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Предговор
Тема овог рада је делатност Харија Хопкинса, незваничног саветника
председника Сједињених америчких држава, Френклина Делана Рузвелта, у периоду
Другог светског рата, односно његов утицај и улога у спољној политици и дипломатији
САД током рата. Хопкинс је присуствовао готово свим савезничким конференцијама у
току рата и ишао је у посете високим државницима савезничких земаља. Од почетка
рата је играо битну улогу у програму снабдевања савезника ратним материјалом и био
један од твораца програма помоћи познатијег као Ленд Лиз. Играо је велику улогу у
склапању савезништва са Великом Британијом и Совјетским савезом преко својих
мисија у Лондону и Москви. На конференцијама које су се одржале у току рата је често
као саветодавац имао утицаја на председника Рузвелта. Резултат његовог деловања је
допринос победи над силама Тројног пакта и успон САД као војно-политичке и
економске силе након Другог светског рата.
Ова тема је одабрана као резултат интересовања за политичку позадину рата и
спољну политику и дипломатију САД и рата уопште. Преко проучавања дипломатије и
спољних односа се може донети закључак о интересима којима су се водиле земље
учеснице великог сукоба. Конференције у току рата су показатељ намера савезника и
њихових ратних циљева као и политичке позадине појединих одлука. На одсеку за
историју сам током студија схватио да се велики сукоби не могу посматрати из једног
угла и да се сви аспекти морају испитати детаљно да би се дошло до закључка.
Изучавање дипломатије захтева подробно испитивање личности, догађаја и односа како
држава као субјекта тако и личности које су је представљале. Тема овог мастер рада
треба да да пример проучавања једног дипломате и његовог утицаја или улоге у
доношењу крупних одлука државе коју је представљао и њене администрације. Када
представимо позадину догађаја који су одиграли у току рата можемо створити слику о
позадини и намерама земаља учесница.
Конференције савезника које су се одиграле у току рата привлаче пажњу јер су
на њима расправљане првенствено одлуке о вођењу рата, начину вођења истог,
тактици, материјалним питањима попут снабдевања, ресурса, наоружања али и
политичка питања попут преговора са одређеним војно-политичким фракцијама или
земљама, поделама интерсних зона и послератном уређењу.
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Кључни део овог рада обухвата хронолшки период од маја 1940. и доласка
Харија Хопкинса у Белу кућу и завршава се његовом смрћу јануара 1946. године.
Делови рада пре овога су уводни делови и дају основне црте спољне политике САД пре
рата и кратку биографију председника Френклина Д. Рузвелта. Такође дају нам и
кратку биографију Харија Хопкинса и његову улогу у економској и привредној
реформи САД пре рата у којој је он играо битну улогу.
Сва имена личности су написана на српском језику и код првог помена је
наведено име на матичном језику, док су називи одређених програма, шифрована имена
операција написани курзивом. Личностима чије се име помиње више пута у раду је у
почетку написано пуно име док је после написано само презиме. Као заменска именица
се користи назив њихове функције уз име. Наслови мањих целина унутар великих
наслова су написани у курзиву и носе симболичне наслове док је испод њих дат
формални назив поглавља. Називи институција, програма или функција су написани у
пуној форми док се касније користе скраћенице. У фусноти су у скраћеној форми
наведени извори и литература и на појединим местима је дат додатан опис. Мањи број
фуснота даје само додатна објашњења без навођења литературе.
Рад је подељен у три дела која обухватају периоде везане за једну личност. Та
три дела су подељена на мања поглавља. Први део под насловом ,,Френклин Делано
Рузвелт и спољна политика САД 1932-1939“ даје нам биографију председника
Рузвелта, основне црте периода његове администрације и одлике спољне политике у
периоду пре Другог светског рата. У посебном поглављу су обрађени односи САД са
Совјетским савезом из разлога што сам желео да дам кратак прегледа односа две
државе које ће после рата бити водећи фактори међународне политике и које су и данас
на истој позицији.
Други део рада под насловом ,,Хари Хопкинс и његова улога у унутрашњој
политици САД 1932-1939“ доноси биографију Хопкинса и приказује његов рад у
програмима Рузвелтове економске реформе преко програма Њу Дила и објашњава нам
његов успон све до саветника председника.
Главни део овог рада носи наслов ,, Хари Хопкинс у оквиру америчке спољне
политике и дипломатије током Другог светског рата 1940-1945.“ и доноси приказ
његове делатности и улоге оквиру овог аспекта политике током рата. Подела поглавља
се заснива на одређеним дипломатским мисијама и конференцијама и описује догађаје
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који претходе или се одвијају после одређеног значајнијег догађаја. Мањи број
поглавља се заснива чисто на одређеном периоду. У поглављима се не описује само
Хопкинсов утицај на одређене догађаје већ је описан и дати догађај као и његове
битније одлике. Није запостављен ни утицај других истакнутијих личности.
У закључку су дате основне црте и виђење Хопкинсове улоге током рата, као и
кратак преглед политике САД у ратном периоду.
Фотографије које су постављене у овом раду садрже личности које се помињу у
тексту и везане су стриктно за догађаје и период поглавља у којем се налазе. На
највећем броју фотографија је приказан Хари Хопкинс и остали важнији чиниоци
описаних догађаја.
Литература и извори који су коришћени у овом раду су претежно на енглеском
језику, док је мањи број на руском и српском. Рад је сачињен првенствено на
литератури и изворима америчких аутора или америчке администрације који су
захтевали опрезно проучавање због пристрасности одређених аутора и склоности
преувеличавању појединих личности. Литература на руском језику је коришћена у
приликама када је у поглављу значајна и улога Совјетског савеза. Литература на
српском језику чине основни прегледи догађаја током рата и дипломатије.
Као полазну тачку за овај рад користио сам збирку докумената коју је објавио
амерички Стејт Дипартмент у више томова под насловом ,,Foreign relations of United
States

Diplomatic

papers“.

Ове

збирке

садрже

званичне

преписке

чланова

администрације везане за спољну политику као и преписке америчких амбасада широм
света. Збирке су подељене по хронологији и регионима или државама. У фусноти су
ове збирке наведене у скраћеној форми FRUS и основним насловом. Највећи број
фуснота садржи податке из ове збирке која је коришћена у у свим деловима рада.
За прву целину овог рада сам користио у највећем броју литературу америчких
аутора попут: Alan Allport, Franklin Delano Roosevelt, за преглед америчке спољне
политике литературу: Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy
1932-1945, Robert Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; Justus Doenecke, John Wilz,
From Isolation to War 1931-1941; Akis Kalaitzidis, Gregory Streich, U.S. Foreign policy,
Documentary and reference guide; као и синтезу Peace and War, United States foreign
policy 1931-1941. За проучавање односа са Совјетским савезом сам користио збирку
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докумената Foreign relations of United States Diplomatic papers, The Soviet Union 19331939 као и совјетску збирку Документы Внешней Политики СССР, томови 16 до 22,
који обухватају период од 1933. до 1939 године. Као основу за рад америчке амбасаде у
Москви и њене амбасадоре је коришћена књига David Mayers, The Ambassadors and
America’s Soviet policy, као и мемоари једног од амбасадора Joseph Davies, Mission to
Moscow.
Други део овог рада је базиран првенствено на литератури посвећеној Хари
Хопкинсу и његовој биографији и делу. Овде је основа била биографија Robert
Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, која веома детаљно даје опис
Хопкинсовог живота и деловања, као и његов однос са председником Рузвелтом. За
проучавање економских прилика и Њу Дила сам користио приручник Josh Brooman, A
New Deal America 1932-1945.
За главни део овог рада је употребљен највећи број литературе и извора. За
делатност Харија Хопкинса сам се водио литературом David L. Roll, The Hopkins touch,
Harry Hopkins and forging the Alliance to defeat Hitler као и америчком збирком
докумената Foreign relations of United States Diplomatic papers, томови везани за односе
са појединим државама у датом периоду The British Commonwealth, The Soviet Union,
The Near East and Africa 1940, General- The Soviet Union 1941, Europe 1943 или за
конференције у току рата The Conferences at Washington 1941-1942 and Casablanca
1943, The Conferences at Cairo and Teheran 1943. Од руске литературе је коришћена
Великаяа Отечественная Война 1941-1945 годов, Том 8, Внешнаяя политика и
дипломтия Советского Союза в годы войны. Извори који се бави препискама
државника савезничких земаља Correspodence during the Great Patriotic war of 19411945, Susan Butler, My dear Mr Stalin, Complete Correspodence between Franklin D.
Roosevelt and Joseph V. Stalin. Као полазна тачка за разумевање дипломатије у Другом
светском рату и политичке позадине догађаја ми је користила књига Чедомира Попова,
Политички фронтови Другог Светског рата, за учешће САД у рату William L. Hosch,
World War II, people, politics and power. Литература која садржи највише података о
Ленд Лиз програму и испоруци ратног материјала је Albert L. Weeks, Russia’s life saver,
Lend-lease aid to U.S.S.R. in World War II.
За опис догађаја из британског угла сам користио мемоаре Sir Winston Churchill,
The Second World War у шест томова. Сва литература и извори који су коришћени си
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захтевали опрезност и додатно проучавање. Документи нам доносе опис догађаја из
једног угла, формални су и не дају ширу слику. Литература на енглеском језику
америчких аутора је склона романтизованом приказу личности и пристрасности у
корист савезника, док је совјетска и руска литература склона глорификација рата
против Сила осовине. Међутим, та пристрасност није заступљена у већој мери нити
преовладава литературом.
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1. Френклин Д. Рузвелт и спољна политика САД 1933-1939.
Хришћанин и демократа
1.1 Биографија Френклина Д. Рузвелта
Особа која се налазила на челу једне светске силе у периоду велике кризе, која је
водила земљу кроз највећи ратни сукоб у историји претходно је извевши из велике
економске кризе, личност коју многи сматрају заслужном за претварање САД

у

светску силу био је Френклин Рузвелт. Након победе на председничким изборима 1932.
Рузвелта је чекао велики посао. Земља је била погођена еконмским тешкоћама и
потребне су јој биле реформе. Након стабилизације на унутрашњем плану земљу је
очекивао изазов на међународном плану, у сусрет је долазио рат огромних размера,
Други Светски рат. Рузвелт је и ову препреку савладао и изашао као победник те је од
Америке направио једну од две водеће светске силе. У прилог његовој успешности
говори и податак да је био председник чак четири мандата, што је незабележено у
америчкој историји.
Френклин Делано Рузвелт (Franklin Delano Roosevelt) рођен је 30. јануара 1882.
године у Хајд Парку, у Њу Јорку. Породица је становала у малој кући коју је Џејмс
Рузвелт (James Roosevelt), отац Френклина Рузвелта, купио још 1826. Породица младог
Френклина је израстала у аристократску залагањем Џејмса Рузвелта а о њеном
престижу говори и то да је чак имала и свој мото: Qui Plantavit Curabit.

