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USA wobec sukcesji władzy w Jugosławii  
w latach 1978–1980. Studium dokumentalne1

N ieczęsto analizy dyplomatyczne i debaty na najwyższym szczeblu państwa kon-
centrują się na stanie zdrowia przywódcy innego państwa, na nadchodzącej jego 

śmierci i sukcesji władzy. Dzieje się tak z wielką intensywnością, gdy mowa jest o przy-
wódcy, który przez lata rządzi państwem, stając się symbolem i gwarantem jedności 
i niepodległości. Takim politykiem był prezydent Jugosławii marszałek Josef Broz Tito. 
Z procesem kończenia się jego epoki i budowania nowego układu władzy w Jugosławii 
zmierzyć się musiał prezydent USA w latach 1977 do 1981 – James Earl Carter Jr. (wo-
lał być nazywany Jimmy)2. 

Prezydent Carter prowadził politykę zagraniczną, mając świadomość różnorodności 
państw Europy Wschodniej, był więc rzecznikiem różnicowania polityki wobec nich3. 
Włączył w stosunku do swych poprzedników nowy element, zaangażowanie się na 
rzecz przestrzegania praw człowieka. Nic tak wyraźnie jak problematyka praw czło-
wieka wprowadzona do programu politycznego nie charakteryzuje polityki prezydenta 

1 Niniejsze studium jest krytycznym odczytaniem amerykańskich dokumentów dyplomatycznych zamiesz-
czonych w Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XX. Eastern Europe, 1977–1980, dokumen-
ty nr 235–301, dalej cyt. FRUS 1977–1980, vol. XX, Eastern Europe, z wyszczególnieniem numeru dokumentu.

2 O nim i jego polityce m.in.: B.I.  Kaufman, The Presidency of James Earl Carter, Jr., University Press 
of Kansas 1993; J. Carter, An Hour Before Daylight. Memoirs of a Rural Boyhood, Simon & Schuster, New 
York 2001; J. Carter, Why not the Best?, Broadman Press, Nashville, Tennessee 1975; biografia Sunny Thomas, 
Jimmy Carter. From Peanuts to Presidency, Vesta Publications Limited, Cornwall 1978; P.G. Bourne, Jimmy 
Carter; A Comprehensive Biography from Plains to Post-Presidency, A Lisa Drew Book Scribner, New York 
1997; K.E. Morris, Jimmy Carter, American Moralist, The University of Georgia Press, Athens & London 1996; 
Pamiętniki Cartera: Keeping Faith, Memoirs of A President Jimmy Carter, Collins, St. James’s Place, London 
1982; psychohistoryczne analizy osobowości prezydenta: B. Mazlish, E. Diamond, Jimmy Carter. A Character 
Portrait, Simon and Schustere, New York 1979; oraz L. deMause, H. Ebel (eds.), Jimmy Carter and American 
Fantasy. Psychohistorical Explorations, Two Continents/Psychohistory Press, 1977.

3 O kształtowaniu polityki wobec Europy Wschodniej A. Mania, The National Security Council i amery-
kańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945–1960, Kraków 1964; A. Mania, Bridge Building. Po-
lityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–1968, Kraków 1966; A. Mania, Détente i polityka Stanów 
Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.
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Cartera, co potwierdził w swoim i inauguracyjnym wystąpieniu 20 stycznia 1977 roku4. 
Istniało zapotrzebowanie na tego typu politykę – działania na rzecz walki o wartości 
ważne dla Amerykanów nadałyby polityce nowy, bardziej szlachetny wymiar5. Antyko-
munizm ze swoimi przestarzałymi metodami i językiem nie był już w stanie zmobilizo-
wać krajowej i światowej opinii publicznej i zapewnić poparcia polityce USA. Prezydent 
umieścił więc sprawę praw człowieka na szczycie listy priorytetów swoich stosunków 
z innymi krajami6. Już w tym momencie należy stwierdzić, że nieczęsto podejmował te 
kwestie w stosunkach z Jugosławią.

Kolejnym ważnym elementem polityki USA było zaangażowanie się w aktywność 
Komisji Helsińskiej, która wkrótce stała się znaczącą siłą w instytucjonalizacji procesu 
KBWE oraz publicznym orędownikiem przestrzegania praw człowieka. Główną rolą 
Komisji było monitorowanie przestrzegania zasad Aktu Końcowego przez sygnatariu-
szy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących kwestii humanitarnych7. 

Polityka walki o przestrzeganie praw człowieka obejmowała także Europę Wschod-
nią. Jakie były motywy i przesłanki amerykańskiej polityki związanej z obroną praw 
człowieka wobec Europy Wschodniej?8 Przede wszystkim jest to tradycyjne zaintere-
sowanie Amerykanów warunkami życia w tym rejonie9. Ponadto amerykańska polityka 
obrony praw człowieka w Europie Wschodniej stanowi również element prowadzonej 
przez kolejne ekipy od lat 60. generalnej kampanii zmierzającej do zwiększenia zachod-
niej obecności i wpływu w tym regionie. Innym pożytkiem wynikającym z zajęcia się tą 
problematyką, co oficjalnie nie było aprobowane przez administrację, był fakt, że prawa 
człowieka stały się narzędziem konfrontacji, narzędziem antykomunistycznej polityki. 
Chociaż nigdy nie zostało to potwierdzone przez administrację Cartera, jej kampania 

4 R. Cohen, Human Rights Decision-Making in the Executive Branch: Some Proposals for a Coordinated 
Strategy, [w:] D. Kommers, G.D. Loescher (eds.), Human Rights and American Foreign Policy, Ind. Univ. of 
Notre Dame 1979, s. 222; Motywy zainteresowania podjęte w wielu raportach, np. Blind Copy for Mr. David 
Aron Draft Outline, A Human Rights Strategy for the United States, [w:] Jimmy Carter Library Georgia (dalej: 
JCL) NSA Brzezinski Material SF 10–32, Folder Human Rights 2–4/77.

5 A.  Glenn Mower, Jr. Human Rights and American Foreign Policy. The Carter and Reagan Experiences, 
Greenwood Press, New York 1987, s. 14; Barry M. Rubin, Carter, Human Rights, and U.S. Allies, [w:] B.M. Rubin, 
E.P. Spiro (eds.), Human Rights and U.S. Foreign Policy, Westview, Boulder Colorado 1979, s. 109–131; P.G. Brown, 
D. Maclean, (eds.), Human Rights and U.S. Foreign Policy, Lexington Mass. Lexington Books 1979, s. 3.

6 Oświadczenie w sprawie praw człowieka: Address by President Carter: A Foreign Policy Based on Ame-
rica’s Essential Character (June 1977), Department of State Bulletin (dalej: DoSB) 621–623 1977; Address by 
Secretary of State Cyrus Vance, Human Rights and Foreign Policy, May 23rd 1977, DoSB 505–508; Statement 
by Deputy Secretary Christopher, Human Rights: An Important Concern of US Foreign Policy, March 28th 1977, 
DoSB 556–561.

7 L.L. Helling, US Human Right Policy…, op. cit., s. 94; S.A. Garrett, From Potsdam to Poland, American 
Policy Toward Eastern Europe, Praeger, New York 1986, s. 165 cytuje Dantego Fascella, który zdawał sobie 
sprawę z rezerwy, z jaką Departament Stanu odnosił się do komisji.

8 S.A. Garrett, American Human Rights Policy Toward Eastern Europe, The Review of Politics, vol. 43, 
Oct. 1981; D.P. Forsythe, Human Rights and US Foreign Policy. Congress Reconsidered, Gainesville, University 
Presses of Florida 1988.

9 Szersza analiza zob. K.W.  Thompson, Morality and Foreign Policy, Louisiana State University, Baton 
Rouge–London 1980; A. Schlesinger, Jr., Human Rights…, op. cit.; S.Vogelsang, What Price Principle?…, 
op. cit., s. 821–822.
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odgrywała istotną rolę w osłabianiu pozycji komunistycznych reżimów – gwałcicieli 
praw człowieka. 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że polityka USA wobec Europy Wschodniej 
była przez lata zakładnikiem polityki wobec ZSRR i nawet polityka wobec Jugosła-
wii temu podlegała, choć w nieco inny sposób. To państwo bowiem już od 1948 roku 
zajmowało szczególne miejsce w amerykańskiej polityce, co zawdzięczało osiągnięciu 
niezależności od ZSRR w polityce międzynarodowej, pomimo że polityka państw nie-
zaangażowanych, którym przewodził prezydent Jugosławii Josip Broz Tito, nie zawsze 
odpowiadała USA. Dodajmy, że nie przeszkadzał zbytnio Amerykanom dyktatorski 
charakter rządów Tity.

W czasie prezydentury Cartera przeprowadzono wiele rozmów oraz zorganizowano 
wizyty na najwyższych szczeblach, a dokumenty przygotowawcze do nich oraz zapisy 
ich przebiegu odzwierciedlały stanowisko USA i ich interesy w polityce wobec Jugosła-
wii. Niniejsze studium skoncentruje się na osobie prezydenta Jugosławii jako centrum 
władzy, na którym skupiała się polityka USA, oraz na przemyśleniach i działaniach 
związanych z nadchodzącym jego odejściem i sytuacją tuż po śmierci. Istotą proble-
mu badawczego jest analiza motywów zaangażowania się USA w Jugosławii i na rzecz 
tego państwa w tym okresie. Celem Amerykanów było oczywiście utrzymanie pozycji 
w Jugosławii nawet po nadchodzącej śmierci Tity – bardzo starannie monitorowali stan 
zdrowia marszałka, by być gotowymi do koniecznych działań. Był w tym także czysto 
ludzki odruch wynikający z podziwu, jakim go otaczano. 

Doskonale postawę USA ilustruje memorandum z maja 1977 roku, przygotowa-
ne w związku z wizytą wiceprezydenta Waltera Mondale’a w Jugosławii 20–21 maja 
1977 roku10. W memorandum wiceprezydenta wskazano na istotne elementy rozmów 
w Belgradzie i stwierdzono to, co w zasadzie wszystkie kilkadziesiąt dokumentów anali-
zowanego tomu będzie powtarzało. Głównym bowiem celem wizyty w Belgradzie mia-
ło być „to emphasize to President Tito the importance your Administration places on 
Yugoslavia’s independence, political unity and territorial integrity (…). I will state that 
the US respects Yugoslavia’s place in the non-aligned movement” [podkr. – A.M.]11.

Był to czas, gdy Amerykanie nie do końca zadowoleni byli z tego, co czyniła Ju-
gosławia. Ambasador USA Laurence Silberman poddał bardzo głośnej krytyce stan 
przestrzegania praw człowieka przez władze jugosłowiańskie, co zresztą zakończyło 
się rezygnacją dyplomaty z pełnienia funkcji12. Zastąpił go 13 maja 1977 roku nowy 
ambasador USA, doświadczony pracownik National Security Council i Departamen-
tu Stanu Lawrence S. Eagleburger, który przybył do Belgradu 16 czerwca 1977 roku, 

10 Vice-President’s Trip. May 3rd, 1977, [w:] Public Papers of the Presidents of the United States, Jimmy 
Carter 1977, US GPO 1977 book 1, s. 785–786.

