом, на дан 20. јануара 1966. године; ДА МСП РС, стр.
пов., 1966, ф-12, 42890, Забелешка о разговору државног секретара М. Никезића са
амбасадором САД Burke C. Elbrick-ом, на дан 20. јануара 1966.
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сложио са том констатацијом, али је додао да се војни кругови са тиме не слажу и да врше притисак на председника Џонсона.48
Упркос југословенским очекивањима, изјава америчке администрације
је наговештавала обнављање бомбардовања. У одсуству америчког амбасадора, државном секретару Марку Никезићу је ово саопштење у име владе САД
предао отправник послова америчке амбасаде у Београду Ирвин Тобин, 24.
јануара 1966.49 У саопштењу се констатовало да прекид бомбардовања траје
месец дана, а да за то време Сједињене Државе нису добиле никакву индицију да је Ханој спреман на преговоре. При том, дошло је до наставка инфилтрације из Северног у Јужни Вијетнам, као и до наставка војних операција
несмањеном жестином. У последњој реченици саопштења се наглашавало
да САД „не сматра да може наставити да излаже своје снаге и снаге својих
савезника опасностима“.50 На директно питање Никезића о значењу ове реченице Тобин је одбио да се изјасни. Ни само саопштење ни држање америчког
дипломате нису директно имплицирали наставак бомбардовања, али се по
духу саопштења и избегавању одговора на то питање могло наслутити да ће
бомбардовање бити обновљено.
Иако је влада ДР Вијетнама одбила америчку иницијативу још 4. јануара 1966, тек је писмо које је Хо Ши Мин упутио финском председнику Кеконену и другим светским лидерима садржало дефинитиван одговор званичног
Ханоја. Наводећи добро познате чињенице о агресији Сједињених Држава на
ДР Вијетнам и „покушају да претворе Јужни Вијетнам у своју колонију и војну базу новог типа“, северновијетнамски председник је констатовао да је ова
америчка иницијатива само покушај обмане светског и америчког јавног мњења. У обиљу тешких речи на рачун америчке владе и председника, могли су се
уочити и основни захтеви Ханоја: 1. повлачење америчких трупа; 2. признање
ФНО као стварног представника народа Вијетнама; 3. потпуно прихватање
програма ослободилачког Фронта. Хо Ши Мин је истакао спремност народа
Вијетнама да се бори до коначног протеривања америчке војске из земље.51
На потпуну незаинтересованост Ханоја за мирно решење жалио се и
амерички председник у својим мемоарима. У свим контактима које су аме48
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240

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2017

рички представници имали са северновијетнамским колегама истицана је потреба да САД прихвате 4 тачке ДР Вијетнама као основу за преговоре, што је
фактички значило пораз Вашингтона.52
Америчка „мировна офанзива“ је претрпела неуспех и војне операције
су настављене, укључујући и бомбардовање ДР Вијетнама. Иако је и ова посета Џонсоновог специјалног изасланика Харимана прошла у пријатељској
атмосфери и међусобном разумевању, она није могла да спречи промену става Вашингтона о могућностима СФРЈ да допринесе решавању Вијетнамског
рата.53 Будући да совјетски руководиоци нису изнели никакав конкретан став
југословенским колегама поводом америчке мировне иницијативе, постало
је јасно да Београд има врло ограничен утицај у Москви. После консултација
са кључним несврстаним земљама југословенско руководство је закључило
да није могућа ни конкретна акција ових земаља како би се иницирали преговори о решавању Вијетнамског рата. Обнављање бомбардовања, односно
неуспех мировне иницијативе, означило је и крај дотадашњег интереса САД
за блиском сарадњом са СФРЈ, што је подразумевало престанак велике финансијске и економске помоћи коју је Југославија до тада добијала. У наредним
месецима односи две земље су погоршани и таква ситуација ће трајати до
инвазије СССР-а на Чехословачку 1968. године, којој се Југославија одлучно
супротставила.
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