1

Рузвелтови

преци су пореклом били из Холандије, а његова породица је постала имућна бавећи се
трговином и банкарством. Одувек су играли важну улогу на политичкој сцени државе
Њу Јорк. Иако је одрастао у имућној породици, Френклин је одувек имао жељу за
вршење јавних дужности. Између осталог, имао је и на кога да се угледа јер је његов
даљи рођак, Теодор Рузвелт (Theodore Roosevelt), већ био председник САД. Школован
је у свом дому све до своје четрнаесте године, када су родитељи одлучили да га
пошаљу у Масачусетс, у школу Гротон која је била позната као школа за младиће из
имућних породица. Френклин Рузвелт није постизао сјајне резултате у току свог
школовања, али се истицао у области спорта, драме и дебатним клубовима. Професори
су га описивали као ,,изузетно амбициозног ученика“. 2 Упркос својим слабим оценама
на школовању у Гротону, Френклин Рузвелт је био примљен на Харвард Колеџ 1900.
1
2

У дословном преводу на српски ,,Онај који је то посадио ће и бринути о томе“.
Allan Alport, Franklin Delano Roosevelt, 18.
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године, иако су то појединци правдали његовим добрим познанствима пре него
његовом заслугом. У току његовог школовања десио се један битан догађај који ће
имати утицаја на развој Рузвелтове личности. Његов отац је преминуо док је Френклин
Рузвелт био још студент прве године, а у отприлике исто време је даљи рођак Теодор
Рузвелт постао амерички председник и тако био узор свом млађем рођаку. Друга битна
ствар која му се десила у току студија је што је тамо упознао своју будућу супругу,
Еленор Рузвелт (Eleanor Roosevelt), која му је иначе била даља рођака. 1905. године су
се венчали. Након венчања, Френклин Рузвелт је напустио студије на Харварду,
пронашао посао у једној компанији за склапање уговора у Њу Јорку и уписао је студије
права. 1910. године одржали су се локални избори у држави Њу Јорк и Демократска
партија је позвала Рузвелта да буде кандидат за сенатора. Предвиђали су му победу
образлажући то његовим чувени презименом, богатством и слабом републиканском
опозицијом. На одржаним изборима Френклин Рузвелт је освојио 52% гласова и постао
први демократа који је однео победу на изборима у овом округу још од Грађанског
рата. Овде почиње његова политичка каријера. 1912. године је поново изабран на исту
позицију а поред тога је постао председник Пољопривредног комитета захваљујући
свом познавању рада у пољопривреди. Проблем у његовом политичком деловању су му
представљали чланови Тамани хола, једног од крила Демократске странке.

3

На

предстојећим председничким изборима је пружио подршку будућем председнику
Вудроу Вилсону (Woodroow Wilson) што ће му касније донети позицију Саветника
секретара морнарице који је у то време био Џозеф Даниелс (Joseph Daniels). Убрзо по
избијању Првог светског рата у Европи, Рузвелт се међу првима залагао за
интервенцију али је његов предлог наишао на негодовање међу страначким колегама,
првенствено од стране припадника Тамани хола. Након укључивања САД у рат
покушао је да на брзину склопи примирј са припадницима Тамани холе јер је желео да
стекне подршку у својој намери да се разреши политичких функција да би активно
учествовао у рату. У тој намери га је спречила болест упале плућа и лични проблеми.

4

1920. национална конвенција Демократске странке га је предложила за кандидата за
потпредседника поред председничког кандидата Џејмса Кокса (James Cox) из Охаја. На
изборима су доживели пораз од републиканаца предвођеним Вореном Хардингом и
Калвином Кулиџом (Warren Harding, Calvin Coolidge). Након овога Рузвелт се вратио

Tammany Hall, популаран назив за удружење Св. Таманија (Society of St. Tammany) које је деловало у
граду Њу Јорку.
4
Његова жене Елеонор је сазнала за његову аферу са њеном секретарицом
3
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приватном послу у Њу Јорку и направио кратак предах у бављењу политиком. Следећа
препрека у његовом животу била је болест коју је добио а за коју многи сматрају да је
облик Дечје парализе те му је практично целокупан доњи део тела био парализован.

5

Рузвелт није клонуо духом, користио је многе лекове и терапије да би се излечио.
Заједно са тим планирао је и повратак у политику. 1928. предложен је за гувернера Њу
Јорка од стране Демократске странке. Победио је са разликом од 0,6 проценатa гласова
у односу на противника. 6 Убрзо су уследиле велике реформе, организовање социјалних
удружења а све ће то допринети његовом сналажењу у доба велике кризе. Овде треба
издвојити његове сараднике Френциса Перкинса (Francis Perkins) и свакако за даљи ток
рада битног Харија Хопкинса (Harry Hopkins). 1929. је у пошти пронађена бомба која је
била упућена на његову адресу те је тако спречен могућ напад на њега. Рузвелт ће
остати на позици гувернера Њу Јорка све до 1932. поред активне кампање
Републиканаца да је умешан у корупцију. Убрзо ће доћи на највишу могућу позицију у
САД. Рузвелт је пре доласка на место председника око себе створио веома јак
политички лоби. Поред наведених његових сарадника Перкинска и Хопкинса, подршку
је имао и у људима попут новинарског магната Вилијама Херста (William Herst),
бизнисмена Џозефа Патрика Кенедија7 и адвоката Вилијама Гибса МекАдуа (William
Gibbs McAdu). Велика препорука за кандидатуру је био такође његов социјални рад и
реформе које је спроводио у Њу Јорку. Кандидатуру за председника је преузео у Чикагу
где је одржао чувени говор у којем се заклео народу да ће спровести Њу Дил. 8 Узеши у
обзир да је на делу била Велика економска криза, Рузвелт је играо у својој кампањи на
ову карту. И однео је убедљиву победу над републиканским кандидатом Хербертом
Хувером , а са том победом земљу је очекивала још већа криза коју ће он међутим
успети да преброди. У великој економској кризи Рузвелт је показао изузетну
сналажљивост, промишљеност и стрпљење. Земља је била на ивици колапса,
банкарском систему је претио крах, незапосленост је расла. Један од већих Рузвелтових
адута је свакако био састав његовог кабинета који је био искључиво сачињен од људи
академског статуса попут Рајмонда Молија (Raymond Molly), Кордела Хала, Вилијама
Хартмена (William Hartman) и Хенрија Моргентауа.

9

Рузвелт је прво вратио веру у

Ноге су му биле непокретне и морао се кретати у инвалидским колицима што је у јавности строго
избегавао те је као помоћно средство користио метални корсет.
6
Allan Alport, Franklin Delano Roosevelt, 35.
7
Отац будућег председника Џона Кенедија, Joseph Patrick Kennedy.
8
Allan Alport, Franklin Delano Roosevelt, 38-39.
9
Његов кабинет је популарно називан Труст мозгова.
5
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боље стање народу а затим почео да спроводи своју политику Њу Дила у дело.

10

Унео

је многе новине у економској политици попут јавних радова и стимулисања цене на
тржишту. Неке од негативних последица су негодовање предузетника који су сматрали
да се даје превелика подршка радничким синдикатима. Генерално гледано, план је у
пракси почео да земљу изводи из кризе што је Рузвелту донело победу и на наредним
изборима одржаним 1936. године. Убрзо је почео да спроводи и свој други Њу Дил где
је првенствено порасла производња али ће убрзо сви проблеми на унутрашњем плану
бити запостављени због наступајућег сукоба на међународном плану. Што се тиче
спољне политике, она је у првом периоду његове власти била сконцентрисана на земље
Латинске Америке, док је други био више фокусиран на међународну политику. Кратак
резиме би био да је САД водила једну политика од изолације ка интервенцији што је
све било било под утицајем унутрашње политке и економске кризе. У Другом светском
рату Рузвелт је водио такође једну прагматичну политику чији циљ је био уз
минималне губитке и употребу силе поразити чланове Тројног пакта. Са својим
савезницима је одржавао пријатељске односе али је увек водио рачуна о томе да САД
извуку сопствену корист и постану битан фактор и након рата. Као и из рата са
економском кризом Рузвелт ће САД извести као стабилну земљу и из овог рата друге
природе. Френклин Делано Рузвелт свакако заслужује високо место у историји САД.
Поред тога што је на њеном челу био у веома специфичном периоду показао је
изузетну способност за вођство једне огромне нације. Резултат његовог рада се огледа у
стасању САД након његове смрти као једне економске и војне силе за коју важи и у
данашње време.

10

Често је оптуживан да је Њу Дил социјалистички план.
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Арсенал демократије
1.2 Спољна политика САД тридесетих година XX века
Спољна политика у периоду председника Рузвелта била је условљена
економском кризом те је њен први циљ био пацификација и изолација, све до периода
пред Други светски рат. Администрација председника Хувера, која ја претходила
Рузвелтовој, држала је другачији курс спољне политике. У свом зачетку, Рузвелтова
спољна политика се ослањала на темеље претходне администрације али је убрзо
начинила крупне промене. Државни секретар за спољну политику, Кордел Хал (Cordell
Hull), није био привржен спољној политици Рузвелта у њеном зачетку. Већ по
преузимању председничке дужности, Рузвелт је показао тежњу за променом спољне
политике. Хувер је већ био договорио учешће САД на једној међународној економској
конференцији у Лондону која је требала да се одржи 1933. и која је била посвећена
питању међународног разоружања и ратних дугова. Рузвелт је био лично позван од
стране Хувера да би се пред слање делегације начинио договор око смерница којих ће
се држати та делегација приликом одржавања конференције. Насупрот Хуверу, Рузвелт
није

био превише

заинтересован

за

ангажовање

око

међународног

питања

разоружавања и ратних дугова. 11
На почетку свог првог мандата Рузвелт је начинио још корака који су САД
водили ка изолацији и пацифизму. Одлучио је и да редукује број активног војног
састава.

12

Иако је изражаво забринутост због тензија које су биле актуелне у Европи и

на Пацифику, трудио се да тренутно САД остави ван оквира тих сукоба. Једина ствар
која га је интересовала на међународном плану била је трговина, односно пад трговине
што је наравно довело и до мањег прилива новца. Рузвелт је изјавио да постоји потреба
да се :
,,...Предузму напори и да се обнови међународна трговина кроз прилагођавање
међународне економије''. 13
Рузвелтова спољна политика држала се одређених смерница у зависности од догађаја у
свету. Његова политика јесте била политика изолације, али САД нису у потпуности
11

Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 27.
Исто, 28.
13
Džojs Kaufman, Kratka istorija spoljne politike SAD, 82.
12
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изостајале из светских догађаја. Првих година након ступања на власт акценат је био
стављен на унутрашњу политику док се на плану спољне политике у том периоду
Рузвелт више фокусирао на америчку хемисферу спроводећи своју политику Доброг
суседа. Ипак, у политици САД је видљив један постепени заокрет од изолације из
светкских догађаја до укључивања у рат. Који су фактори утицали на стварање овакве
политике у САД?
Први светски рат је први рат у којем се САД укључује у рат ван америчке
хемисфере и то пред његов крај 1917. Након рата америчка делегација предвођена
председником Вудроом Вилсоном учествује на Париској мировној конференцији где се
потписује низ мировних споразума са пораженим државама и договара њихово
разоружање, разграничење и плаћање ратне одшете. Након рата Конгрес одбија да
ратификује ове споразуме иако су САД учествовале у њиховом доношењу и тако
заузимају курс једне политике немешања у догођаје у Европи. Још један битан потез је
статус према Друштву народа, међународној организацији формираној након Првог
светског рата чија је сврха била међународна политика и спровођење мира.

14

Таква

политика се одржава све до доласка председника Рузвелта који ће направити искорак.
Године које су уследиле донеле су политику изолације и избегавања интервенције али
уз коришћење других метода спровођења америчких интереса. САД се посвећују пре
свега својим најбитнијим интересним сферама: оба Америчка континента заједно са
Карибима и Пацифику. Рузвелт је као што је наведено посветио прве године своје
владавине унутрашњој политици а сем економске конференције у Лондону, коју је
договорила још администрација председника Хувера, није било већих потеза на
међународном плану ван америчке хемисфере, те су САД на већини конференција у
свету деловале само као посматрач.