11 Memorandum from Vice President Mondale to President Carter, Washington May 10th, 1955, [w:] 
FRUS 1977–1980, vol. XX. Eastern Europe, dok. 235; zob. też dok. 236: Memorandum of Conversation from 
Vice-President Mondale to President Carter, Belgrade May 21st, 1955.

12 L. Silberman, Yugoslavia’s Old Communism, “Foreign Policy”, Spring 1977, s. 3–27; o krytyce w zakresie 
praw człowieka w Jugosławii w Kongresie zob. m.in. Congressional Records 94th Congress, p. 35652.
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a 21 czerwca złożył listy uwierzytelniające. Jemu wypadło podejmować wielokrotnie 
kwestie szczegółowe dotyczące stosunków bilateralnych.

Analiza dokumentów wyraźnie wskazuje na to, że Jugosławia była dla USA ważna 
nie tylko z powodu wyzwolenia się z dominacji i kierownictwa radzieckiego w polityce 
zagranicznej, ale także jako państwo mające olbrzymie kontakty zarówno z członka-
mi ruchu państw niezaangażowanych, jak i z ZSRR, Chinami czy Koreą. Jugosławia 
mogła więc być pomocna w uzyskiwaniu informacji o stanowiskach wielu państw, jak 
przekazywać amerykańskie opinie dla swych rozmówców. To bardzo dobrze ilustruje 
zainteresowanie USA wynikami nadchodzących rozmów marszałka Tity w Moskwie, 
Pekinie i Korei Południowej. W tym celu doradca ds. bezpieczeństwa Zbigniew Brze-
ziński odbył rozmowę z ambasadorem Jugosławii Dimčem Belovskim w dniu 3 sierp-
nia 1977 roku13. I tak się zawsze działo. Oba państwa dzieliły się informacjami, a USA 
doceniało korzyści z możliwości posłużenia się Jugosławią w kontaktach z państwami 
trzecimi. To zainteresowanie USA wyrażał czasem wprost sam prezydent Carter, na 
przykład gdy 5 sierpnia 1977 roku napisał do marszałka list, w którym wprost wyraził 
oczekiwanie uzyskania informacji o planowanych wizytach Tity w Moskwie, Pjongjan-
gu i w Pekinie14.

Wielokrotnie osobistości amerykańskiego życia politycznego w swych wypowie-
dziach bezpośrednio lub pośrednio definiowały interesy USA w Jugosławii. List zastęp-
cy sekretarza obrony Charlesa Duncana, Jr. do Brzezińskiego z 14 września 1977 roku 
zawiera opinię sekretarza obrony Harolda Browna15. Ten stwierdził, jak inni, że interes 
USA w Jugosławii koncertuje się na zachowaniu niepodległości, terytorialnej inte-
gralności i wspieraniu jej aktywności jako państwa niezaangażowanego. Wobec spo-
dziewanych wydarzeń dodał jednak: „The possibility of Tito’s death in the near future 
makes the risks to US interests more imminent. An expanded US-Yugoslav arms sales 
relationship will assure the Yugoslavs of US support and enhance the position of those 
Yugoslavs who wish to look to the West for support against Soviet pressures”. W podob-
ny sposób odniósł się sprawy Brzeziński w memorandum skierowanym do prezydenta 
Cartera z dnia 20 września 1977 roku16. Pisał tam wprost, że wobec zainteresowania Ju-
gosławii zakupami broni, Stany Zjednoczone powinny to uczynić z powodów politycz-
nych. Celem USA jest podtrzymanie jugosłowiańskiej niezależności, co jest podkreślane 
w kontaktach zarówno z Jugosławią, jak i z ZSRR. Chodzi także o to, aby zmniejszyć 
zależność Jugosławii od broni rosyjskiej, a ponadto zwiększyć amerykańskie kontakty 
z wojskowymi, którzy będą odgrywać rolę w posttitowskiej Jugosławii. 

Kolejne spotkania, a także wizyty, stwarzały możliwość definiowania amerykań-
skich motywów, określenia pól współpracy na arenie międzynarodowej. Tak się stało 

13 Memorandum from G.F. Treverton of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Brzezinski), Washington, August 4th, 1977, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern 
Europe. Dok. 238. 

14 Letter from President Carter to Yugoslav President Tito, August 5th, 1977, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. 
Eastern Europe. Dok. 239.

15 Ibidem. Dok. 241.
16 Ibidem. Dok. 242.
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w związku z rozmową prezydenta Cartera z Edvardem Kardeljem w dniu 30 września 
1977 roku17. W konkluzjach Amerykanie z zadowoleniem skonstatowali, że choć Tito 
w Rosji traktowany był z wielkim szacunkiem, to nie uległ ich naciskom, zachowu-
jąc swą niezależność. Dla spraw wojskowych znacząca była wizyta sekretarza obrony 
Browna z Belgradzie, gdzie ten w towarzystwie ambasadora Eagleburgera spotkał się 
z ministrem obrony narodowej generałem Nikolą Ljubičiciem i szefem sztabu genera-
łem pułkownikiem Stanem Potočarem w dniach 13–14 października 1977 roku18. Jak 
wykazały rozmowy, podstawowa trudność w rozmowach o handlu bronią dotyczyła 
kwestii zastosowanych procedur. 

Dodajmy, że już od pewnego czasu w związku z szykowaną na początek 1978 roku 
wizytą Tity w USA rozpoczęto przygotowania, w czasie których poszczególne departa-
menty definiowały stanowisko USA19. Dodatkowe światło na to rzuca ciekawy telegram 
Eagleburgera do Departamentu Stanu z 24 lutego 1978 roku, omawiający stosunki bi-
lateralne20. Jak przekazuje ambasador, Jugosłowianie zauważyli pozytywne elementy 
w polityce Cartera w stosunku do poprzedników w sprawach dotyczących interesują-
cych obie strony, również w problematyce międzynarodowej, ważnej dla nich, takich 
jak: ruch państw niezaangażowanych, dialog Północ–Południe, problemy Bliskiego 
Wschodu i Afryki. W sferze współpracy militarnej uznano, że panuje dobra atmosfera, 
ale trzeba działać na rzecz jej pogłębienia. Armia to najważniejszy elementy struktury 
władzy. Ona jest głównym gwarantem i elementem jedności. Armia będzie podstawo-
wym elementem w posttitowskiej Jugosławii, zdecyduje o sukcesji i przyszłości. 

Wizyta Tity w USA w marcu 1978 roku poprzedzona została bardzo szerokim 
przygotowaniem stanowiska władz tego kraju. Między uwagami dotyczącymi spraw 
międzynarodowych przewijał się problem przewidywanego końca ery Tity. Bardzo 
wyraźnie widać to w raporcie Eagleburgera dla Departamentu Stanu z dnia 26 lutego 
1978 roku21. Ambasador napisał, że dla Stanów Zjednoczonych kluczową kwestią jest to, 
co USA ma zrobić, gdy Tito umrze, i jak ma wyglądać polityka po tym w wydarzeniu. 

17 Brzeziński przedstawił wprowadzające memorandum z 29 września, gdzie wykorzystał dokument w tej 
samej sprawie przygotowany przez Warrena Christophera sumujący całość spraw, FRUS 1977–1980 vol. XX. 
Eastern Europe. Dok. 243; Sprawozdanie z rozmów, Memorandum of Conversation, [w:] FRUS 1977–1980 
vol. XX. Eastern Europe. Dok. 244. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent, wiceprezydent, Warren Chris-
topher, p.o. sekretarza stanu, dr Zbigniew Brzeziński, a ze strony jugosłowiańskiej: Edward Kardelj, członek 
kolegialnej prezydentury Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, oraz Dimče Belovski, ambasador 
Jugosławii w USA. 

18 Memorandum of Conversation, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 245; Memoran-
dum from the Secretary of Defense Brown z 20 października 1977 r., [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern 
Europe. Dok. 246.

19 Memorandum from Robert Hunter of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for Na-
tional Security Affairs (Brzezinski) z 25 lutego 1978 r., [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 248.

20 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Departament of State February 24th, 1978, [w:] FRUS 
1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 249.

21 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, 26 lutego 1978, [w:] FRUS 1977–
1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 250. Jako wprowadzenie do dokumentu Eagleburger napisał, że w sprawie 
Jugosławii można powiedzieć tylko tyle: “– The certainty: Despite all the evidence to the contrary, Josip Broz 
Tito will not live forever. Indeed, it is unlikely that he will still be around when the Carter administration 
leaves office. – The probability: There will follow in the wake of Tito’s demise a period of internal uncertainty 
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W najgorszym scenariuszu po śmierci Tity natychmiast lub w niedługim czasie nastą-
pią konflikty między narodami i walka o władzę między lokalnymi liderami. W obu 
wypadkach sytuacja zdestabilizuje się w znacznym stopniu. Kto może przewidzieć, jak 
zachowają się Rosjanie i w jakich warunkach mogą „be tempted, invited, or feel com-
pelled to do?” Ambasador dodał, że nie twierdzi, iż takie wydarzenia miały zaistnieć, 
a nawet uważał je – jak pisał – za nieprawdopodobne. Są i inne, mniej przerażają-
ce, a zarazem bardziej prawdopodobne scenariusze. Pewien element niepewności i nie-
stabilności, choć czasowej, był jednak raczej oczywisty. USA mogłyby wtedy odegrać 
największą rolę w tak zwanej firmie institution-building. Nie byłyby jednak w sytuacji, 
która pozwaliłaby im wywrzeć wpływ na wydarzenia do czasu poznania tego, co się 
dzieje, i zbudowania mostów porozumienia zaufania a także, co najważniejsze, poczu-
cia wspólnych interesów. „Those who will lead, when the old man is gone, must not be 
left to feel isolated from the West, or that the Soviet Union is the only nation whose 
interests must be taken into account”. Stany Zjednoczone nie powinny jednak tracić 
z pola widzenia i takiej możliwości, że po śmierci Tity pojawiają się szanse na powolne 
wychodzenie z systemu, który dziś można zaklasyfikować jako represyjny (w żadnym 
wypadku nie bardzo represyjny). Konieczne, aby wykorzystać wizytę do stworzenia 
sieci dobrych stosunków z Jugosławią. Tito musi wrócić do Jugosławii z przekonaniem, 
że USA są przyjacielem i że administracja Cartera rozumie imperatywy sytuacji mię-
dzynarodowej, w jakiej znajduje się Jugosławia, a także popiera jej niepodległość i ruch 
państw niezaangażowanych, nawet jeżeli czasem nie akceptuje wszystkich pozycji, jakie 
Jugosławia zajmuje.

Stanowisko USA definiowali także Brzeziński i sekretarz stanu Cyrus Vance. Pierw-
szy z nich w memorandum dla prezydenta z 3 marca 1978 roku poruszył wiele tema-
tów22. Poza przywołaniem katalogu spraw międzynarodowych podjęto kwestie na temat 
możliwych wydarzeń na wypadek śmierci marszałka Tity. Brzeziński wskazał i na to, 
że jest już pewne współdziałanie państw zachodnich dla wypracowywania stanowiska 
na ten wypadek. 