Атмосфера у америчком друштву нам такође

показује расположење за овакву политику. Улазак у Први светски рат се сматра
грешком и трошењем америчких живота, а за цео тај сукоб се оптужују банкари и
политичари. Када је одржана конференција о разоужању у Женеви 1933. Рузвелт је
само изнео симпатије према Француској жељи за разоружање Хитлера али је изостала
било каква гаранција САД у складу са политиком изолације. 1934. Конгрес је изгласао

Администрација председника Вилсона је била један од твораца Друштва народа али је републиканса
опозиција у Сенату и Представничком дому била против приступања. Смрћу Вилсона и доласком новог
председника из редова републиканаца, Ворена Хардинга, одбачено је чланство у Друштву народа.
14
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да САД не приступе Међународном суду правде што је само пролонгирало америчку
политику изолације. 15
Догађај који ће утицати на доношење документа који јавно презентује америчку
спољну политику је напад фашистичке Италије на Етиопију 1935. Овај акт агресије
подсетио је јавност у Америци на увод у Први светски рат и формирана је комисија
сенатора Џералда Наја (Gerald Nye) која се противила мешању САД у било који светски
сукоб.

16

Најова комисија је предлагала се држављанима САД забрани пут у зараћене

земље и да се зараћеним земљама не дају зајмови и уведе ембарго на наоружање. Поред
несугласица са Конгресом који је предлагао да се само агресорској страни уведе
ембарго, рачунајући тако на неке будуће сукобе у којем би једна од страна била битна
за америчку политику, 31. августа 1935. усвојен је први Акт о неутралности.
Зараћеним странама ће се у будућности увести ембарго на увоз наоружања из САД и
уводи се забрана путовања у зараћене земље држављанима САД. Оно што је остављено
у закону као заобилазни пут за будуће наоружавање зараћених страна је тачка да о
третирању неког сукоба као рата одлучује председник. 17 Ипак, приметно је да ембарго
на извоз наоружања и финансијске помоћи није значио и забрану извоза сировина у
зарећене земље. Америчке компаније су и након рата наставиле да извозе у Италију
сировине као што су нафта и метал. 18
Најов комитет наставио је са радом и вршен је притисак да се донесе нови акт о
неутралности, јер је претходни истицао фебруара 1936. Анти-интервенционисти у САД
су истицали да се уведе и ембарго на извоз сировина истичући да се и тако пружа
подршка агресору у једном рату. Нови акт о неутралности је био скоро идентичан
претходном, са тим што је сада забрањено и приватним банкама у Америци да
позајмљују новац зараћеним странама. Ситуација се на међународном плану
погоршавала, у Шпанији је отпочео грађански рат између републиканаца и генерала
Франциска Франка (Francisko Franco) а Адолф Хитлер (Adolf Hitler) је извршио
ремилитаризацију Рајнске области у Немачкој. У Америци је дошло до поделе јавности
Према резултатима гласања 7 гласова је пресудило да САД не приступе Међународном суду правде.
Doenecke, Wilz, From Isolation to War 1931-1941, 54.
16
Сенатор Џералд Нај оформио је крајем 1934 комисију која је преиспитивала политику САД пре Првог
светског рата и њен улазак у рат. Комисија је донела закључак да САД нису биле истинске неутралне
1917. и да се убудуће сукоб може избећи избегавањем пословања са зараћеним странама. Robert
Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 146.
17
Kalaitzidis, Streich, U.S. Foreign policy, 101.
18
Председник компаније Standard Oil Валтер Тигл (Walter Tiggl) је изјавио ,,40 година тргујем са
Италијом, зашто бих сада престао?'' Doenecke, Wilz, From Isolation to War 1931-1941, 61.
15
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јер су либерални кругови подржавали републиканце у Шпанији, док су конзервативци
и католици истицали симпатије ка Франциску Франку. Акт је био усмерен и са циљем
спречавања уплитања америчких држављана у овај сукоб.

19

Почетком 1937. Сенат је

изгласао ембарго на извоз оружја зараћеним странама иако су САД намеравале да
шпанским лојалистима продају авионе у вредоности од 2,7 милиона долара.

20

Рузвелт

се двоумио око одлуке о ембаргу јер се плашио победе Франциска Франка у Шпанији и
јачања фашизма. Са друге стране победа републиканаца у рату вероватно не би
одговарала Америци јер би онда дошло до јачања комунизма тако да се испоставило да
је неутралност најбоље решење.
Како се ближио датум истицања другог акта о неутралности тако се јављала
идеја о доношењу новог али модификованог. Овога пута амерички политичари су били
ношени мишљу о користи од ратова пошто су они постали често појава последњих
година. Једино су страховали од потапања америчких бродова. На идеју о заради
продајом материјала зараћеним странама дошао је Бернард Барух (Bernard Baruch),
бивши Шеф комитета за ратну индустрију у периоду Првог светског рата. Његова идеја
је била да се омогући снабдевање једне зараћене стране али само ако она плати робу
унапред и дође по њу својим бродовима. Овај програм ће бити назван Кеш анд Кери
(Cash and carry- Плати и носи). Програм је био донешен смишљено те је предвиђао
будуће подржавање Велике Британије и Француске, јер Немачка и Италија нису имале
морнарицу за транспорт робе. 1. Маја 1937. Председник Рузвелт је потписао Трајни акт
о неутралности који је задржао одредбе претходног са додатком Кеш анд Кери
програма. 21 Закон је требао да буде на снази тачно две године.
Два месеца након доношења новог акта о неутралности дошло је до рата који ће
трајати све до 1945. и претходио је Другом светском рату, јапанске трупе су напале
Кину те је дошло до борби на мосту Марка Пола. САД су биле погођене овим ратом
имајући економских и политичких интереса у Кини а Јапан им је био конкурент на
Пацифику. Рузвелт је одбио доношење ембарга на извоз робе у Јапан а позвао је све
државе да агресоре ставе у карантин. Јапан је на оптужбе САД о кршењу постојећих
споразума о слободној трговини одговорио да су се околности промениле. Низ
преговора и упозорења није донео резултата а у децембру 1937. јапански авиони су
Рузвелт је интервенисао да се спречи покушај продаје осам авиона Шпанији од стране компаније Глен
Мартин. Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 127.
20
Doenecke, Wilz, From Isolation to War 1931-1941, 65.
21
Robert Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 148.
19
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потопили амерички патролни чамац Панај на реци Јангце. Жустрија реакција САД је
поново изостала а поједини сенатори су изјавили да ово свакако није разлог за рат док
су поједини постављали питање ,,Шта амерички патрочни чамац ради у Кини за време
сукоба?“

22

Овај чамац је припадао једној америчкој нафтној компанији а Јапан се

касније извињавао због инцидента што је умирило америчку јавност.
Ситуација у Европи се погоршавала, Франко се ближио победи у Шпанији,
Хитлер је извршио анексију Аустрије и успео да окупира област Судета у
Чехословачкој а европске силе Велика Британија и Француска су му попуштале. За све
време трајања ове кризе Рузвелт је позивао владе Велике Британије, Француске,
Чехословачке и Немачке да нађу компромис и постигну мир. Хитлер му је одговорио да
је мир могућ само ако се Немачкој преда област Судета.

23

Односи између САД и

Немачке су постајали све затегнутији да би у новембру 1938. Рузвелт наредио
амбасадору Хју Вилсону (Hugh Wilson) да се истог тренутка врати у САД. 24 Рузвелт се
плашио јачања Немачке и Хитлера означио као човека жељног да влада светом.

25

Извршена је реорганизација војске и њено поновно наоружавање и Рузвелт је тежио да
укине ембарго на увоз оружја зараћеним странама али је и даље наилазио на жесток
отпор у Конресу. Августа 1939. у току кризе око Пољске и преговора између Пољске,
Немачке, Велике Британије и Француске, Рузвелт је позвао и пољску и немачку власт
да реше догађаје мирним путем. Немачки одговор стигао му је 1. септембра
послеподне, када су јединице Вермахта већ напале Пољску. 5. септембра усвојен је
нови акт о неутралности уз поновни ембарго на увоз оружја зараћеним странама. 5.
новембра 1939. је усвојена повеља која је озаконила Кеш енд Кери програм. У односу
на претходне законе о неутралности сада су САД имале легалну могућност продаје
материјала зараћеним странама. Америчким бродовима је забрањено да плове
међународним водама које су проглашене ратном зоном. Овим чином је укинут
ембарго на извоз наоружања и САД су посредно учествовале у рату.
1940. Европа је постала фронт који је укључивао све њене веће државе и у
Америци се јавља страх да ће се рат пренети и на њену територију. Још у новембру
1939. Рузвелт је омогућио да се извози наоружање зараћеним странама али уз плаћање
у готовини и транспорт робе сопственим бродовима. У Америци је формиран и Одбор
Исто, 149.
Peace and War, United States foreign policy 1931-1941, 59.
24
Исто, 60.
25
Steven Casey, Cautious Crusade, 10.
22
23
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за одбрану Америке кроз помоћ савезницима.

26

У зиму 1939/1940. савезницима је

допремљена опрема у вредности од 50 милиона долара. Током лета 1940. Рузвелт је
предузимао одлучније кораке који су наговештавали укључивање Америке у рат.
Поново је увео регрутацију и понудио је Великој Британији старе разараче у замену за
базе на Карибима. Да би умирио јавност истакао је да ће регрути служити војни рок
само у Западној хемисфери. Након победе на изборима по трећи пут, што је био
преседан у америчкој историји, Рузвелт је предложио укидање програма Кеш енд Кери
из 1939. јер је Велика Британија остала без новца за плаћање наоружања у готовини.
Сада је Рузвелт предлагао увођење ,,Закона о зајму и најму“ савезницима како би се
помогла њихова борба против Хитлера. Одржан је и тајни састанак представника
америчког и британског генералштаба где је договарана координација у случају
америчког уласка у рат. Рузвелт је јавно инсистирао на стварању Арсенала демократије
у борби за четири слободе. 27 Америка је била спремна за рат.

1.2.1 Политика доброг суседа

Још један заокрет у Рузвелтовој спољној политици био је однос према државама
Латинске Америке. Ипак, како се ово може правдати његовом политиком мира са друге
стране имамо чињенице да су још у периоду администрације Херберта Хувера на чело
тих држава постављени проамерички диктатори и политичари.

28

Основна смерница у

Рузвелтовој политици према Латинској Америци била је изградити добросуседске
односе и везати те земље у савез против могуће агресије, те ако је могуће извући од
њих економску корист.
Једна од крупнијих промена на плану спољне политике била је промена односа
према Куби. По уговору из 1903. САД су имале праве интервенције на Куби ако буде
угрожена њена независност или безбедност грађана. На чело Кубе долази председник
Мачадо (Machado) 1925. године те његов режим хапшењем опозиције и довођењем

Овај одбор је инсистирао да се САД укључе јер Хитлер прети и Америци. Њихова опозиција се
организовала у покрет Прво Америка који је Рузвелт успео да уништи уз помоћ ФБИ, оптуживши их за
сарадњу са нацистима. Robert Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 156-157.
27
Слобода говора, слобода вероисповести, слобода сиромаштва и слобода од страха. Robert Šulcinger,
Američka diplomatija od 1900; 161
28
Kalaitzidis, Streich, U.S. Foreign policy, 97 Као пример ,,проамеричких“ диктатора наводе се: Трухиљо у
Доминиканској републици, Батиста на Куби, Сомоза у Никарагви.
26
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земље у стање банкрота изазиву побуну 1929. године. Упркос слању позива за
интервенцију САД, тадашњи председник Хувер није желео да интервенише јер ове
мере које је преузимао Мачадо против опозиције нису дотицале држављане САД на
Куби. Рузвелт је по преузимању председничке дужности као први корак начинио
постављање Самнера Велеса (Sumner Welles) за амбасадора на Куби.

29

Циљ америчке

спољне политике на Куби је био налажење компромиса између председника Мачада и
његове опозиције. Пошто преговори нису били успешни, Велес је предао један
ултиматум Мачаду у којем је навео да пошто није успео да нађе компромис са
опозицијом мора предати дужност председника и допустити Американцима да
формирају кубанску владу. У супротном, Америчка војска ће интервенисати у складу
са уговором из 1903. 30 Мачадо је поднео оставку августа 1933.
Уследио је низ састанака Рузвелта са представницима Чилеа, Аргентине и
Бразила где је између осталог тврдио да жели добросуседске односе и да ће покушати
да избегне било какву интервенцију. Овај став представници САД на челу са Корделом
Халом ће заступати и на Седмој Пан-Америчкој конференцији у Монтевидеу, децембра
1933.

31

Делегација САД није била пријатељски дочекана, све преостале делегације су

на њих гледали противнички а Кордел Хал је обилазио по хотелима представнике
латионамеричких земаља да их увери да САД нису дошле на конференцију ради
сопствених интереса већ у сврху изградње добросуседских односа.

32

Након

конференције, Рузвелт је окарактерисао Хaлову мисију као успешну. 1934. склопљен је
нови споразум са Кубом у којем је укинуто право интервенције САД и Куба је добила
одређене економске повластице попут смањења царине на увоз шећера у САД. Јула
исте године Рузвелт је обишао карипске земље и посетио Хаити, Колумбију и Панаму.
Циљ је био склапање трговинских споразума, смањивање утицаја САД преко војног
или економског присуства и дате су гаранције тим земљама о решавању будућих и

Самнер Велес је био ,,специјализован“ за односе са Латинском Америком, а од 1921. је био на челу
Одсека државног департмана за Латинску Америку
30
Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 61. Рузвелт је изјавио да он свакако
није имао намеру да интервенише војно и да је овакав исход за њега успешан.
31
Рузвелт није посвећивао превише пажње овој конференцији и поред кризе која је задесила Латинску
Америку а инструкције за преговоре су Корделу Хaлу уручене непосредно пред саму конференцију,
Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 66
32
У Монтевидеу су се могли видети и билборди са натписом ,,Доле Хал“ а вршен је и притисак на САД
кроз медије. Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 82
29
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садашњих проблема мирним путем у сврху наставка спровођења политке ,,Доброг
суседа“. 33
Односи са Мексиком су имали такође специфичан ток. 1934. године на чело
Мексика долази влада Лазара Карденаса (Lazar Cardenas). Ова влада је водила
антиклерикалну политику те су амерички католици оштро протествовали код Конгреса
да се интервенише и уклони ова влада. Наредне године појачавао се притисак на
Конгрес да се истражи делатност мексичке владе. Рузвелт је ове отпужбе одбацивао и
одбијао да покрене било какву иницијативу против мексичке владе. Кордел Хал је
такође одбијао да САД интервенише на било који начин.

34

Оваква политика ишла је у

прилог Рузвелтовој добросуседској политици и допринела наставку трговине са
земљама Латинске Америке.
Још у јуну 1935. Кордел Хал је покренуо идеју нове конференције америчких
држава ради склапања једне коалиције против потенцијалног агресора. Рузвелт је
подржао Халову идеју али је конференција морала да сачека до наредне године јер је у
току био рат између Боливије и Парагваја. У јануару наредне године је потписано
примирје и Рузвелт је одмах након тога позвао све латиноамеричке земље на
конференцију, те је већина позив и прихватила. За центар заседања изабран је Буенос
Ајрес. Делегацију САД ће предводити Кордел Хал, и Рузвелт ће бити присутан на
њеном отварању. Рузвелт се на овај потез одлучио након победе на изборима у
новембру. Његов пут ће трајати 28 дана, а посетио је сем Буенос Ајреса и Рио де
Жанеиро и Монтевидео.

35

Америчка делегација је изнела идеју продужетка добрих

односа и трговине, те склапање споразума о смањивању наоружања. Опозицију
америчкој идеју предводио је аргентински председник Саведра Ламас (Saveedra Lamas)
који се бојао да би ово ограничило утицај Аргентине у Латинској Америци, јер је
Аргентина тежила позицији лидера на континенту. На крају конференције одлучено је
да се око будућих питања угрожености оба континента све земље консултују али да
неће бити формиран никакав трајни комитет. Кордел Хал је изјавио да је ова
конференција била неуспех за САД.

Поједини латиноамерички политичари су чак Рузвелта називали ,,Великим демократом“ (El Gran
Democrata). Kalaitzidis, Streich, U.S. Foreign policy, 98.
34
,,Ово би нашу владу довело у позицију да говори какви би требало да буду закони друге земље“, Robert
Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 123.
35
У Бразилу је чак дочекан уз повике ,,Живела демократија! Живео Рузвелт“. Robert Dallek, Franklin
Delano Roosevelt and American foreign policy, 132.
33
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Последњи покушај везивања држава Америке у један одбрамбени савез је Осма
Пан-Америчка конференција у Лими одржана децембра 1938. И овде је био присутан
Кордел Хал по инструкцијама Френклина Рузвелта. Хал је изјавио да је су тих десет
дана које је провео на конференцији били једни од најтежих у његовој каријери.

36

Поново је највећи отпор пружала Аргентина, овај пут под новим председником
Робертом Ортизом (Roberto Ortiz). Декларација донета на крају конференције није ишла
у прилог политици САД. Све земље Америке су имале право независног деловања у
складу са својим капацитетима. Рузвелтова добросуседска политика имала је
делимичан успех. Поједине земље Латинске Америке су и у току Другог светског рата
пружиле помоћ савезницима, док је Аргентина, која је и била увек на челу опозиције
америчкој политици, одржавала трговинске везе се Трећим рајхом па је и након рата
режим у Аргентини пружао уточиште избеглим нацистима.

Фотографија 1: Председник Френклин Д. Рузвелт и Државни секретар за спољне послове,
Кордел Хал.

36

Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American foreign policy, 177.
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Орао и медвед
1.3 Америчко-совјетски односи 1933-1939.

САД су одбијале да признају СССР још од Октобарске револуције, сматрајући
ову социјалистичку државу бунтовничком и извором ширења револуције. Проблем је
представљало и то што совјетске власти нису признавале дугове која је према САД
имала царска Русија и одбијале су да плате компензацију за конфискацију имовине
америчких грађана у Русији. Оно што је утицало на америчке политичаре да промене
мишљење о Совјетима је велика економска криза што их је навело на размишљање о
Совјетском савезу као могућем новом тржишту. Председник Рузвелт је такође
подржавао идеју да се успоставе дипломатски односи са Совјетима. Признавање СССР
је вероватно и повезано са доласком Хитлера на власт у Немачкој 1933. а такође је и
Рузвелт сматрао да ће побољшање односа са Совјетима утицати на Јапан који је постао
агресиван у својој спољној политици. Још једну потешкоћу је представљала изолација
који су Совјети практиковали, одбијајући било какве споразуме или мешање у њихову
унутрашњу политику.
Пре чина признавања оформљен је председнички комитет који је расправљао о
последицама признавања СССР. Чланови комитета су били: шеф одсека за односе са
Источном Европом, Роберт Кели (Robert Kelly), специјални помоћник државног
секретара, Вилијем Булит, помоћник државног секретара, Волтон Мур (Walton Moore),
подсекретар , Вилијам Филипс (William Phillips), Хенри Моргентау (Henry Morgentau) и
државни секретар, Кордел Хал.

37

Генерално гледано скоро сви чланови комитета су

предлагали да се пред совјетску владу поставе услови које би она требало да испуни
пре планираног признавања. Највећа препрека су били дугови које је направила царска
Русија а које совјетска власт није признавала. Рачунајући и конфисковану америчку
имовину дуг је процењиван на износ између 75 и 150 милиона долара. 38 Вилијем Булит
је предлагао и да се тражи од Совјета да прекину своју пропаганду у САД и заштите
цивилна и религиозна права Американаца у Русији. Такође је сматрао да признавање
значи да се совјетска власт признаје од датума признавања не од њеног оснивања.

39

Роберт Кели је највише упозоравао Рузвелта, сматравши да Совјети неће хтети и даље
да исплате дугове, да ће бити проблема за америчке трговце који буду желели да
37

David Mayers, The ambassadors and American soviet policy, 102.
Исто, 101.
39
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 16-17.
38
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послују у Совјетском савезу те да су САД и СССР два тотално другачија друштва.
Рузвелт није у потпуности прихватио ова упозорења сматрајући да је тренутно битније
да се призна Совјетски савез због надируће моћи Јапана и доласка Хитлера на власт
него да се од њега захтева да врати дугове који су настали у прошлости. Хенри
Моргентау је почетком октобра позвао представника Совјета, Бориса Сквирског, у свој
кабинет где им се придружио Вилијем Булит који је Сквирском предао позив на
преговоре.

40

10. октобра 1933. Рузвелт је председнику ЦИК СССР

41

Калињину

(Михаил Иванович Калинин) упутио телеграм у којем је изразио своје искрене жеље да
се што пре нормализују односи између ове две милионске нације.

42

Недељу дана

касније Калињин одговара Рузвелту истичући да је и његова жеља да се успоставе
нормални односи те да ће у договорено време послати у Вашингтон Максима
Литвинова, Народног комесара за спољну политику на преговоре.

43

Јавност у САД је

реаговала различито сазнавши за предстојеће преговоре и поставила питање треба ли
САД да призна Совјетски савез? Према истраживањима 63% Американаца је
подржавало признање а 26,9% је било против. Католичка црква и њени представници
су били против признавања државе која је у савезу са ,,непријатељем Бога“.

44

Рузвелт

је обећао да ће захтевати од совјетског представника да гарантује религијска права
Американаца у Совјетском савезу. Преговори између совјетског представника Максима
Литвинова (Максим Максимович Литвинов) и администрацијe САД су трајали од 8. до
16. новембра 1933. Прва два дана Литвинов је разговарао са представницима САД а
онда је затражио да разговара директно са Рузвелтом. Након низа разговора Литвинов
је дао своје гаранције у вези са религијским правима и обећао да ће совјетска
пропаганда престати са помињањем САД. Једина препрека је остало питање дугова које
је Совјетски савез имао према САД. Рузвелт је истицао да ће проблем дуга бити
најлакше решен чим се реше остале препреке. 15. новембра Литвинов и Рузвелт су
потписали споразум о исплати дуга у износу од 75 до 150 милиона долара који је од
стране Стејт департмента процењен на преко 600 милиона долара.