Całościowe ujęcie spraw, mające być przygotowaniem prezydenta do spotkania 
z Titą, zawarł Vance w swym memorandum (niedatowanym)23. Jak pisał Vance, będzie 
to trzecia i prawdopodobnie ostatnia wizyta Tity w USA. Celem USA powinno być uho-
norowanie go jako wybitnej postaci i zbudowanie silniejszych i głębszych związków z Ju-
gosławią, co ma pomóc w okresie posttitowskim oraz w przedyskutowaniu globalnych 
i bilateralnych kwestii. Wyrażając szacunek dla Tity jako bohatera wojennego i twórcy 
ruchu państw niezaangażowanych, Vance napisał, że to, czy Jugosławia przeżyje odej-
ście przywódcy ze sceny politycznej, będzie zależało od wewnętrznych i zewnętrznych 

and international tension in the heart of Europe, with the ever-present danger that uncertainty will degenerate 
into civil war and tension escalate to crisis”.

22 Memorandum from the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzeziński) to President Carter, 
March 3rd, 1978, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 251.

23 Memorandum from Secretary of State Vance to President Carter, undated, State Visit to the United States 
by President Josip Broz Tito of Yugoslavia, March 7th–9th, 1978, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. 
Dok. 252.
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czynników. Jugosłowiańscy liderzy muszą się zmierzyć zarówno z nacjonalistycznymi 
napięciami pomiędzy etnicznymi i religijnymi grupami, jak i z problemem różnic w po-
ziomie ekonomicznym między republikami. Odejście Tity, największego pojedynczego 
symbolu narodowej jedności, może zagrozić narodowej stabilności. Trudno przewidzieć, 
co Sowieci mogą chcieć zrobić w takiej sytuacji, żeby ponownie włączyć Jugosławię do 
wspólnoty komunistycznej. Co szczególnie ważne, to fakt, że Jugosłowianie są zdecy-
dowani działać na rzecz zachowania swojej niezależności. W podobnym stopniu ich 
przywódcy są świadomi ryzyka sowieckiej ingerencji w ich sprawy i wierzą, że interes 
Zachodu nakazuje mu działać na rzecz ich niepodległości, co jest najlepszą gwarancją 
przeciw sowieckiemu mieszaniu się w okresie przekazywania władzy. 

W dniach 6–9 marca 1978 roku Tito przebywał w Stanach Zjednoczonych24. Witany 
był z wielką serdecznością i szacunkiem, jako wielki mąż stanu. Sprawozdanie z wizyty 
marszałka Tity zawarto w nocie wydawcy tomu FRUS25. Carter w powitaniu w dniu 
7 marca 1978 roku w Białym Domu nazwał go „a remarkable man” i dodał: „the indepen-
dence and the territorial integrity of Yugoslavia is one of the basic foundations of world 
peace now and in the future”. Potem spotkanie obu prezydentów kontynuowane było 
w White House Cabinet Room od godziny 11.15 do 12.40. Nie ma zapisu tej rozmowy. 
Jest tylko sumaryczne sprawozdanie z wizyty w telegramie Departamentu Stanu 67384, 
wysłanym do Belgradu 16 marca26. Jugosłowianie zrobili transkrypt tej rozmowy, który 
znajduje się w archiwum w Belgradzie. Anglojęzyczna kopia tego dokumentu znajduje 
się w Woodrow Wilson Center Cold War International History Project (CWIHP), i stąd 
wiemy o przebiegu rozmów27. 

W czasie tej wizyty, 9 marca 1978 roku, odbyło się kolejne spotkanie obu prezy-
dentów28. Uczestniczył w nim także sekretarz obrony Harold Brown, ale nie było wi-
ceprezydenta Mondale’a. Nie znaleziono żadnego zapisu tej rozmowy w archiwach 
amerykańskich. Władze jugosłowiańskie przygotowały jej zapis, dostępny w archi-
wum w Belgradzie. Kopia tego dokumentu z tłumaczeniem znajduje się w CWIHP. 

Kolejne spotkanie na wysokim szczeblu wyjaśniały ważne dla obu państw kwestie. 
28 lipca 1978 roku gubernator William A. Harriman wraz z ambasadorem Eagleburge-
rem zostali przyjęci przez marszałka Titę w prywatnej posiadłości na wyspie Venga29. 
Harriman w imieniu prezydenta pochwalił mowę Tity na konferencji ministrów 
spraw zagranicznych państw niezaangażowanych obradującej w końcu lipca w Belgra-
dzie, gdzie widać, że Tito chce, aby ruch był rzeczywiście niezaangażowany, co miało 

24 DoSB, April 1978, s. 44– 46; zob. też Memorandum for dr. Zbigniew Brzeziński, 2 marca 1978, napisane 
przez Petera Tarnoffa, Executive Secretary, [w:] JCL, WHCF box 67 Folder CO 176 4/1/78 – 1/20/81.

25 Editorial Note, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 253.
26 National Archives of the US, Record Group 59, Central Foreign Policy File, D780116–1326.
27 Public Papers of the Presidents of the United States, Jimmy Carter 1978, US GPO 1977 book 1, s. 473–

480. Wspólny komunikat, s. 485–488.
28 Editorial Note, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 255.
29 Telegram from the Embassy in Yugoslavia (Eagleburger) to the Department of State, Belgrade, July 30th, 

1978, Subject: Tito and Harriman Meeting, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 256.
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znaczenie wobec faktu, że Kuba dążyła do zdominowania tego ruchu i przesunięcia go 
w jedną – radykalną – stronę. 

Ze spotkania z Titą Harriman wyniósł wrażenie, że w porównaniu z wizytą w marcu 
w Waszyngtonie „President Tito had deteriorated substantially in alertness and vitality. 
(There is a view that Ambassador Eagleburger shares from his own observation of Pre-
sident Tito…)”. To dało się zauważyć w początkowych fazach rozmowy, potem Tito się 
uaktywniał. W czasie lunchu siedział cichy i wyłączony, tylko wątki wspomnieniowe 
ożywiały go, nawet tryskał humorem. Były i inne spotkania w sprawach wojskowych 
i ewentualnej współpracy wywiadów, ale koncentrowały się na sprawach bieżących 
o technicznym charakterze, a nie na kwestiach sukcesji, czyli poza tematem opracowa-
nia30. Techniczne kwestie zakupu silników Part & Whitney Aircraft TF30-P-414 podjął 
2 stycznia 1979 roku sekretarz stanu Vance, pisząc memorandum do prezydenta Car-
tera31. Bez ogródek, mówiąc wprost, nadał tej sprawie polityczny charakter, wskazując, 
że należy uczynić wyjątek na rzecz Jugosławii, gdyż wzmacnia to bezpieczeństwo USA. 
Stanom Zjednoczonym zależy na dobrych stosunkach z Jugosławią ze względu na nad-
chodzący okres posttitowski, szczególnie należy więc zadbać o dobre stosunki z armią 
jugosłowiańską oraz decydującymi osobami i ważnymi środowiskami. 

Ważne miejsce w stosunkach dwustronnych odgrywała kwestia poparcia USA dla 
gospodarki Jugosławii. W jednym z dokumentów z września 1978 roku Anthony Solo-
mon, podsekretarz skarbu USA, zebrał kwestie ekonomiczne, jakie podejmowane były, 
nie bez sporów, w stosunkach obu państw32. Solomon pisał, że w obu krajach obawy 
o skutki śmierci Tity dla sfery ekonomicznej są widoczne. Jugosławia ma problem ze 
wzrastającym deficytem handlowym ze Wspólnym Rynkiem i stara się tam uzyskać 
dodatkowe preferencje, czego USA całkowicie nie akceptowały, choć rozumiały potrze-
by tego kraju. Amerykanie niepokoili się dużą inflacją w Jugosławii (20%), choć jak na 
razie ekonomia była w dobrym stanie. Obroty handlowe z USA wynosiły 691 mln USD 
w 1977 roku i perspektywy na przyszłość były dobre. Problemy występowały z gwaran-
cjami dla transakcji Export–Import Bank of the US (Ex.-Imp. Bank) na sumę powyżej 
1 mln USD. Oba państwa przedłużyły na dwa lata ważność programów współpracy 
w sferze technicznej, kulturalnej i naukowej, planują także utworzenie US–Yugoslav 
Economic/Commercial Working Groups w USA i Belgradzie. Memorandum Solomona 

30 Memorandum of Conversation, Washington, September 26th, 1978, 9:45–11:05 a.m. Secretary Brown’s 
Plenary Meeting with Yugoslav Defense Secretary Ljubicic, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. 
Dok. 258; o współpracy wywiadów zob. Memorandum from Robert Putnam of the National Security Council 
Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, November 2nd, 1978, 
[w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 259; oraz Memorandum from the Deputy to the Director 
of Central Intelligence for Collection Tasking ([name not declassified]) to Director of Central Intelligence Turner, 
Washington, November 17th, 1978, SUBJECT Yugoslav Intelligence Exchange, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. 
Eastern Europe. Dok. 260.

31 Memorandum from Secretary of State Vance to President Carter, Washington, January 2nd, 1979, SUBJE-
CT Request for an Arms Transfer Policy Exception for a Jet Engine for Yugoslavia, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. 
Eastern Europe. Dok. 262.

32 JCL Donated Historical Materials: Anthony M. Solomon Collection, Chronological File box 5, Folder 
9/19/78 – 9/30/78, memo Solomona dla sekretarza Blumenthala z 19 IX na temat spodziewanej rozmowy 
Petara Kostica ministra finansów Jugosławii z sekretarzem skarbu Blumenthalem i Solomonem. 
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z 21 września, tuż przed rozmowami, zapowiadało możliwość podjęcia przez Jugosło-
wian kwestii spraw celnych podnoszonych w International Trade Commission33. Poli-
tyczna wola USA utrzymania dobrych stosunków z Jugosławią pozwalała na likwido-
wanie przeszkód i rozwiązywanie problemów.

Początek roku 1979 przyniósł jak zwykle orędzie prezydenta o stanie państwa, 
wygłoszone 23 stycznia34. Tam przywołano fakt oficjalnego nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z ChRL od 1 stycznia 1979 roku. Dodajmy, że w roku 1978 odno-
towano sukcesy polityki Cartera. Amerykanie doprowadzili do rozmów w Camp Da-
vid we wrześniu 1978 roku i podpisania porozumienia między Egiptem i Izraelem. 
W 1979 roku miało natomiast dojść do podpisania SALT II i jego ratyfikacji – nastąpiło 
to w Wiedniu w czerwcu 1979 roku. Otoczenie międzynarodowe, w którym USA i Ju-
gosławia funkcjonowały, dynamicznie się zmieniało. 

Oba państwa miały swoje katalogi spraw do podejmowania, a te miały własną dyna-
mikę. Ważną częścią były kwestie współpracy militarnej. Wymieniano wiele korespon-
dencji, a niektóre sprawy stały się przedmiotem nieformalnych rozmów w czasie tak 
zwanych VBB lunch (tj. spotkań Vance–Brown–Brzeziński). Korespondencja i doku-
menty z rozmów ukazują odmienność widzenia spraw i zakresu współpracy, a w pod-
tekście pełne zrozumienie politycznego kontekstu omawianych kwestii35. 