45

Литвинов и

Рузвелт су затим потписали споразум око враћања дуга у којем Литвинов истиче да он
лично нема право да пристане на било какву границу око износа дуга али да ће
Борис Сквирски је према сведочењу Моргентауа био веома изненађен и упитао ,,Да ли то значи
признање СССР?“ а Булит је одговорио ,,Шта више очекујете него да Ваш представник седне са
председником САД?“ Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1933-1945, 79.
41
Централни извршни комитет СССР-а.
42
FRUS, The Soviet union 1933-1939, 17-18.
43
Документы внешней политики СССР, Том 16, 565-566.
44
Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1933-1945, 79.
45
Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1933-1945, 80
40
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пристати на разговор око дуга између 75 и 150 милиона долара.

46

Наредног дана, 16.

новембра, Рузвелт је саопштио Литвинову да су сада постигнути сви услови да се
нормализују односи између њихових земаља да се приступи размени амбасадора.
Рузвелт је изразио да се нада пријатељским односима у будућности и сарадњи у
изградњи мира у свету.

47

Рузвелт је након тога поново напоменуо Литвинову да жели

гаранције око верских права америчких грађана у Совјетском савезу а Литвинов му је
одговорио детаљно, наводећи законе који су у СССР гарантовали верске слободе.

48

Наредног дана споразум је верификован и издато је званично саопштење у којем
државни секретар Филипс обавештава све америчке амбасадоре да су сада
успостављени дипломатски односи са СССР и да се совјетски пасоши третирају као и
пасоши осталих признатих земаља.

49

Совјетима је дозвољено и да пошаљу трговачког

аташеа који би проучавао америчко тржиште. 50
За првог америчког амбасадора у Совјетском савезу је постављен Вилијем Булит
(William Bullitt), који је већ имао искуства у преговорима са Совјетима.

51

По доласку у

СССР Булит је одмах упутио писмо председнику Калињину у којем истиче да је његова
мисија историјска. Његов први период боравка обележен је свакодневним састанцима
са државним врхом Совјетског савеза на којима се расправљало о разним темама.

52

У

првим месецима боравка у Москви, Булит се бавио општим стварима око успостављања
једне амбасаде. Булитово виђење Совјета било је мање позитивно него што је он то
показивао јавно. Булит је био у склопу Келијевог комитета и био је један од оних који
су истицали да се од Совјета захтева прекид пропаганде против САД. Његов канцелар у
склопу амбасаде је био Џон Вајли (John Wiley) а шеф економског одсека Лој Хендерсон
(Loy Henderson). Сво особље амбасаде Булит је изабрао у договору са Келијем.

53

За

војног аташеа је постављен мајор Филип Фајмонвил (Philip Faymonville) који ће и
током рата боравити у Москви. Играо је и битну улогу око склапања Ленд Лиз
Документы внешней политики СССР, Том 16, 639
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 27
48
Документы внешней политики СССР, Том 16, 646
49
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 39
50
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 51
51
Булит је био члан делегације председника Вудроа Вилсона на Париској мировној конференцији те је
имао посебну мисију у Русији да преговара са бољшевицима.
52
Булит у свом детаљном извештају Државном секретару наводи између осталог да су му поједини
функционери истицали да се плаше јапанског напада те године и да је због тога битно да се што пре
изгради железница до Владивостока те да им за то недостаје око 250.000 тона челика. Совјети су истакли
да је до сада изграђено око 1500 километара железнице те да је преостало још око 500. Булит наводи да је
по његовим истраживањима ова бројка била нетачна те је да изграђено свега око 500 километара
железнице. FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 55-62
53
David Mayers, The ambassadors and American soviet policy, 110
46
47
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програма са Совјетима. Булит је често посећивао разне прославе и спријатељио се са
некима од виђенијих совјетских политичара и идеолога. Био је импресиониран животом
у Москви и често се виђао са Стаљином.

54

Посећивао је оперу, позориште, музеје и

цркве. Колико је био импресиониран ,,обичним“ становником Москве толико је Булит
био разочаран совјетским државним фукнционерима. Његов задатак је пре свега било
спровођење америчких интереса у Совјетском савезу али у периоду свог рада он није
постигао значајније успехе. 55 Булит је Совјетима истакао да је сада минималан дуг који
морају да исплате САД 150 милиона долара са обзиром на раст долара али да то
представља претходно договорених 90 милиона. 14. марта Булит је обавио дужи
разговор са Литвиновим којем је рекао да Јапан неће напасти СССР те године и да САД
ради на томе да се са Јапаном склопи пакт о ненападању. Поновио је и Литвинову да је
цифра коју сада морају да плате 150 милиона долара.

56

Литвинов је одговорио Булиту

да цифра коју САД траже као дуг не припада Совјетима већ је направљена од стране
Керенског и Вронског против којих се Црвена армија борила.

57

Совјети су тражили

такође директну позајмицу новца од САД али је Булит истакао да могу добити само
кредит са каматом од 5-10%.

58

Совјети су након тога тражили позајмицу од 200

милиона долара коју би исплатили у периоду од 20 година са каматом од 5%. Како нису
успевали да се нагоде са САД око кредита Совјети су почели да повлаче протестне
кораке. Прво су блокирали изградњу америчке амбасаде у Москви а потом су чак
изазвали аферу са члановима америчке амбасаде, оптуживши их да су доларе мењали у
рубље на црном тржишту Москве. 59
1934. године Литвинов је преузео кораке ка склапању пакта против Хитлера. Као
први корак СССР је приступио Друштву народа. 60 Исте године СССР је склопио пакт о
ненападању са земљама Балтика, Пољском, Румунијом и Чехословачком. Односи
Совјета са САД су се закомпликовали у лето 1934. Прво, Совјети су одуговлачили са
плаћањем дуга тако што нису пристајали на цифру коју су предлагали Американци. Као

Булит истиче да је Стаљин у то време одбијао да види било ког амбасадора сем амбасадора САД. David
Mayers, The ambassadors and American soviet policy, 112
55
За слабе успехе у преговорима Булит је чак кривио ,,Јеврејство“ комесара спољних послова Литвинова
и амбасадора Уманског. Истицао је да су Московљани, који су чисто Руси, били много више
дружељубиви и кооперативни. David Mayers, The ambassadors and American soviet policy ,113
56
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 66
57
Документы внешней политики СССР, Том 17, 179
58
FRUS, The Soviet Union 1933-1939, 66-67
59
У истрази која је спроведена поводом тог случаја, Булит је успео да одбрани чланове америчке
амбасаде и докаже да су невини. David Mayers, The ambassadors and American soviet policy, 114
60
СССР је претходно оштро нападао Друштво народа кроз своју пропаганду
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контра-меру САД нису хтеле да потпишу пакт о ненападању на Далеком Истоку који је
предложио Литвинов, а обухватао је сем САД и СССР и Јапан и Кину. Још један
догађај који је погоршао односе било је присуство чланова Америчке комунистичке
партије на Седмом конгресу Коминтерне у Москви у јули и августу 1935.

61

У свом

извештају који је послат из Москве 26. јула Вилијем Булит наводи да су конгресу
присуствовали ,,амерички држављани Браудер и Фостер“. 62 У извештају послатом пар
дана пре овога Булит анализира тренутну ситуацију у Совјетском савезу и истиче да су
тренутно Совјети одустали од идеје светске револуције те да нису претња по САД, и да
је њихов највећи страх обнова Немачке те да су зато склопили споразум са Француском
да би спречили било какав потенцијални споразум Француске са Немачком. Исто тако
наводи се Совјети плаше рата јер за њега нису спремни и да су у страху од напада
Јапана на Далеком Истоку јер би их онда напали заједно Јапан, Немачка и Пољска.

63

Оно што је дало некакву наду Американцима је била одлука конгреса Коминтерне да се
за демократским и либералним земљама иде у савез ради борбе против фашизма.

64

Са

друге стране говори америчких делегата и оштре речи које је Георги Димитров упутио
на рачун САД били су знак за амерички конгрес да у будућности неће бити помака у
успостављању бољих односа са Совјетима.65 Булит је детаљно извештавао конгрес о
раду конгреса Коминтерне а америчка штампа је објавила све оно што је у негативном
контексту изречено на рачун САД.

66

Сада је постојао чврст аргумент који су

Американци могли да искористе и прекину односе са Совјетима, ипак амбасадор Булит
је у свом детаљном извештају поводом конгреса Коминтерне истакао да САД морају да
поступе паметно те да би прекид односа у датој ситуацији био лош по Америку.

67

Председник Рузвелт и амерички Конгрес су донели одлуку да ће упутити званичан
протест Совјетима поводом изјава датих на конресу Коминтерне. Протестну ноту је

Државни секретар Кордел Хал је још 1934. у августу писао Вилијему Булиту у Москви да обрати
пажњу на предстојећи конгрес Коминтерне, с обзиром да су прикупљени докази о везама америчких
комуниста са Коминтерном. FRUS, The Soviet Union, 1933-1939, 132-134.
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У свом говору на конгресу, Вилхелм Пик (Wilhelm Pick)је истакао ,,Заједно са правим присталицама
буржоаске демократије спремни смо да бранимо остатке парламентаризма и демократије против
фашизма са циљем да би могли да се боримо за права пролетаријат“'. FRUS, The Soviet Union, 19331939, 228-229.
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Георги Димитров је у свом говору пред конгресом назвао САД ,,Фашизмом у зачетку“. Такође је
истакао да се амерички фашизам крије под плаштом демократије. FRUS, The Soviet Union, 1933-1939,
235-236
66
Вилијем Булит је све информације везане за конгрес Коминтерне као што су резолуција и говори читао
у часопису Правда који је објављиван у Москви.
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амбасадор Булит уручио комесару за спољне послове Крестинском.

68

У протесту се

наводи да су на конгресу Коминтерне повређене тачке споразума који је Литвинов
потписао у Вашингтону 16. новембра 1933. Крестински је у свом одговору упућеном
Булиту 27. августа 1935. истакао да у протестној ноти САД он не види чињенице које
доказују да су Совјети повредили било коју тачку споразума и истиче да Коминтерна
није у надлежности Совјетске власти.

69

Односи су постајали хладнији те је Булит

одлучио да контакте са Совјетима смањи на минимум и затражи од својих надређених
да смањи број особља у америчкој амбасади. Булита су застрашиле и чистке које је
Стаљин почео да спроводи ликвидирајући истакнуте личности које су била препрека за
његов режим.

70

Булит је прикупљао информације о ликвидацијама за које се сматрало

да спроводи Стаљинов режим и све их прослеђивао обавештајној служби.
Булитова мисија није била успешна а нису ни његови надређени били задовољни
његовим радом. Разлог за смењивање Булита нађен је у поновним сумњама у његове
малверзације око новца. Пошто су га Совјети већ једном оптуживали да је мењао рубље
на црном тржишту сада је пак један амерички новинар сопственим истраживањем
дошао до доказа о умешаности Булита.

71

Совјети су га оптужили за неуспех

успостављања бољих односа са САД и као разлог навели његову тврдоглавост. Булит
је опозван 16. маја 1936. и на његово место је постављен Џозеф Дејвис (Joseph Davies).
72

Дејвис је добио инструкције од председника Рузвелта да мора да поправи односе са

Совјетима јер је то ствар од националног интереса за САД. Још једна ствар коју је
Дејвис морао да побољша била је трговина. Ипак оно што је и даље одвлачило највише
пажње члановима америчке амбасаде било је даље спровођење чистки. Августа 1936.
одржано је суђење бившим Стаљиновим политичким партнерима Григорију Зиновјеву
и Лаву Камењеву (Григорий Зиновьев, Лев Каменев). Били су оптужени да су спремали
атентат на Стаљина и да су немачки шпијуни. Лој Хендерсон, члан кабинета
Одговор Крестинског био је ,,Ако је протест везан за конгрес Коминтерне могу да Вам кажем да ће
бити одбијен“. Документы внешней политики СССР, Том 18, 474.
69
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Сергеја Кирова, истакнутог члана Комунистичке партије Лењинграду. Сматра се да је његово убиство
наручио Стаљин а тог мишљења је био и Вилијем Булит. Кирова је убио Леонид Николајев 1. децембра
1934. Оно што је створило сумње у вези убиства је то да је Николајев покушао атентат и у октобру исте
године када је унео пиштољ у Смољни институт али га је обезбеђење пронашло те он тада није био
ухапшен. На дан атентата Николајев је несметано унео оружје у институт и успео да убије Кирова, чије
обезбеђење је тог дана било сведено на минимум. Убиство Кирова је било повод за отпочињање чистки.
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информације су објављене у часописима The Tribune и Washington Post. Donald Day, Onward Christian
soldiers, 76-77.
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68

- 25 -

претходног амбасадора Булита и сада члан кабинета амбасадора Дејвиса је извештавао
о овом суђењу тврдећи да ,,Све делује као фарса да чак и совјетски грађану са много
скептицизма гледају на ово суђење.“73 Ипак, колико год су ове чистке и монтирана
суђења остављала лош утисак на чланове америчке амбасаде, виши циљ је био
приоритет а то је било побољшање односа са Совјетима. Нови амбасадор Дејвис је
изјавио ,,Сва ова суђења, чистке и ликвидације, која су се чинила насилна у то време и
шокирала свет, очигледно су били део енергичне и одлучне политике Стаљина, не само
да се заштити од револуције него и од напада споља. Све је то рађено темељно да се
очисте издајнички елементи из државе. Све недоумице су решене у корист власти.“ 74
По другима, Дејвис је пао под утицај Стаљинове пропаганде и представљао је срамоту
за америчку дипломатију. Дејвис је био под критиком не само чланова своје амбасаде,
него и од стране чланова Конгреса и шефа одсека за послове Источне Европе Роберта
Келија. Трећа страна је била пак мишљења да је Дејвис какви год били његови лични
ставови све радио у сврху мира у свету.

75

У САД Рузвелтова администрација није

хтела да се у јавности подиже узбуна због свега онога што се дешавало у Совјетском
савезу а што су у Вашингтон слали чланови америчке амбасаде. Константин Умански
(Константин Уманский), амбасадор СССР у САД је писао Литвинову маја 1936. да је
пропаганда против Совјета овде сада скоро престала и да амерички часописи сада о
Коминтерни пишу позитивно због њених упозорења о рату и позива на борбу против
фашизма.

76

Преговори око враћања дуга настављени су и 1937. године и даље без

успеха. Совјети су сада истакли да не желе да прихвате дуг који је према САД направио
Крестински јер они са њим нису повезани. Рузвелт је толерисао совјетско одуговлачење
око враћања дугова из разлога што су му Cовјети били потребни за рат против Хитлера.
Као знак жеље за побољшање односа чак је и расформирао против-совјетски одсек у
склопу одседа за источно-европске послове, а врховни човек одсека Роберт Кели је из
Риге премештен у Анкару.

77

На пољу трговине такође су вођени тежи преговори, јер

Совјети нису хтели да прихвате куповину америчких производа у износу од 40 милиона
долара колико су тражили Американци.78 Незадовољство Рузвелта напретком
преговора са Совјетима је расло. Расправа око дуга је трајала годинама а није ни било
73
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напретка на пољу трговине. Пар месеци пре одласка амерички амбасадор Дејвис је
послао детаљан извештај о стању у Совјетском савезу у којем наводи да односи са САД
заузимају посебно место у политици Стаљина те да већина совјетских државника има
високо мишљење о Рузвелту.

79

Дејвис је у свом извештају пред одлазак из Москве

навео да му је Стаљин донео коначно решење око дуга који је био спорна тема расправе
две државе још од признавања.

80

Након тога Совјети су изнели предлог о смањењу

дуга на 50 милиона долара са планом отплате на 20 година.81 Започети су и преговори
око изградње бродова за потребу Совјетске морнарице које су Совјети планирали да
плате око 100 милиона долара.

82

Затим се амбасадор Дејвис поздравио са врхом

Совјетског савеза и отишао у Брисел да би одатле пратио ток догађаја уочи
предстојећег рата у Европи. Место амбасадора у Москви је остало упражњено све до
доласка Лоренса Штајнхарда (Laurence Steinhardt) у августу 1939. само пар недеља
уочи почетка Другог светског рата. Америчка амбасада је функционисала добро и без
званичног амбасадора. Главну реч у амбасади је сада преузео Александар Кирк
(Alexander Kirk), отправник послова у амбасади и за време Џозефа Дејвиса. За Кирка су
и његове колеге тврдиле да је био чвршћи вођа од Дејвиса и да је амбасада под њим
функционисала боље.

83

У августу 1938. САД и СССР су потписале трговински

споразум. Овај споразум је уствари обновио претходни, са разликом што је повећан
износ новца који ће Совјети потрошити за набавку америчке робе и договорен је извоз
угља у САД.84 Совјети су и даље истицали питање међународног мира и изказали
забринутост због дешавања у Европи и припајање Аустрије Рајху.

85

Само десетак дана

пре анексије Аустрије, Совјетски савез је потписао нови трговински споразум са
немачким Рајхом.

86

Деловало је да Совјети прелазе у неку врсту изолације од сукоба,

затварајући представништва других држава у Лењинграду. На делу су поново биле
79
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стаљинове чистке државног и војног врха о чему су поново извештавали чланови
америчке амбасаде. Ситуација је на глобалном плану постајала затегнутија. Хитлер је
након споразума у Минхену добио Судете и на крају окупирао целу Чехословачку.
Велика Британија и Француска су покушавале да изврше притисак на Стаљина и
придобију га за пакт против Хитлера. Стејт Департмент је пак убедио Рузвелта да
Совјетима за сада не продаје наоружање.87
Почетком 1939. САД су почеле да се наоружавају за предстојећи сукоб. Рузвелт
је наредио да се повећа број војника, а посебно број пилота. Хитлер је у марту окупирао
преостали део Чехословачке а Мусолинијева Италија је извршила напад на Албанију.
Александар Кирк, отправник послова америчке амбасаде, извештавао је о конгресу
Комунистичке партије у Москви на којем је Стаљин изнео своју тезу да буржујске
земље гурају Хитлера ка Совјетском савезу тако што му допуштају да окупира друге
земље. Међу земље које су по њему толерисале Хитлерову агресивну политику,
Стаљин је навео и САД.

88

Совјети су након Хитлерове окупације Чехословачке

понудили Пољској и Румунији војну помоћ у случају агресије, али је то подразумевало
стационирање Црвене армије на територијама тих земаља. Александар Кирк је ову
совјетску политику назвао квази изолацијом. Истакао је и да је совјетска спољна
политика тренутно неповољна по Запад и да Стаљин оптужује Запад за кварење односа
Совјетског савеза са Немачком.

89

Бивши амбасадор у Совјетском Савезу, Џозеф

Дејвис, увидео је озбиљност ситуације и понудио се у априлу да поново дође у Москву
и разговара са Стаљином, Каљинином и Литвиновим око склапања пакта о ненападању
јер су тренутно Велика Британија и Француска у немогућности да то ураде.

90

Совјетски амбасадор у САД, Константин Умански, извештавао је о залагању Рузвелта
за мир али и о жељи САД да изађу из изолационизма који је сада ограничен на мање
групе у Конгресу.

91

Совјети су наставили своје преговоре са Хитлеровом Немачком,

поред тога што су месецима вођени преговори о ненападању са Великом Британијом и
Француском. Тврдили су да их ти преговори не обавезују од престанка трговине са
Раније су вођени преговори о изградњи брода у САД за потребе совјетске морнарице. Преговори су
окончани крајем 1938. јер су совјетски захтеви излазили излазили из оквира њихових произвођачких
могућности. Наиме, желели су да брод буде наоружан топовима калибра 16 инча (406 mm) које нису
могли произвести нити су поседовали муницију тог калибра. FRUS, The Soviet Union, 1933-1939, 707.
88
Стаљин је тврдио и да се буржујске земље не супростављају Хитлеру одлучније јер страхују од
револуције пролетаријата. Сличне тезе је у свом говору изнео и генерал Ворошилов. FRUS, The Soviet
Union, 1933-1939, 739-746.
89
FRUS, The Soviet Union, 1933-1939, 750-751.
90
FRUS, The Soviet Union, 1933-1939, 756-757.
91
Документы внешней политики СССР, Том 22, 296-297.
87
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Немачком и Италијом. Совјети су такође условљавали Запад у преговорима јер свакако
нису хтели да са лако одрекну територија Пољске на које су имали претензије а чији су
интегритет В. Британија и Француска бранили. Америка је била посматрач ових
преговора и помно пратила развој ситуације. За њих је званично и даље најбитнија
ствар био компромис који ће донети мирно решење. Односи су деловали пријатељски, а
Совјети су били одушевљени Рузвелтовим залагањем за мир. Тако је Рузвелту тврдио
совјетски амбасадор Константин Умански називајући њихове односе добрим. Са друге
стране, Умански је тврдио да је однос САД према преговорима Совјета са Французима
и Британцима дволичан, да конзервативни кругови подржавају идеју о споразуму
Совјета са Французима и Британцима док капиталисти и реакционари називају
совјетску политику агресивном.

92

Ипак, истиче да САД нису потенцијалан непријатељ

Совјетског савеза и да Совјети у односима са САД имају многе привилегије које немају
друге земље. Што се тиче Американаца, Лој Хендерсон је крајем јула написао један
меморандум у којем тврди да америчка штампе даје погрешну слику о совјетској
спољној политици. Он наводи да совјетска политика јесте агресивна али да у њеној
основи стоје две ствари: очување тренутних територија СССР и што брже економско и
војно развијање тих територија.

93

Хендерсон такође даје закључак да су Совјети до

сада подржавали идеју колективне безбедности али да су их скорији догађаји окренули
од те идеје. Важна ставка је и заоштравање односа Немачке и Пољске пошто су Совјети
раније сматрали да може доћи до војног савеза те две земље и заједничке агресије на
Совјетски савез. Ова ситуација је по њему направила заокрет у совјетској спољној
политици а касније ће тај заокрет довести до потписивања пакта о ненападању са
Хитлером. Нови амерички амбасадор, Лоренс Штајнхард, пристигао је у Москву уочи
потписивања споразума.

94

Обавио је формални разговор са председником Калињином

који му је дао гаранције о будућим добрим односима две земље. 23. августа, Совјетски
Савез и Трећи рајх потписали су пакт о ненападању који су оверили Молотов и
Рибентроп. Американци нису били изненађени овим потезом нити су реаговали на
њега. Свакако им је било потребно да задрже односе барем на тренутном нивоу да би
могли да скупљају информације са лица места. Односи две земље ће се мењати касније,
а током рата ће бити пребачени на виши ниво.
Документы внешней политики СССР, Том 22, 421-423. У свом писму Молотову, Умански даје детаљан
извештај и преноси писање америчких часописа о Совјетском савезу. Истиче да американци називају
Совјете опасним савезником.
93
FRUS, The Soviet Union, 1933-1939, 773. Хендерсон је тада био помоћник шефа одсека за Европске
послове.
94
Лоренс Штајнхард је пре доласка у СССР био амбасадор у Шведској и Перуу.
92
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Фотографија 2: Амерички амбасодори у Совјетском савезу: Вилијем Булит 1933-1936, Џозеф
Дејвис 1937-1938. и Лоренс Штајнхард 1939-1941.