Problemy nadal były analizowane między innymi w kolejnym memorandum Stephe-
na Larrabee do Brzezińskiego i jego zastępcy Aarona z dnia 18 września 1979 roku36. 
Larrabee napisał, że nawet biorąc poprawkę na niedyplomatyczny sposób wypowiada-
nia się ambasadora Eagleburgera, jego przekaz jest bezbłędnie jasny i dobrze udoku-
mentowany. Był zdania, że USA niewłaściwie załatwiały sprawy sprzedaży broni dla 
Jugosławii, w stopniu, który zagroził nie tylko amerykańskim związkom z jugosłowiań-
skimi siłami zbrojnymi, a te starannie pielęgnowano przez ostatnie dwa lata, ale tak-
że szerzej pojmowanym interesom USA w stosunkach bilateralnych. Eagleburger był 

33 JCL Donated Historical Materials: Anthony M. Solomon Collection, Chronological File box 5, Folder 
9/19/78 – 9/30/78, memorandum Solomona dla sekretarza Blumenthala z 21 września na temat spodziewanej 
rozmowy jeszcze tego samego dnia.

34 Public Papers of the Presidents of the United States, Jimmy Carter 1979, US GPO 1980, book 1, s. 121–
163, w tym o polityce zagranicznej, s. 155–163. 

35 Memorandum from Robert Kimmitt, Marshall Brement, and Steve Larrabee of the National Security 
Coun cil Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, July 11th, 1979, 
SUBJECT VBB: Arms Sales to Yugoslavia (S) [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 266; Ra-
port ambasadora Eagleburgera z Belgradu z 13 września jest krytyczny w stosunku do opieszałego działania 
strony amerykańskiej w sprawie DRAGON, amunicji świecącej i innych, co wytwarza w Jugosławii wrażenie, 
że USA nie są przygotowane albo są niechętne do współpracy. Zob. Telegram from the Embassy in Yugoslavia 
to the Department of State. Belgrade, September 13th, 1979, 1004Z 6799. Military handle as Specat Exclusive. 
State for Under Secretary Newsom. ASD/ISA for Asst Secretary McGiffert. Subject: (S) The US–Yugoslav Military 
Relationship. Ref. 78 Belgrade 9176, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 267; w przypisie do 
tego dokumentu przywołano telegram Eagleburgera z 20 grudnia 1978, gdzie wykazywał, że w rozmowach 
Amerykanie zawsze oferowali wyższe ceny, co szkodzi współpracy.

36 Memorandum from Stephen Larrabee of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Brzezinski) and the President’s Deputy Assistant for National Security Affairs (David 
Aaron), Washington, September 18th, 1979, SUBJECT Military Sales to Yugoslavia (U), [w]: FRUS 1977–1980 
vol. XX. Eastern Europe. Dok. 268.



296 Andrzej Mania

zdania, że jesteśmy w punkcie, gdy albo będziemy działać razem, albo USA powinny 
wycofać się ze współpracy. Jak pisał Larrabee, nawet jeżeli Eagleburger nieco dramaty-
zuje, jego analiza jest poprawna. 

W procesie wypracowywania stanowiska amerykańskiego wobec posttitowskiej Ju-
gosławii ważny jest głos wywiadu. 25 września 1979 roku wywiad przygotował w tej 
sprawie National Intelligence Estimate37. To obszerny, uporządkowany dokument po-
dejmujący wiele jej aspektów. We wprowadzeniu napisano, że początek lat 80. będzie 
czasem znacznych problemów w Jugosławii. „The precipitant will be the incapacitation 
or death of President Josip Broz Tito”. Dalej analitycy wywiadu pisali, że nie powsta-
nie zagrożenie dla integralności czy niepodległości Jugosławii w pierwszych sześciu 
miesiącach po śmierci Tity. Dojdzie jednak do osłabienia zdolności reżimu radzenia 
sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wyzwaniami. Początkowa polityczna solidarność 
okresu posttitowskiego nie będzie trwała w nieskończoność – kraj znajdzie się w okresie 
długiej niepewności i potencjalnej niestabilności. Dla USA szczególnie istotne były na-
tura sowieckiej inicjatywy i reakcji, efektywność zachodniej pomocy, a także zdolność 
adaptowania się kierownictwa jugosłowiańskiego do nowej sytuacji.

Kolejny bardzo ważny element podjęty w raporcie to kwestia sukcesji w Jugosławii. 
Jest tu pełna analiza dokonań Tity jako przywódcy. On bowiem w wieku 87 lat pozosta-
wał nadal niekwestionowanym liderem od 30 lat, to dzięki niemu Jugosławia przetrwała 
trudne momenty i dokonała imponującej transformacji. Na arenie międzynarodowej 
wyniósł Jugosławię ze stanu izolacji do szerokiej aktywności międzynarodowej, zysku-
jąc prestiż międzynarodowy. Według ocen wywiadu Tito powinien być pewny, że jego 
następcy nie pójdą śladem ZSRR i Chin i nie rozpoczną problemu „detitoizacji”. Tito 
przygotował Jugosławię na nowe czasy i wprowadził w 1978 roku system oparty na 
dziewięcioosobowej kolegialnej prezydenturze.

Zwrócono także uwagę na niebezpieczeństwa kryjące się w tarciach międzyregional-
nych i lokalnych. Ich źródłem mogą być także nierówności ekonomiczne. Odejście Tity 
to utrata przywódcy panującego nad konfliktami. Nikt z głównych liderów nie może się 
równać z jego autorytetem. 

W sprawach polityki radzieckiej przyjęto, iż nie jest oczywiste to, że ZSRR będzie 
działał przeciw pokojowo przebiegającej sukcesji. Władze nie będą podejmować w na-
głym trybie gwałtowanych kroków, oczywiście nie rezygnując z idei włączenia Jugosła-
wii na powrót do swojego wschodnioeuropejskiego imperium. „Moscow is unlikely to 
subject Yugoslavia to a direct military intervention”. 

Przedstawiono scenariusze możliwych wydarzeń. Najskrajniejsza wersja mówiła 
o upadku państwa. Nowe władze nie poradzą sobie z antagonizmami regionalnymi, sięg-
ną do radykalnych metod administrowania. Armia zacznie podlegać podziałom. Zrodzą 
się konflikty między Chorwatami, Słoweńcami, Albańczykami i nie-Serbami. Dominacja 
Serbów w Jugosławii odrodzi antagonizmy. Inne, mniej radykalne scenariusze zakładały 
istnienie zdolności nowych władz do radzenia sobie z problemami i możliwość pewnej 

37 National Intelligence Estimate (NIE) 15–79, Washington, September 25th, 1979, Prospects for Post-
Tito Yugoslavia, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 269. 
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skuteczności nowego kolektywnego kierownictwa. Wywiad wskazywał na dwie grupy 
liderów: „Old Titoists such as Vladimir Bakarić, Miloš Minić, and Nikola Ljubičić”, którzy 
chcą powrotu do status quo ante; druga to niedawno mianowani członkowie Prezydium 
(jak Stane Dolanc), a także partyjni biurokraci zainteresowani zastąpieniem starej gwardii. 

Zwrócono także uwagę na ważny element, a mianowicie dążenie do tego, by nie 
przyczynić się powstania w Moskwie uzasadnienia dla większej ingerencji w sprawy ju-
gosłowiańskiej. W rezultacie Jugosławia nie będzie prawdopodobnie spodziewać się od 
Stanów niczego więcej niż deklaracji o zainteresowaniu ich i Zachodu niepodległością 
i terytorialną integralnością Jugosławii.

Problematyka dotycząca przyszłości Jugosławii została poddana analizie w ciekawym 
telegramie ambasady do sekretarza stanu z 23 listopada 1979 roku, przygotowującym go 
do wizyty w Jugosławii38. Czytamy tam o tym, że Jugosłowianie żyją, koncentrując się na 
sprawie ewentualnej sowieckiej interwencji, a wobec licznych przykładów interwencji 
na świecie są zaniepokojeni, co potęguje dostrzegana słaba decyzyjność liderów Zacho-
du. Ponadto kraj ma kłopoty ekonomiczne, także w zaopatrzeniu w dobra konsumpcyj-
ne. Wreszcie powszechne jest poruszenie i zaniepokojenie przyszłością po śmierci Tity, 
dodatkowo spotęgowane nadchodzącym końcem (upadkiem) ery Breżniewa. 

W sprawie sukcesji po raz kolejny wskazano na zagrożenia wynikające z nacjonali-
zmu, trudności ekonomicznych, braków na rynku. Była także kwestia współwystępo-
wania problemów przekazywania władzy w Jugosławii i ZSRR. Uważa się, że Tito jest 
w lepszym stanie zdrowia niż Breżniew. „While the outlook for the latter appears to be 
dimming rapidly, Tito is still able to function well, but increasingly focuses ever more 
narrowly on foreign affairs”. Dodajmy, że mimo słabego zdrowia radziecki dyktator 
przeżył Titę i zmarł w listopadzie 1982 roku.

Tito, jako pragmatyk, stworzył mechanizmy zarządzania państwa przygotowane na 
kryzys. Oprócz dziewięcioosobowej prezydentury państwa utworzył 24-osobowe kie-
rownictwo partii komunistycznej. To gwarantowało równowagę pomiędzy sześcioma 
republikami i dwoma prowincjami autonomicznymi. Jak napisano: 

The two presidencies contain almost all of the most important personalities. In general, they are 
a tough, able, but not very brilliant group. Most important is a small group of 1941 fighters, including 
the Croatian Party Baron Vladimir Bakarić; Serbian Minister of Defense Nikola Ljubičić, Serbian Miloś 
Minić, Principal Foreign Policy Adviser; Petar Stambolić, Senior Serbian Party figure; and Admiral 
Branko Mamula, Croatian Serb who has recently been appointed Armed Forces Chief of Staff.

Ciekawym uzupełnieniem powyższego raportu jest memorandum Brzezińskiego do 
Cartera39. Doradca informuje prezydenta, że odbywają się konsultacje przedstawicieli 

38 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, November 23rd, 1979, 
1552Z 8762. Subject: (U) Secretary Vance’s Visit to Yugoslavia – Briefing Materials: Overview, [w:] FRUS 1977–
1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 273.

39 Memorandum from the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to President Carter, 
Washington, undated, SUBJECT: Yugoslavia: Contingency Planning (S), [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern 
Europe. Dok. 275.
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USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec na poziomie ministerstw spraw zagranicz-
nych (Political Directors) i odrębne wojskowych dla wypracowania stanowiska na wy-
padek presji lub interwencji sowieckiej w Jugosławii. Ich następne spotkanie ma nastą-
pić w końcu stycznia i wówczas będzie już przygotowany tak zwany contingency plan, 
a wojskowi będą mieli plan pomocy militarnej co do zakresu udziału poszczególnych 
państw.

O etapach wypracowywania stanowiska USA i państw europejskich wobec kryzysu 
okresu sukcesyjnego pisze Larrabee z NSC do zastępcy Brzezińskiego Davida Aarona 
w memorandum z dnia 17 stycznia 1980 roku40. Wskazuje, jakie dokumenty amery-
kańskie i alianckie podlegają analizie i uzupełnieniom – są to: State’s Revised Contin-
gency Plan, który będzie pilnie uzupełniony w momencie śmierci Tity; A State Paper on 
Short-term Policy Goals (the first two-three months after Tito’s death); The Quad Paper 
on Military Contingencies in Case of Soviet Pressure41. 