.

Фотографија 3: Џозеф Дејвис са Јосифом Стаљином у
Москви, мај 1943
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2. Хари Хопкинс у унутрашњој политици САД 1932-1939.

Изненадни херој
2.1 Биографија Харија Хопкинса

Рузвелт је око себе имао добро организовану и способну администрацију која је
заслужна за највећа достигнућа која су обележила његов период на фунцкији
председника. Једна личност се посебно истакла у Њу Дилу и Другом Светском рату.
Хари Хопкинс је изнео план највећег дела програма Њу Дила а за време рата је обављао
дипломатске мисије и присуствовао свим већим конференцијама Савезника током рата,
такође је био кључан у Ленд Лиз програму и испоруци ратног материјала америчким
савезницима. Нису га без разлога назвали првим човеком председника Рузвелта.
Хари Лојд Хопкинс (Harry Lloyd Hopkins) је рођен 17. августа 1890. у Сијуксу,
држава Ајова. Био је четврто од петоро деце његових родитеља, Дејвида Алдона
Хопкинса (David Aldon Hopkins) и Ен Пикет Хопкинс (Ann Picket Hopkins). Био је
комбинација изгледа и карактера својих родитеља. Његов отац је радио као разносач
новина, магационер али је највећу зараду имао од куглања и клађења. Харијева мајка,
Ен, је била истакнути радник Методистичког мисионарског друштва Ајове. Као младић
је био ситне грађе и у школи су му дали надимак Скини (Мршавко). 95Често је упадао у
проблеме током школовања јер је волео да задиркује друге ученике. Студије је започео
на Гринел Колеџу. Био је посебно заинтересован за политичке науке. Ипак, као студент
се није посебно истицао оценама и жељом за учењем, односно није откривао своје
таленте. Његов омиљени професор је био Џеси Мејси (Jessie Macey), предавач
политичких наука који му је постао и узор. Мејси је промовисао идеју уређене државе
са уређеним друштвеним односима, што се свидело младом Харију. Пошто је провео
одређено време у Енглеској, објаснио му је суштинске разлике америчког и британског
система.

96

Пријатељство професора Мејсија са Џејмсом Брајсом (James Bryce) и

члановима Лондонског економског клуба биће од великог значаја за Хопкинсову
мисију у Великој Британији касније. Још један професор који је утицао на Хопкинса је
био Едвард Штајнер (Edward Steiner), који је предавао социолигију и упознао Хопкинса
са основима историје и културе Русије. На Гринелу је предавао предмет под именом
95
96

Robert Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 14-15.
David L. Roll, The Hopkins touch, 15.
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Примењено Хришћанство, што је у суштини била социологија. Хопкинс је овде научио
основе хришћанске етике и често је читао Толстоја. Када је јула 1941. летео над
Русијом у глави је имао Рат и мир. 97 Пред крај својих студија, Хопкинс је издејствовао
да колеџ посети председник Вудро Вилсон, кога је он симпатисао. Пошто је брзо
окончао своје студије, Хопкинса ће пут довести у Њу Јорк, што ће бити пресудана ствар
и дати му прилику да се докаже и постане Рузвелтов саветник. Када је отишао да се
поздрави са професором Штајнером од њега је добио понуду да оде у Њу Јорк и бави се
хуманитарним радом у организацији Кристадора Хаус. Иако га хуманитарни рад није
посебно привлачио, ово је била велика прилика да оде у велики град и стекне искуство.
1913. је отишао на разговор са директором Асоцијације за унапређење услова
сиромашних, Џоном Кингзбуријем (John Kingsbury), који му је понудио посао. Хопкинс
је прихватио понуду али није напустио свој стари посао већ је радио два посла
истовремено. Његов први задатак је био да направи једно истраживање о порасту
незапослености у Њу Јорку.

98

На овом послу је упознао и своју будућу супругу, Етел

Грос (Ettel Gross). Када је завршио свој извештај, изненадио је многе са посвећеношћу
теми и са професионализмом са којим је истраживање направљено. Пребачен је на биро
за хитно запошљавање где ће имати шансу да се докаже и у пракси. 1914. запослио се и
у одсеку за дечије добро. Хопкинс је желео да се активира у војсци током Првог
светског рата али је одбијен због здравствених проблема са оком. 1924. је поново
променио посао прешашви у организацију за туберкулозу у Њу Јорку где је радио до
1931. Заслужан је што је рад ове организације пребачен на виши ниво те је она
променила има у Удружење за туберкулозу и здравље у Њу Јорку. Чланови удружења
су били пуни хвале за његов рад и допринос организацији. Залагао се и за права
радника који су због лоших услова имали здравствених проблема.

99

Након пада берзе

и почетка кризе 1929. Хопкинс је саветовао јавне установе како да преброде кризу и
дођу до новца. Нови гувернер Њу Јорка, Френклин Рузвелт, изјавио је да је
незапосленост проблем на државном нивоу. Хопкинсу се овде као искусном
социјалном раднику указала велика шанса. Будућег председника САД и свог пријатеља
је први пут видео 1928. током једног састанка са представницима Демократске странке.
Рузвелт је своје реформе започео прво у Њу Јорку те је основао привремену
Исто, 18.
Ово ће му бити изузетно искуство важно за касније програме у Њу Дилу. David L. Roll, The Hopkins
touch, 21.
99
Посебно је заниљмив случај када је приметио да су радници који су вршили ископавања у једној улици
имали здравствених пробема те је урадио целу студију случаја што је допринело настанку машине за
вакуумирање штетних материја. Robert Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 28-29.
97
98
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администрацију за хитан опоравак (TERA).

100

Хопкинса су потези Рузвелта

одушевили и хтео је и он да буде део реформи. Посебно га је одушевљавало то што је
Рузвелтова политика излазила из оквира старог система и што је био спреман да пружи
шансу младим и новим људима. Хопкинс ће доћи на чело TERA где ће провести две
године. Свој посао је радио онако како је Рузвелт волео: креативно и брзо. Хопкинс је
поново радио два посла, и даље радећи и за удружење за туберкулозу и здравље. Све
ово му је стварало велику препоруку за будућу позицију и епитет првог саветника
председника Рузвелта. Победом на изборима председника Рузвелта отворила се
могућност Хопкинсу за напредовање. 1933. је позван у Вашингтон и постављен на
фукнцију државног секретара за опоравак. Одавде је посматрао рад више организација
попут Државнe администрације за хитан опоравак (FERA), Администрације за јавне
радове (CWA) и администрације за напредак рада (WPA).

101

Био је један од

најзаслужнијих за спровођење програма Њу Дила. Хопкинс је био веома активан у
периоду опоравка и изласка из кризе. Преко администрација за јавне радове је успео да
запосли становништво и изгради више хиљада аеродрома, спортских терена, болница,
школа и паркова. Овај систем је запослио преко 8 милиона људи за 7 година. 1938.
Хопкинс је добио нову фунцкију поставши државни секретар трговине. На овом
положају Хопкинс је добио прилику да се упозна за производњом наоружања. 1940. је
дао оставку на ову функцију и преселио се у Белу кућу где је постао први саветник
председника Рузвелта. Током рата је обављао више дипломатских мисија, посетио је
Винстона Черчила, Јосифа Стаљина у Совјетском савезу, боравио је на најбитнијим
конференцијама током рата укључујући Техеран, Казабланку, Јалту, играо је велику
улогу у Ленд Лиз програму и испоруци помоћи Совјетима и Британцима. Након смрти
председника Рузвелта кратко је радио под администрацијом Харија Трумана, да би 29.
јануара 1946. преминуо.

100

Temporary Emergency Relief Administration.
Federal Emregency Relief Administration, Civil Works Administration, Work Progress Administration.
Чувени новинар Валтер Липман је похвлио рад ових организација тврдећи да је нација поново постала
способна да контролише своју судбину. Josh Brooman, A New deal America 1932-1945; 9.
101
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Од Сијукс ситија до Вашингтона
2.2 Политички успон Харија Хопкинса 1933-1940
Након преузимања функције председника Рузвелта је чекао велики посао.
Земља се налазили у великој кризи која је донела огромну незапосленост и
незадовољство народа. Његов програм Њу дила обухватао је широке реформе у области
привреде и економије и за то му је био потребан искусан и способан тим људи. Хари
Хопкинс је своје искуство стекао радећи у Њу Јорку у пар организација задужених за
запошљавање и бригу о људима. Хопкинсова улога у Њу дилу ће бити велика. Рузвелт
га је поставио на функцију на државном нивоу те му поставио велики изазов. Период
првог Њу дила Рузвелт је назвао највећим искушењем америчког народа који је одолео
искушењима страних идеологија попут комунизма и фашизма и остао при демократији.
Велика економска криза у САД довела је до банкрота банака, пада цена и
смањења запослености. Иако је стекао репутацију као социјални радник, Хопкинса није
Рузвелт позвао да учествује одмах у почетку у свом плану реформи, већ је Хопкинс
након два месеца од почетка Њу дила посетио државну секретарку Перкинс и изложио
јој своје идеје које је она одмах проследила Рузвелту те је само након две недеље овај
план предат Конгресу као повеља. Постављен је на чело организације ФЕРА, задужене
за брз опоравак.

102

Рузвелт је саветовао Хопкинса да се држи плана рада и не задире

превише у политичке воде, што је Хопкинс успевао у почетку док касније није наишао
на све чешће критике поводом његовог програма. На челу ФЕРА Хопкинс је морао да
води бригу о отприлике 17 милиона људи који су се ослањали на социјалне програме.
Новац потребан за план реформи је добио од државе која га је водила као гаранције а не
као позајмицу, рачунајући да ће тај новац бити оправдано уложен. Да би избегао
критике да троши државни новац, Хопкинс је инсистирао да се реформе спроводе прво
на локалном нивоу и да свака локална организација преузме одговорност на себе да би
промене представио као ствар која је потекла од локалних администрација и не долази
са врха државе. У свом зачетку Хопкинс се држао два приниципа. Првог: да се људима
који су зависили од социјалних организација исплаћује пре новац него да им се
Рузвелт је касније изјавио да је Хопкинс након постављања деловаo брзо и ефикасно јер је на брз
начин успевао да обезбеди новац за поједине федералне државе. Robert E. Sherwood, Roosevelt and
Hopkins, аn intimate history, 44.
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испоручују намирнице и другог: да им се помоћ прошири у виду одеће, смештаја и
медицинске неге а не само хране. Први резултати су били видљиви одмах јер је народ
враћао своје поверење у државну администрацију. На крају своје прве године рада,
ФЕРА је потрошила око милијарду и по долара, док је број запослених у њој износио
свега 121.103 Рузвелтову наклоност и симпатије Хопкинс је стицао тако што је план
спроводио користећи многе импровизације, анализирајући ситуацију и након скупљања
информације доносећи одлуке. За све време трајања реформи Хопкинс је био у сталном
контакту са Рузвелтом, излажући му своје идеје које је председник одобравао.
Решивши на почетку део проблема Хопкинс је увидео да следи борба са
незапосленошћу. Проблем је био како убедити председника Рузвелту да усвоји његово
решење, с обзиром да је постојао већ Фонд за јавне радове који је водио Харолд Ајкс
(Harold Ickes). Након разговора са Хопкинсом Рузвелт је организовао састанак на којем
ће присуствовати чланови кабинета да би изнели програм јавних радова којем је
одобрен фонд од 400 милиона долара. Формирана је и ЦВА организација где ће главну
реч водити Хопкинс.