Przypomnijmy, że przełom lat 1979 i 1980 przyniósł dramatyczne wydarzenia na 
arenie międzynarodowej. Jako następstwo sowieckiej inwazji na Afganistan w grudniu 
1979 roku upadły nadzieje na kontynuowanie polityki détente. Potwierdza to Carter 
w orędziu o stanie państwa z 23 stycznia 1980 roku42. Ta inwazja miała i inne następ-
stwa. USA nałożyły sankcje na ZSRR w postaci embarga na handel zbożem i zapowie-
działy zbojkotowanie olimpiady w Moskwie. W Kongresie wyrażono poparcie dla tych 
kroków43. Carter odwołał swego ambasadora z Moskwy Thomasa J. Watsona na kon-
sultacje, ponadto 3 stycznia 1980 roku prezydent zwrócił się do przywódcy większości 
w Senacie, Roberta C. Byrda, o odłożenie debaty nad ratyfikacją SALT II.

40 Memorandum from Stephen Larrabee of the National Security Council Staff to the President’s Deputy As-
sistant for National Security Affairs (Aaron), Washington, January 17th, 1980, SUBJECT: Mini-SCC on Yugosla-
via, Friday, January 18th, 11:00 a.m. (C), [w]: FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 276; Sprawo-
zdanie z posiedzenia z 18 stycznia 1980 zob. JCL Brzeziński Collection SF Meetings Vance/Brzezinski/Brown 
box 34 Folder Meetings Vance/Brown/Brzezinski 1/80 –2/80; tam też Memorandum for Zbigniew Brzezinski 
from Stephen Larrabee, VBB Discussion of Yugoslavia 22 I 1980, gdzie wskazano chwilowe na oddalenie kryzy-
su z powodu udanej operacji lewej nogi, jaką przeszedł Tito.

41 W załączniku A do w/w dokumentu Larrabee z 17 stycznia znajduje się memorandum z 16 stycznia 
Tarnoffa do Brzezińskiego, które zawiera: wstępną listę działań na wypadek śmierci Tity, sugerowany skład 
delegacji amerykańskiej pod kierownictwem prezydenta, projekt kondolencyjnego orędzia; projekt memoran-
dum the Secretaries of State and Defense, the Attorney General, and the DCI Drawing Attention to the Dan-
ger of Anti-Yugoslav Terrorism; projekt listu do Breżniewa ostrzegający przed mieszaniem się w wewnętrzne 
sprawy Jugosławii. W memorandum z 25 stycznia do Brzezińskiego Brement and Larrabee argumentowali, że 
list Do Breżniewa powinien był oparty na “the Yugoslav contingency plan”; Brzezinski to zaakceptował (Carter 
Library, National Security Affairs, Staff Material, Europe, USSR, and East/West, Larrabee Subject File, Box 69 
[Yugoslavia: Tito]: 1–2/80).

42 Public Papers of the Presidents of the United States, Jimmy Carter, 1980–1981, US GPO 1981 book 1, 
s. 114–180, w tym o polityce zagranicznej od s. 162; Clark Clifford, Counsel to the President: A Memoir, Random 
House, New York 1991, s. 640–641.

43 Podsumowanie dokonań administracji w 1979 r. zob. President Carter 1979. Timely Reports to Keep 
Journalists, Scholars and the Public Abreast of Developing Issues, Events and Trends, Congressional Quarterly 
Inc. Washington, D.C.; podsumowanie roku 1980 zob. President Carter 1980, Congressional Quarterly Inc. 
Washington, D.C. 1981.
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Dalsze angażowanie się USA w sprawy Jugosławii toczyło się już w innej atmosferze, 
a „skłonność” ZSRR do dokonywania inwazji odrodziła obawy o takim zagrożeniu dla 
Jugosławii. 

Kolejne raporty o pogarszającym się zdrowiu prezydenta Tity spowodowały, że 
12 lutego znów dyskutowano na temat contingency planning na wypadek śmierci przy-
wódcy44. Liczna korespondencja docierająca do prezydenta i jego doradców wskazywała 
na obawy o los kraju po zbliżającej się śmierci. 

Sprawa pracy nad contingency plan była dyskutowana także przy udziale wywiadu45. 
Dokument informuje o powołaniu an Interagency Working Group (IWG) na pozio-
mie asystenta sekretarza kierowanej przez George’a Vesta dla koordynowania polityki 
USA w okresie tuż po śmierci Tity. W miarę potrzeby mieli tam uczestniczyć przed-
stawiciele Departamentu Obrony, CIA, Sprawiedliwości, Handlu i Skarbu. Raport jest 
w części nadal utajniony, ale czytamy tam, że USG Contingency Study for Yugoslavia 
był dostępny w krótkim czasie po inwazji sowieckiej na Czechosłowację w 1968 roku. 
Podlega on przekształcaniu co do zakresu i metod działania (nadal części utajnione). 
Zapowiedziano, że analizy na temat postawy USA i NATO będą gotowe na 25 stycznia. 
Odrębnie Departament Obrony pracował nad planem logistycznym na wypadek, gdy-
by Jugosławia poprosiła o pomoc we wzmocnieniu zaopatrzenia wojskowego (nadal 
utajnione). USA stoją na stanowisku, aby publicznie nie podejmować tych kwestii, gdyż 
nie chcieliby tego Jugosłowianie, a i byłoby to prowokacją wobec Rosjan. Inne grupy, 
jak CIA, miały przygotować raporty na temat sytuacji i potrzeb ekonomicznych oraz 
finansowych. Na najbliższym spotkaniu miały być zreferowane dotychczasowe ustalenia 
na temat wymiany informacji między wywiadami obu państw i kwestie działań anty-
terrorystycznych koordynowane przez Billa Odoma z the NSC Staff. Inny dokument 
z tego okresu, a mianowicie memorandum Vesta, Lake’a, Bartholomew dla sekretarza 
Vance’a z 18 stycznia 1980 roku, podejmuje znane wątki46. Autorzy wyrażają nadzieję, że 
ZSRR zajęty Azją Południowo-Zachodnią nie będzie wywierać wpływu na Jugosławię, 
co najwyżej będzie tylko działać na rzecz utrzymania Komunistycznej Partię Jugosławii 
przy władzy, być może o programie bardziej przyjaznym dla Związku Radzieckiego. 
W sprawie polityki USA zawarto znane zapowiedzi poparcia dla Jugosławii, jest tam 
jeden zmuszający do refleksji zwrot: „Neither we nor any other NATO members have 

44 Memorandum for Zbigniew Brzezinski, David Aaron from Stephen Larrabee, Contingency Planning for 
Tito’s Death, 12 lutego 1980, [w:] JCL Brzeziński Collection SF Meetings Vance/Brzezinski/Brown, box 34 
Folder Meetings Vance/Brown/Brzezinski 1/80 – 2/80, tam też Memorandum for Zbigniew Brzezinski from 
Stephen Larabee „VBB: Contingency Planning for Yugoslavia” 13 lutego 1980, w którym przedstawiono potrzebę 
uczestniczenia przez prezydenta w pogrzebie, a w wypadku nieuniknionej obecności Breżniewa spotkania się 
z nim i wyrażenia zaniepokojenia w sprawie Afganistanu oraz wyrażono przekonanie, że Jugosławia przejdzie 
bez problemu okres przemiany i że obawy o agresję radziecką raczej są nieuzasadnione.

45 Memorandum from the National Intelligence Officer for the Soviet Union and Eastern Europe (Horelick) 
to the Deputy Director of Central Intelligence (Carlucci), Washington, January 21st, 1980, SUBJECT: Yugoslav 
Contingency Planning [classification not declassified], [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 278.

46 Briefing Memorandum from the Assistant Secretary of State for European Affairs (Vest), the Director 
of Policy Planning (Lake), and the Assistant Secretary of State for Politico-Military Affairs (Bartholomew) to 
Secretary of State Vance, Washington, January 18th, 1980, SUBJECT: Yugoslavia, the Tito Succession, and the 
Afghan Crisis, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 277.
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made any direct commitments to provide either men or material to Yugoslavia in the 
event of a crisis or threats from the Soviets”. USA będzie więc działać ostrożnie nawet 
mimo poparcia dla jugosłowiańskiej niepodległości i terytorialnej integralności wyrażo-
nej w czasie wizyty Tity w 1978 roku. Przypomniano, że Departament Stanu jest rzecz-
nikiem pilnego wysłania na wypadek śmierci Tity listu Cartera do Breżniewa, w którym 
powinno być zawarte amerykańskie zainteresowanie niepodległością, suwerennością 
i jednością Jugosławii. Ambasady USA w Moskwie i Belgradzie popierały tę ideę. 

Z Jugosławii nadchodziły coraz bardziej niepokojące informacje. 2 lutego 1980 roku 
Brzeziński napisał do prezydenta Cartera: „It now appears that Tito is dying”47. Stwier-
dził dalej, że „w normalnych okolicznościach byłoby dobrym gestem, aby w pogrzebie 
uczestniczył prezydent, a nie wiceprezydent. W obecnych warunkach jest to trudne. 
Jeżeli tam pojedzie Breżniew i powstanie kwestia spotkania z nim, to będzie to poważna 
sprawa. Niespotkanie się z nim narazi prezydenta na oskarżenia o odmowę rozmawia-
nia z Sowietami w niebezpiecznym momencie, i to na niego spadnie odium za ewentu-
alne pogorszenie stosunków z ZSRR”. Spotkanie, jak pisze Brzeziński, przyczyni się do 
zaostrzenia stosunków mocarstw wobec postawy, jaką pan prezydent musi zająć. Inny 
rezultat mógłby być, gdyby Sowieci zmienili swój stosunek do inwazji na Afganistan, 
co jest nieprawdopodobne, lub gdyby Pan prezydent zajął zmodyfikowane stanowisko: 
„(…) which will raise charges of zigzagging and undermine our efforts with our allies, 
the Islamic countries and the Olympics”. W tej sytuacji Brzeziński sugeruje, aby do 
Belgradu wysłać wiceprezydenta. Dalej napisał: „Agree, the Vice-President should go. 
No, I will go”. Carter napisał na dole tego memorandum: „My present inclination is to 
send Mondale and my mother”.

Wcześniej tego dnia (jak wiemy z przypisu nr 2 tego dokumentu) Brzeziński wysłał 
memorandum do Cartera, informując go o tym, że „CIA reports this morning that Mar-
shal Tito’s health is rapidly failing. He will not accept any food and takes very little fluid. 
The fluid intake and his heart medicine are both adversely affecting his kidneys. The 
prognosis is poor. We will be reviewing our contingency plans for the event of his 
 death”. Carter pozostawił znak na dokumencie, że go czytał. 

Te fakty rozgrywające się wokół Jugosławii miały miejsce w okresie, gdy od 4 grudnia 
1979 roku Carter formalnie prowadził kampanię wyborczą. Wobec trudnych wydarzeń 
międzynarodowych zapowiedział jednak, że musi odwołać swoje wizyty, szczególnie z po-
wodu sytuacji w Iranie48. Wreszcie, w nocy z 24 na 25 grudnia 1979 roku, ZSRR dokonał 
zbrojnej interwencji w Afganistanie, co dodatkowo wzmacniało stanowisko Cartera. 

Nadchodzący moment śmierci Tity wzmógł działania na rzecz wypracowania poli-
tyki USA wobec sukcesji49. Na ten temat odbywała się debata, bo Vance, Shulman i Vest 

47 Memorandum from the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to President Carter, 
Washington, February 12th, 1980, SUBJECT: Tito’s Health, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. 
Dok. 279.

48 Public Papers: Carter, 1979, Book II, p. 2194.
49 Memorandum from Stephen Larrabee of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for 

National Security Affairs (Brzezinski), Washington, February 13th, 1980, SUBJECT: VBB: Contingency Plan-
ning for Yugoslavia (U), [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 280.
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byli zdania, że prezydent powinien reprezentować USA na pogrzebie. Także Eaglebur-
ger zdecydowanie twierdził, że to jest w amerykańskim interesie. Według niego miałoby 
to wpływ na odbiór Jugosłowian, szczególnie wobec radzieckiej inwazji na Afganistan, 
a dla Rosjan byłoby sygnałem amerykańskiego poparcia dla Jugosławii. Brak uczest-
nictwa prezydenta mógłby zrodzić wątpliwości dotyczące amerykańskiego poparcia 
oraz pozwolić europejskim liderom odgrywać pierwszoplanową rolę (Valery Giscard 
d’Estaing), a Rosjanom wykorzystywać amerykańskie podziały. Jak wiemy, Brzeziński 
miał tu odmienne zdanie.

Każdy kolejny dokument wymieniany na szczytach władzy koncentruje się na kwestii 
stanu zdrowia marszałka Tity, na przykład Deputy Executive Secretary pisał do sekreta-
rza stanu 14 lutego 1980 roku: „Tito’s condition remains «very grave», accord ing to the 
latest Yugoslav medical bulletin. While Tito could die at any moment, (less than 1 line 
not declassified) he could last another day or two”50. Jak napisano, pogrzeb najpewniej 
będzie sześć dni po śmierci Tity. Eagleburger poinformował, że UK będzie reprezen-
towana przez księcia Filipa, premier Thatcher i lorda Carringtona. Pojawią się liczne 
delegacje z Trzeciego Świata, z Zachodu i Wschodu przynajmniej część liderów. Będą 
prezydenci Ceausescu and Pertini, Schmidt, Genscher i Brandt oraz Cark z Kanady. 

Sprawy nadchodzących wydarzeń podjął Larrabee w swym memorandum do Brze-
zińskiego z dnia 14 lutego 1980 roku51. Pisał on, że – jak rozumie – według Brzezińskie-
go prezydent: „(…) should not go to Tito’s funeral”. Zrozumiałe są kłopoty związane z tą 
wizytą, szczególnie wobec możliwości spotkania z Breżniewem: „(…) in my view the 
primary consideration should not be how to handle a meeting with Brezhnev (who may 
well not attend the funeral) but the type of signal the President’s attendance – or failure 
to attend – would convey to the Soviets, to the Allies, and above all to the Yugoslavs”. 
Z tej perspektywy patrząc, są w tej sprawie sygnały, bardzo silne i wprost wymuszające 
decyzję o konieczności przewodzenia amerykańskiej delegacji przez prezydenta. Jak 
racjonalnie stwierdził ambasador Eagleburger, to, co zrobimy w pierwszych dniach po 
śmierci Tity, będzie miało wielki psychologiczny i polityczny wpływ na jugosłowiańskie 
kierownictwo i przyszłą postawę Jugosławii. „Nothing would do more to reassure the 
new leadership and underscore our support for Yugoslavia’s independence and nona-
ligned position than for the President to go to the funeral”. Podnoszony był także taki 

50 Memorandum from the Deputy Executive Secretary of the Department of State (Bremer) to Secretary of 
State Vance, Washington, February 14th, 1980, SUBJECT: Your Breakfast with the President Friday, February 
15th, 1980, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 281. “In the attached February 14th memo-
randum to Vance, Marshall Shulman suggested that the Soviet leadership was likely to: (1) send a top-level 
delegation to the funeral in order to gain influence with the emerging Yugoslav leadership; (2) meet with 
Western European leaders to weaken allied support for the U.S. position on Afghanistan; and (3) lobby non-
-aligned leaders in attendance. A bilateral meeting between the United States and the Soviet Union, Shulman 
suggested, would be inevitable. While he had little expectation of a breakthrough, such a meeting would, 
among other things, help avoid miscalculations on the Soviet side by stressing U.S. Government positions with 
regard to Yugoslavia, Cuba, etc.”

51 Memorandum from Stephen Larrabee of the National Security Council Staff to the President’s Assistant 
for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, February 14th, 1980, SUBJECT: President’s Attendance 
at Tito’s Funeral, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 282.
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argument, że z powodu słabego zdrowia Breżniewa „with Kosygin incapacitated” jest 
bardzo prawdopodobne, że Breżniew nie przyjedzie na pogrzeb i nie będzie problemu. 

Wraz z dyskusją o nadchodzącej śmierci Tity podnoszony był zawsze problem suk-
cesji władzy. Ambasador Eagleburger pisał 15 lutego do Departamentu Stanu, że sytu-
acja będzie spokojna przy wzmożonej kontroli państwa nad obywatelami, szczególnie 
z kręgów opozycyjnych, kolegialna władza państwa będzie chciała pokazać: „that busi-
ness is going on «as usual»”52. Nie dojdzie także do konfliktów narodowościowych, na 
przykład między Chorwatami i Serbami. 

Doświadczenie z początku choroby Tity wskazuje, że ze zbiorowego kierownictwa 
państwa i partii wyłoni się wewnętrzna grupa. 

Bakarić’s role can probably best be described as chairman of the board. He will oversee the system 
and his colleagues, coordinate activities between agencies, and determine agendas. He will not be 
Generalissimo, but he will be the ranking General. Miloš Minić, long-term Tito associate and for-
mer Foreign Secretary, will be in charge of foreign policy; General Ljubićić, Defense Minister, will 
run national defense and be involved in broader political decisions. The central role that these three 
have played, and will play, is clear. 

Other participants are less easily discernible. Prime Minister Djuranović is probably the key 
figure on all matters economic and, as such, inevitably will be a part of – or on the edges of – the 
inner circle. Koliševski, the new but temporary Chief of State, and Doronski, Chairman of the Party 
Presidium (also only temporarily), will, because they are where they are, carry some weight. But 
both are eminently dull and forgettable fellows and will probably not survive as significant factors 
after their terms expire. Dolanc and Mikulić are important figures now, and may become more so as 
time goes on. Dragosavac also bears watching, both from the Croatian perspective and because he is 
a leading “conservative” who could play an important role should things turn sour.

Podskórnie będzie między nimi rywalizacja o rolę w podejmowaniu decyzji.
Jest oczywiście problem zagrożenia ze strony Sowietów. Ewentualny udział Breż-

niewa w pogrzebie i zachowanie tam może wpłynąć na sposób widzenia tych spraw. 
Wielkich zmian w stosunkach nie należy się spodziewać, choć nowi liderzy będą zmu-
szeni bardziej odpowiedzieć na interesy radzieckie, między innymi zmniejszając swoje 
zaangażowanie w sprawy Afganistanu. 

W konkluzji czytamy: 

If we act with wisdom, understanding, and restraint over the course of the critical next six months 
the pay-off for both our countries can be substantial. What the Yugoslavs need now is reassurance 
that they do not stand alone. They need to be shown that we, with the West following our lead, stand 
ready to help where we can and take risks on their behalf when we must.

52 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, February 15th, 1980, 
1513Z 1248. Dept. pls pass to OSD/ASD/ISA. Subj: Yugoslavia After Tito: The Short Term, [w:] FRUS 1977–
1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 283.
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Opinia Departamentu Stanu z 3 marca 1980 roku przedstawia strategie polityczno-
-militarne USA w omawianych kwestiach53. Zawarto tam cztery scenariusze. Pierwszy 
to Cohesion (czyli spójność polityki). Jego istotą jest jedność kierownictwa. W tej sytua-
cji nacisk sowiecki będzie ograniczony. Drugi scenariusz to Cohesion with Liberalization 
and/or Westward Shift (czyli spójność polityki z polityczną liberalizacją i skierowaniem 
polityki ku Zachodowi). Tu Rosjanie będą naciskali na Jugosławię, nawet sięgając do 
militarnej presji. Zgodne działanie kierownictwa zniechęci jednak Rosjan do interwen-
cji siłowej. Trzeci scenariusz to Disunity. Jego istotą jest upadek jedności kierownictwa 
i pojawienie się sporów regionalnych. Brak jedności może spowodować, że w pewnych 
regionach będzie oczekiwanie na wsparcie radzieckie. To stwarza warunki do sowieckiej 
militarnej interwencji. Sowiecka percepcja potencjalnej reakcji Zachodu będzie miała 
krytyczne znaczenie. Czwarty scenariusz to Soviet Military Intervention, w którym za-
kłada się interwencję wojskową na wypadek znaczącego braku jedności w Jugosławii. 
Będzie konieczność użycia nawet 40–50 dywizji. W tamtym momencie nie wyglądało 
na to, że Rosjanie chcieliby to uczynić.

Stan zdrowia marszałka Tity był monitorowany bez przerwy, a jeden z ostatnich do-
kumentów docierających z ambasady podawał, że: „Tito’s condition deteriorated rapidly 
due to complications from gangrene, and he slipped into a coma. He died on May 4, 
three days before his 88th birthday”. Natychmiast po tym dramatycznym wydarzeniu 
Carter wydał oświadczenie, w którym wyraził swój szacunek dla jugosłowiańskiego 
przywódcy54. Prezydent Carter zdecydował o wysłaniu wiceprezydenta Mondale’a na 
pogrzeb55.

Całość spraw związanych z tymi wydarzeniami podjęta została w obszernym do-
kumencie p.o. sekretarza stanu Warrena Christophera (pełnienie przezeń tej funkcji 
wynikało z rezygnacji ze stanowiska sekretarza stanu Vance’a, co w sensie formalnym 
nastąpiło 28 kwietnia 1980 r.) do wiceprezydenta Mondale’a (niedatowany)56. Christo-
pher napisał, że kierowanie delegacją amerykańską na pogrzebie przez prezydenta bę-
dzie symbolem ważnym dla Jugosłowian i Rosjan. Stworzy okazje oficjalne i prywatne 
do potwierdzenia amerykańskiej polityki wsparcia jugosłowiańskiej niepodległości, 
terytorialnej integralności i jedności. 

53 Paper Prepared in the Department of State, Washington, March 3rd, 1980, Yugoslavia: US Politico-
-Military Strategy Executive Summary, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 284.

54 4 maja w oświadczeniu po śmierci Tity Carter stwierdził: „For more than three decades, under admin-
istrations of both parties, it has been the policy of the United States to support the independence, territorial 
integrity, and unity of Yugoslavia”. Nie poruszając spraw międzynarodowych, Carter stwierdził: „America will 
continue its longstanding policy of support for Yugoslavia and do what it must to provide that support”, [za:] 
Public Papers: Carter, 1980–81, Book I, p. 827. 

55 Public Papers of the Presidents of the United States, Jimmy Carter, 1980–1981, US GPO 1981, book 1, 
s. 827; Memorandum for dr. Zbigniew Brzezinski z 25 kwietnia 1980; oraz Memorandum for the President by 
Zbigniew Brzezinski, 5 maja 1980, [w:] JCL WHCF box 67 Folder CO 176 4/1/78 – 1/20/81. 

56 Memorandum from Acting Secretary of State Christopher to Vice President Mondale, Washington, un-
dated, SUBJECT: Your Participation in the State Funeral of President Tito, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. 
Eastern Europe. Dok. 288. Dokument FRUS za: Source: Carter Library, Donated Material, Papers of Walter 
F. Mondale, Overseas Assignments – Trip Files, 1977–1980, Box 35, Vice-President’s Visit to Yugoslavia for 
Tito Funeral, 5/5/80–5/8/80: Delegation Briefing Book. Secret.
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Przypomniano, że były wiceprezydent Lazar Koliševski, Macedończyk, został prezy-
dentem kolektywnej prezydencji państwowej. 15 maja Koliševski w trybie rotacyjnym 
zostanie zastąpiony przez Cvijetina Mijatovicia, Serba z Bośni i Hercegowiny, i będzie 
sprawował funkcję przez rok. Wreszcie wraz ze śmiercią Tity tytuł przewodniczącego 
Związku Komunistów Jugosławii przechodzi na całe prezydium, a obecnym jego prze-
wodniczącym jest Stevan Doronjski, Serb z Wojwodiny. On będzie przewodniczącym 
partii do czasu końca rotacyjnego okresu w październiku 1980 roku. W ocenie ame-
rykańskiej przejęcie władzy przebiegnie spokojnie. Armia kierowana przez ministra 
Ljubičicia zapewni stabilizację.

W sprawie polityki USA wobec Jugosławii memorandum zwraca uwagę na to, jak 
wielki wpływ miał Tito na stosunki obu państw. Prezydent Carter szczególnie odczu-
je brak możliwości wymiany informacji na sprawy międzynarodowe. USA niezmien-
nie popierają jugosłowiańską niepodległość, terytorialną integralność i rozumieją 
postawę w sprawie ruchu państw niezaangażowanych; są pod wrażeniem działań Ju-
gosławii w polityce, w tym w sprawie afgańskiej, mimo choroby prezydenta. Dobra 
jest współpraca z ich MSZ i ambasadorem Lončarem w Waszyngtonie. USA nie będą 
tolerować nielegalnej akcji emigracji w swoim kraju. Stany Zjednoczone wspierają ideę 
współpracy militarnej. Dalej memorandum podnosi znane kwestie związane ze stosun-
kami USA–ZSRR, Afganistanem, zaangażowanie, w którym czyni nieprawdopodobną 
interwencję zbrojną w Europie. USA doceniają jugosłowiańskie poparcie dla amery-
kańskiego stanowiska w sprawie zakładników w Iranie.

Przed spotkaniem prezydenta Cartera z ambasadorem Lončarem prezydent USA 
otrzymał sugestie od Brzezińskiego57. Napisał on tam, że spotkanie ma służyć prze-
kazaniu kondolencji prezydenta w imieniu narodu amerykańskiego. Informował, że 
ambasador Lončar nie przyniesie z sobą księgi kondolencyjnej. Dodajmy, że Carter 
nie przyjął sugestii Brzezińskiego, aby w ambasadzie Jugosławii wpisać się do księgi 
kondolencyjnej. Brzeziński przekazał także informacje o tym, że Breżniew podpisał 
księgę kondolencyjną w ambasadzie Jugosławii w Moskwie, oraz o tym, że udaje się 
on na pogrzeb. 

Brzeziński rekomenduje prezydentowi wyrażenie podziwu dla Tity oraz przekazanie 
zasad amerykańskiej polityki wobec Jugosławii, powtarzanych zresztą niezmiennie w tej 
administracji (Independence, Unity, territorial Integrity).

Pogrzeb marszałka Tity odbył się 8 maja 1980 roku w Belgradzie po przewiezieniu 
w ceremonialny sposób trumny z Ljubljany do Zagrzebia i wreszcie do Belgradu. W po-
grzebie uczestniczyli przedstawiciele 128 państw, w tym między innymi wiceprezydent 
Walter Mondale, Leonid Breżniew, Margaret Thatcher, Edward Gierek, Helmut Schmidt 
i inni. Jeszcze tego dnia ambasador Eagleburger przedstawił raport z pogrzebu i spotkań 
wiceprezydenta Mondale’a58. Poinformował o godzinnym spotkaniu wiceprezydenta 

57 Memorandum from the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to President Car-
ter, Washington, May 6th, 1980, SUBJECT: Meeting with Yugoslav Ambassador Loncar, May 6th, 1980 at  
3:00 P.M., [za:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 289.

58 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, May 8th, 1980, 0855Z 
3621. SUBJECT: Tito Funeral: VP Mondale Bilateral with Kolisevski, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern 
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z prezydentem Lazarem Koliševskim już w dniu 7 maja. USA potwierdziły swe kierunki 
polityki, wyrażając podziw i szacunek do zmarłego w imieniu prezydenta Cartera i na-
rodu. Wymieniono informacje o rozmowach między sekretarzem skarbu G. Williamem 
Millerem i przewodniczącym Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku Anthonym 
Solomonem, a ze strony jugosłowiańskiej ministrem finansów Petarem Kosticiem.

W sprawach międzynarodowych podjęto kwestie ograniczenia zbrojeń i inwazji 
radzieckiej w Afganistanie ze sformułowanym retorycznym pytaniem, przeciw komu 
dokonają teraz agresji. Wiceprezydent zapowiedział rozmowy w Wiedniu między no-
wym sekretarzem stanu Edmundem Muskiem i Andriejem Gromyką na tematy mię-
dzynarodowe. 

W nowej sytuacji po stronie USA była potrzeba wyjaśnienia kwestii finansowych 
w stosunkach amerykańsko-jugosłowiańskich, co zawarto w liście Executive Secretary 
do Brzezińskiego z 7 czerwca 1980 roku59. Interagency Group for Europe spotkała się 
5 czerwca w celu rozważenia kroków, jakie mogą być podjęte dla okazania pomocy 
Jugosławii przez Departament Skarbu, Ex-Imp. Bank, Departament Stanu i AID, De-
patrament Rolnictwa. W tym czasie, a mianowicie 11 czerwca tegoż roku, Departament 
Stanu przekazał ambasadzie USA w Belgradzie sprawozdanie z rozmów wiceprezydenta 
z ambasadorem Jugosławii Lončarem60. 

The Vice President opened the discussion by saying how impressed he had been during the Tito 
funeral at the sense of confidence of the new leadership and the Yugoslav people. Paraphrasing Mark 
Twain, he said that press reports of the problems of post-Tito Yugoslavia were grossly exaggerated.

W czasie spotkania pojawiła się kwestia ewentualnej wizyty prezydenta Cartera 
w Jugosławii. Sprawę tej wizyty podjął także Brzeziński w memorandum do prezyden-
ta61, zwracając uwagę na krytyczny moment, w jakim znalazła się Jugosławia po śmierci 
Tity. Wizyta prezydenta Cartera miałaby szczególne znaczenie. Byłaby to pierwsza wi-
zyta państwowa po śmierci Tity i stwarzałaby możliwość potwierdzenia poparcia dla 
Jugosławii i zapoznania się z nowym kierownictwa (m.in. z Cvijetinem Mijatoviciem, 
prezydentem od 15 maja, Stefanem Dobrońskim, przewodniczącym Politbiura, oraz 

Europe. Dok. 290. W pogrzebie ze strony USA uczestniczyli także: Secretary of the Treasury Miller; Am-
bassador Eagleburger; Assistant Secretary George Vest; New York Federal Reserve Bank Chairman Anthony 
Solomon; Deputy Assistant to the President David Aaron i Assistant to the Vice-President Denis Clift. Yugo-
slavs present in addition to Kolisevski included Foreign Secretary Josip Vrhovec; FEC Vice-President Dr. Ivo 
Margan; and (former) Ambassador Dimce Belovski.

59 Memorandum from the Executive Secretary of the Department of State (Tarnoff) to the President’s As-
sistant for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, June 7th, 1980, SUBJECT: Yugoslav Financial 
Situation, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 292.

60 Telegram from the Department of State to the Embassy in Yugoslavia, Washington, June 12th, 1980, 
0015Z 154447. Subject: Vice President’s June 11th Meeting with Yugoslav Ambassador Loncar, [w:] FRUS 
1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 293.

61 Memorandum from the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) to President Carter, 
Washington, undated, SUBJECT: European Trip: Belgrade (U), [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. 
Dok. 294.
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z Milošem Miniciem, byłym ministrem spraw zagranicznych, czy Nikolą Ljubičiciem, 
ministrem obrony).

Do wizyty prezydenta Cartera doszło w dniach 24–25 czerwca 1980 roku. Pierwsze 
spotkanie Cartera z prezydentem Mijatoviciem sprawozdaje memorandum z rozmów 
tego dnia62. Wyrażono wzajemnie szacunek dla obu stron i dla zmarłego marszałka Tity. 
Podjęto ponadto dyskusję na temat stosunków bilateralnych. Carter potwierdził popar-
cie dla Jugosławii i wyraził zadowolenie z powitania go na lotnisku i w czasie przejazdu 
przez miasto, a także stwierdził, że jest pod wrażeniem mauzoleum Tity odpowiadające-
go wielkości zmarłego, a zarazem: „(…) simple, tasteful and solemn, but not depressing”.

Carter wyrażał przyjaźń wobec Jugosławii uznanie dla jej roli jako państwa niezaan-
gażowanego, które stawiło opór Kubie chcącej skierować ten ruch na bardziej radyklane 
tory. Prezydent oczekuje działań ze strony państw niezaangażowanych na rzecz wywie-
rania przez nie coraz większego nacisku na ZSRR, aby tym przyczynić się do wycofania 
wojsk radzieckich z Afganistanu (?! – A.M.). Amerykanie poinformowali swoich roz-
mówców o wynikach konferencji mocarstw w Wenecji, gdzie wszyscy potępili politykę 
ZSRR, uznając, że przyczyniła się ona do zniszczenia détente. W sprawie Iranu Carter 
zapowiedział, że gdy tylko zwolnią oni zakładników, to skorzysta z pośrednictwa Jugo-
sławii w normalizacji stosunków z tym państwem.

Odpowiadając na pytanie Mijatovicia w sprawach stosunków ZSRR–USA, Car-
ter powiedział, że choć inwazja ZSRR na Afganistan zniszczyła wszystko i nie mogło 
dojść do ratyfikowania układu, to jednak USA będą przestrzegać warunków przyjętych 
w SALT II, jeśli ZSRR zrobi to samo. Ponadto nawet przed wycofaniem ZSRR z Afgani-
stanu USA gotowe są porozumieć się z ZSRR w sprawie TNF i SS-20 oraz podjąć dys-
kusję nad SALT III. O tym poinformuje Breżniewa odwiedzający go kanclerz Schmidt, 
ale uważa, że Rosjanie nie są skłonni tego przyjąć.

Prezydent Jugosławii krytycznie ocenił obecny stan stosunków na linii North– 
South, z czym w zasadzie Carter się zgodził, ale przywołał ustalenia z Wenecji, gdzie 
podjęto zobowiązania skutecznych działań. Jednak Rosja nie była skłonna współdziałać 
w całości poza okazywaniem pomocy dla Kuby, natomiast państwa OPEC wolały dzia-
łać na rzecz państw arabskich. 

Kolejne spotkanie prezydenta Cartera z prezydentem Mijatoviciem odbyło się 
25 czerwca 1980 roku w godzinach od 7.15 do 8.30. Sprawozdaje to Memorandum of 
Conversation63. Rozmowa skupiła się na zagadnieniach ekonomicznych, a dla Jugo-
sławii najistotniejsza była likwidacja deficytu do poziomu 2 mld USD. W tej kwestii 

62 Memorandum of Conversation, Belgrade, June 24th, 1980, 10:45 a.m. – 12:45 p.m., [w:] FRUS 1977–
1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 295. Uczestnikami spotkania byli: z USA – The President, Dr. Zbigniew 
Brze zinski, Under Secretary David Newsom, Under Secretary Richard Cooper, Ambassador Lawrence Ea-
gleburger, Stephen Larrabee, NSC Staff Member, Victor Jackovich (Interpreter); ze strony jugosłowiańskiej – 
President Cvijetin Mijatović, Lazar Koliševski, Veselin Djuranović, Josip Vrhovec, Sinan Hasani, Ambassador 
Budimir Lončar, Mirko Zarić.

63 Memorandum of Conversation, Belgrade, June 25th, 1980, 7:15–8:30 a.m., SUBJECT: Breakfast Meet-
ing, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 296. W rozmowach wzięli udział: ze strony USA – 
The President, Dr. Zbigniew Brzezinski, Under Secretary David Newsom, Under Secretary Richard Cooper, 
Ambassador Lawrence Eagleburger, Stephen Larrabee, NSC Staff Member, Victor Jackovich (Interpreter); ze 
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prowadzono rozmowy z sekretarzem G. Williamem Millerem i Davidem Rockefelle-
rem reprezentującym banki prywatne. Podjęto tematy związane z elektrownią atomową 
w Krško w Słowenii i wykazano postęp w rozwiązywaniu spraw. Podobnie oceniono 
amerykańskie działania przeciw terrorystom. 

W lipcu ponownie analizowano kwestie współpracy militarnej. Podjął to Larrabee 
w memorandum do Brzezińskiego64. Z dołączonego tam memorandum Harolda Brow-
na będącym odpowiedzią na memorandum Brzezińskiego z 7 lipca wynika, że wszystko 
w sferze sprzedaży broni dla Jugosławii dzieje się dobrze, nie ma powodów do obaw 
i że Departament Obrony szykuje specjalną ofertę na sytuację szczególną, na przykład 
na wypadek zagrożenia radzieckiego. W tej sprawie ambasador Eagleburger miał jed-
nak inne zdanie i stwierdził, że Jugosłowianie nie są zadowoleni z postępu rozmów 
i że oczekują gwarancji Departamentu Obrony, długoterminowej umowy o leasingu, 
a także są świadomi niechęci ze strony tegoż departamentu. Larrabee przypomniał, że 
na spotkaniu Joint Committee wszyscy zakładali, iż w wypadku kryzysu USA udzielą 
pomocy Jugosławii w zaopatrzeniu, a Departament Obrony przygotowywał listę syste-
mów obronnych, które Stany są gotowe przekazać Jugosławii. 

Sam prezydent Carter zaangażował się w kwestie stosunków obu państw i 13 sierp-
nia 1980 roku wysłał list do prezydenta Mijatovicia65. Przypominając ustalenia z ostat-
niej wizyty, Carter zwrócił się o kontynuowanie wymiany opinii na tematy interesujące 
obie strony. W tym liście podjął kwestie Afganistanu i rozmieszczenia long-range the-
ater nuclear forces (LRTNF) w Europie oraz kwestie działań USA dla wsparcia stabil-
ności gospodarki Jugosławii.

Były także kontakty innych osobistości, w tym szefów dyplomacji, 23 września 
1980 roku w Nowym Jorku66. Jugosłowiański minister spraw zagranicznych Josip Vr-
hovec przez godzinę rozmawiał z sekretarzem stanu Muskiem, a potem z podsekreta-
rzami stanu. Muskie poinformował Jugosłowian, że prezydent Carter, on sam i opinia 
publiczna popierają działania na rzecz udzielenia pomocy ekonomicznej Jugosławii. 

Podjęto także sprawę wydarzeń w Polsce. Vrhovec powiedział:

Events there represented a very serious development, unfavorable to the USSR. Yugoslavia regarded 
developments so far as positive, proving that a way of life imposed from outside was intolerable 
over time. Vrhovec noted that so far the Soviets had been restrained in their behavior and their 
propaganda. The fact that events in Poland had not turned into an East-West confrontation had 
contributed to a positive evolution in Poland. Yugoslav PermRep Komatina chimed in to point out 

strony Jugosławii – President Cvijetin Mijatović, Lazar Koliševski, Dragoslav Marković, Veselin Djuranović, 
Josip Vrhovec, Ambassador Budimir Lončar, Steven Doronski, Miloš Minić.

64 Memorandum from Stephen Larrabee of the National Security Council Staff to the President’s Assistant 
for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, July 25th, 1980, SUBJECT: Military Supply Relationship 
with Yugoslavia, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 297.

65 Letter from President Carter to Yugoslav President Mijatovic, Washington, August 13th, 1980, [w:] FRUS 
1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 298.

66 Telegram from Secretary of State Muskie to the Department of State, New York, September 25th, 1980, 
1833Z, Secto 8014. Subject: (U) Secretary’s Bilateral with Yugoslavian Foreign Minister Vrhovec, [w:] FRUS 
1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 299.
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that a very important East European official had recently commented that what had happened in 
Poland was incompatible with Marxism/Leninism, but that it was hoped that these new develop-
ments would “melt” as the economic situation improved.

W tym okresie nastąpiła kolejna agresja, której dokonał Irak przeciw Iranowi 
22 września 1980 roku (trwała do 2 sierpnia 1988 roku).

3 grudnia 1980 roku telegram z ambasady amerykańskiej w Jugosławii do Departa-
mentu Stanu podjął kwestie zagrożenia dla Polski interwencją radziecką67.

In the event of Soviet military intervention in Poland and the inevitable European security crisis 
this would generate, the Yugoslav leadership – although seeking to avoid “provoking” Moscow – will 
nevertheless welcome assurances of Western, specifically US, support. They may also seek concrete 
assistance in the economic and/or military area. This message outlines, in the event of Soviet inter-
vention in Poland, what our objectives should be in dealing with the Yugoslavs; and what we may 
anticipate the GOY may ask of us.

Amerykańskim celem powinno być uświadomienie Jugosłowianom, że USA są 
przygotowane do okazania pomocy – w granicach rozsądku – jeżeli tego będą chcieli. 
USA mogły być raczej pewne, jak Tito zareagowałby na radziecką interwencję w Polsce, 
ale mają mniej pewności co do tego, jak zachowa się nowe kierownictwo68. Można za-
łożyć, że Jugosłowianie będą cały sercem przeciw inwazji, ale początkowo będą bardzo 
ostrożni. Zdecydowane stanowisko USA pomogłoby im także w określeniu postawy 
wobec Stanów. Biorąc pod uwagę reakcje państw w roku 1968, wydaje się, że USA 
powinny pierwsze zwrócić się do Jugosławii z własnym stanowiskiem, co może mieć 
wpływ na ograniczenie jej oczekiwań. 

Eagleburger zalecał, aby co najmniej na poziomie sekretarza stanu po raz kolejny 
powtórzyć stanowisko USA wobec Jugosławii (Independence, Territorial Integrity, and 
Unity). Zastanawiał się, czy nie powinno dojść do spotkania obu państw na wysokim 
szczeblu i czy nie powinni w tym uczestniczyć przedstawiciele prezydenta elekta. Po-
winno się ustanowić wymianę informacji wywiadowczych z Jugosławią, aby monitoro-
wać sytuację w Polsce i Europie Wschodniej. Jugosławia może wykorzystać ten kryzys 
dla uzyskania dodatkowego wsparcia ekonomicznego i broni. Gdy kryzys się pogłębi, 
Jugosłowianie mogą zażądać pomocy finansowej. 

Konkluzją aktywności amerykańskiej dotyczącej sytuacji w Jugosławii po śmierci 
Tity i próbach utrzymania tam amerykańskich wpływów jest telegram Eagleburgera 

67 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, December 3rd, 1980, 
1430Z 9712. Department for Under Secretary Newsom and Assistant Secretary Vest. OSD/ISA for Assistant 
Secretary McGiffert. Subject: Contingency Planning for Yugoslavia in the Event of Soviet Intervention in Po-
land, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. Dok. 300.

68 Szerzej na temat stanowiska USA wobec zagrożenia inwazją przeciw Polsce, w tym na temat amerykań-
skiego Contingency Plan, który autor odkrył w JCL. Zob. A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003, s. 173–193.
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do Departamentu Stanu z 21 stycznia 1981 roku69. Napisano w tym dokumencie, że 
nowe kolektywne kierownictwo działało dobrze. Sytuacja ekonomiczna nie była jed-
nak dobra, Jugosłowianie żyli pod presją inflacji, obniżenia standardu życia. Polityka 
zagraniczna się nie zmieniała. Presja międzynarodowa po śmierci Tito była znaczna. 
Chodzi tu o wydarzenia w Azji Południowo-Wschodniej, rewolucję w Iranie, radzie-
cką inwazję w Afganistanie oraz pewien paraliż ruchu państw niezaangażowanych po 
śmierci twórcy tego ruchu.

W konkluzji stwierdzono, że ewentualna dezorganizacja państwa po śmierci Tity 
utrzymała się na akceptowalnym poziomie. Nowe kierownictwo potwierdziło swoją 
zdolność do działania, utrzymując równowagę i kompromis między regionami. Doko-
nała się pewna liberalizacja, dopuszczająca możliwość krytyki. Stał za tym nie Zachód, 
ale pragmatyczni komuniści, których bardziej interesowało rozwiązywanie problemów 
niż abstrakcyjne, ideologiczne spory. Nowa generacja mniej koncentrowała się na ideo-
logii, była bardziej pragmatyczna, lepiej wyedukowana, znająca świat, ale także obojętna 
na to, co się działo w Rosji. Jugosławia osiem miesięcy po śmierci Tity weszła w rok 
1981 z bardziej otwartym klimatem politycznym, z kierownictwem zdecydowanym do 
działania na rzecz niepodległości kraju i niezaangażowania w konflikty między mo-
carstwami.

Stany Zjednoczone w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej wypracowały sku-
teczną politykę wobec Jugosławii podlegającej zmianom. Tito, jako realny przywódca 
państwa i rzeczywisty symbol jedności, był przedmiotem zainteresowania w momencie 
schyłku jego rządów, śmierci i miesiące po niej. To skoncentrowanie badań na jednej 
osobie miało tu głębokie uzasadnienie i w dużej mierze pozwoliło Stanom Zjednoczo-
nym utrzymać pozycję państwa traktowanego jako przyjazne wobec nowej Jugosławii. 
Analiza dokumentów potwierdziła wysoką jakość eksplikacji oraz współdziałania insty-
tucji kształtujących politykę zagraniczną USA, a zbiór archiwaliów FRUS po raz kolejny 
ukazał swoją wartość jako prymarne źródło eksploracji badacza. 

69 Telegram from the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, January 21st, 1981, 0749Z 
410. USDOCOSOUTH for INTAF, USCINCEUR for Poland, CINCUSAFE for Poland, USNMR SHAPE pass 
Stoddart SACEUR/SA. Subject: The Post-Tito Transition: An Appraisal at Year’s End. Refs: (A) 80 Belgrade 
58512 (B) 80 Zagreb 11903 (C) 80 RFE RAD BR 1274.4, [w:] FRUS 1977–1980 vol. XX. Eastern Europe. 
Dok. 301.