104

Сукоб између Ајкса и Хопкинса који ће уследити поводом

формирања нове организације за јавне радове ће изазвати њихова мимоилажења у
погледу спровођења реформи. Ајкс је био заинтересован више за опоравак због
прилива новца у државни буџет, док је Хопкинс размишљао првенствено о људима које
је требало запослити. Хопкинсова администрација је обухватала шири спектар људи,
тражећи посао за све незапослене који су зависили од програма опоравка. Рузвелт се
оградио од њиховог сукоба и позвао да их да изгладе ситуацију. За разлику од ФЕРА,
која је била децентрализована и финансирана од локалних администрација, ЦВА је
била првенствено државна организација.

105

Шта су предузеле Хопкинсова и Ајксова

организација? Њихов посао је првенствено била изградња инфраструктуре државе у
којој би били запослени до тада људи без посла. Резултат рада њихове две
организације, ЦВА и ПВА, је изградња 800,00 км путева, изградња и реновирање преко
40,000 школа, изградња преко 500 аеродрома, изградња 4 велике бране за воду,
електрификација пруге Њу Јорк-Вашингтон. 106 Да су Хопкинсови резултати рада били
позитивни говори и податак да је Рузвелт поставио Франка Вокера (Franck Walker),
Исто, 48. Хопкинсова плата је износила 8,000 долара месечно.
Новац који је ЦВА добила је био преусмерен из фонда који је водио Харолд Ајкс, што ће касније
довести до велике нетрепељивости између Ајкса и Хопкинса. David Roll, The Hopkins touch, 34.
105
90% новца је ЦВА добијала из државног буџета.
106
Детаљни подаци о бројкама у изградњи и делатности организација за јавне радове су дати у књизи
Josh Brooman, A New deal America 1932-1945, 12.
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који се налазио на челу Националног већа за хитна питања, да посматра дискретно
Хопинсов рад и да је његов извештај био пун хвале за Хопкинса.

107

Међутим, иако је

његов рад наилазио на многе похвале и доносио му само речи хвале, а магазин Тајм га
је описао као пророка чији је Исус Рузвелт, Хопкинса су многи почели и јавно да
нападају оптужујући да га расипа државни новац. Когренсмен Џорџ Терел из Тексаса је
изјавио да Хопкинсов програм крши Устав и да ће довести до новог грађанског рата. 108
Поједине критике се могу оправдати чињеницом да поред радова који су били од
користи попут изградње путева и школа, организације су практиковале послове попут
чишћења лишћа у парковима до застрашивања голубова на улици балонима.109
Средином 1934. Рузвелт је наговестио Хопкинсу да ће доћи до гашења његове
организације. Разлог је лежао у томе што је на пример сатница за рад у јужним
државама спала са 30 на 10 центи на сат, док је са друге стране Рузвелт уважавао савете
економиста који су тврдили да ће Хопкинсов програм размазити људе који ће стећи
навику да раде посао плаћен од стране државе и запоставити рад у приватној
индустрији. Хопкинс се није слагао са идејом престанка рада ЦВА али је желео да
покаже оданост Рузвелту. Када је прекинут Хопкинсов програм, у земљи су почели
протести оних који су остали без посла. За период свог рада који је био кратак и трајао
свега три и по месеца Хопкинс је урадио много. Проблем је лежао у томе што је његов
програм био изузетно скуп. 1934. су предстојали и избори за места у Сенату те је
Рузвелт припремао програм за изборе.
Убрзо након престанка рада његове организације, Хопкинс је од Рузвелта добио
задатак другачије природе. Сматрајући да је уморан и да му је потребан одмор, Рузвелт
је под тим фомалним разлозима позвао Хопкинса да оде на путовање у Европу.
Званичан задатак Хопкинса је био да извиди социјалне програме Енглеске, Немачке,
Аустрије и Италије, док је са друге стране Рузвелт сигурно желео да извиди ситуацију у
тим земљама са обзиром на заоштравање ситуације у Европи и доласка на власт
радикалних елемената попут Хитлера и Мусолинија. За време свог боравка у Европи,
Хопкинс је био сведок Хитлерових чистки, убиства аустријског канцелара Долфуса од
стране нациста и успео је чак да разговара са Мусолинијем.

110

По повратку са

Хопкинса је хвалио првенствено због запошљавања око 4 милиона људи. Robert E. Sherwood, Roosevelt
and Hopkins an intimate history, 54.
108
Исто, 55.
109
Josh Brooman, A New deal America 1932-1945, 12.
110
David Roll, The Hopkins touch, 38. Мусолини је више преферирао да разговара о политици и
првенствено о Хитлеру него о социјалном програму.
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путовања Хопкинс је заједно са Рузвелтом очекивао предстојеће изборе на којима ће
Демократе однети убедљиву победу. Ово је био ветар у леђа за Хопкинса и његов
програм. Рузвелт је најавио реформе унутар програма реформи, сматрајући да програм
опоравка и програм јавних радова мора функционисати на другачији начин. Изнео је
шест принципа на којима мора почивати будући програм укључујући то да радови
морају бити од користи, да потрошња новца буде пропорционална са сатницама, да
радови могу донети новац назад у државни буџет. Ускоро је Конгресу представио и
повељу Опоравка рада која је предвиђала трошкове од 5 милијарди долара. Иако су
Републиканци протествовали повеља је усвојена. У свом новом програму Рузвелт је
предвидео формирање од преко 60 различитих организација, од којић једна бити
Хопкинсова ВПА (Works Progress administration-WPA). Да би раздвојио Хопкинса и
Ајкса с обзиром да је имао симпатије према обојици, Ајкса је поставио на чело
Саветодавног комитета који је обухватао чланове из сваког сектора јавног живота у
Америци а чији је задатак био да граде пројекте које ће предати председнику на
одобравање. Као и у првом периоду реформи, Франк Вокер је био задужен за
посматрање рада организација и за смиривање тензија на релацији Хопкинс-Ајкс.

111

Примера ради, до сукоба је дошло и приликом изградње система канализације у
Атланти када су обе организације хтеле да оне добију посао. Дошло је до јавних
препирки и пропаганде а Франк Вокер је ситуацију смирио тако што је посао поделио
на 50% свакоме.

112

Обе организације су свакако наставиле да доприносе развоју

инфраструктуре земље. Опоравак се огледао у томе што су радници које су
запошљавали Хопкинс и Ајкс зарађени новац трошили на основне производе тако да је
новац поново почео да стиже код произвођача попут фармера.
Пошто је стицао све више поверења у Хопкинса председник Рузвелт је одлучио
да га пребаци на фукнцију на којој би био ближи њему. Са друге стране, Хопкинсово
здравље се нагло погоршало. Патио је од цревног чира и морао је да се држи строге
дијете. Рузвелт га је заједно са Ајксом повео на крстарење на коме су посетили
Кокосова острва и Панаму. На крстарењу је Рузвелт водио интимне разговоре са
Хопкинсом и Ајксом, објашњавајући им своје намере и политичке планове. Хопкинс је
забележио да је Рузвелта иритирало то што још увек није могао да изађе на крај са

Поново је сукоб избио око плана спровођења реформи. Ајкс је подржавао само крупне радове попут
изградње брана који су касније могли донети велики новац док је Хопкинс желео да спроводи мање
радове да би упослио што више људи. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 70.
112
Исто, 71.
111
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изолационистима у Конгресу. На броду су примили вести о рату у Етиопији коју је
напала Мусолинијева Италија. Конгрес је чекао одлуку Друштва народа на шта је
Рузвелт изјавио ,,Бацају бомбе на Етиопију и то је рат! Зашто чекати да Мусолини
каже да је рат?“

113

По повратку са путовања чекали су их нови проблеми. Поново су

почели напади на Рузвелта и његову администрацију због новог Њу дила. Често су
оптуживани чак да су комунисти и бољшевици. Рузвелт је и 1936. поново однео победу
на изборима и након тога се јављају гласине да је Рузвелт планирао да измисли нову
функцију државног секретара за јавни опоравак и да на то место постави Хопкинса.
Одређеним индустријалцима би сигурно одговарало да Хопкинс изађе из државне
службе. Почетком 1937. велике поплаве су погодиле долине Охаја и Мисисипија.
Хопкинс је био задужен да спроведе план опоравка ових регија за шта је добио од
државе око милијарду долара. По повратку у Вашингтон дочекао га је помало
изненадно Рузвелтов план за реформу Врховног суда. Мада није био упућен детаљно у
Рузвелтове намере преко радија је хвалио план.

114

1937. његово здравље је наставило

да се погоршава пошто је сада сумњао и да болује од рака. Почео је да проводи доста
времена на клиникама за лечење и проучавање болести. Истог лета му је преминула и
супруга, тако да је Хопкинс био поприлично депресиван. Рузвелт је узео у обзир
трагедију која је задесила Хопкинса те је са њим обавио низ разговора покушавајући да
га убеди да остане при свом започетом раду. Понудио му је место државног секретара
Трговине, што ће Хопкинс и прихватити наредне године. Појединци попут Бернарда
Баруха су му саветовали да радије преузме позицију државног Секретара рата, с
обзиром да ће та функција бити изузетно битна у наредном периоду. Хопкинс је желео
место државног Секретара трговине пре свега јер је требало да се на том положају
докаже опозицији и стекне репутацију међу бизнисменима коју је нарушавао радећи на
програмима Њу дила. Хопкинс је радећи на пројектима стекао и велико искуство на
пољу националне безбедности. Његова и Ајксова организација су коришћене за
изградњу војне инфраструктуре. Све оно што су градили Хопкинс и Ајкс, а то су
мостови, пруге, путеви, аеродроми, је свакако било од великог стратешког значаја за
војску. Пошто је Хопкинсу недостајало инжињера велик број њих је позајмљен из
редова америчке војске. Пуковник Лоренс Вестбрук је саветовао Хопкинса да затражи
од Рузвелта одобрење за долазак војног кадра у састав ВПА што је Рузвелт и одобрио.

Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, аn intimate history, 79.
Хопкинс је у свом говору навео ,,Они који су против плана се не боје за демократију већ се боје
демократије“ Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 89.
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Како се ситуација у свету заоштравала, Рузвелт је желео да спремност војске

подигне на виши ниво. Из тог разлога, одлучио је да ће Хопкинс и ВПА преузети део
послова око изградње војних објеката и наоружања. Први задатак ће бити изградња
одбрамбене индустрије на Западној обали, али се све то моралио скривати од јавности
због јаког утицаја изолациониста у САД. Хопкинс је обишао Западну обалу, вршћећи
инспекцију фабрика авиона. Официри су Хопкинсу изнели мишљење да ће због
пацифиста да умру од глади. Генерал Вилсон, један од официра који се тада састао са
Хопкинсом, забележио је да се Хопкинс слагао са његовим мишљењем око тога да
држава тренутно издваја мало новца за производњу наоружања. Склопљен је договор
да се део новца из Хопкинсовог ВПА пребаци на рачуне фабрика муниције.

116

1938.

Хопкинс се састао са генералом Џорџом Маршалом (George Marshall), будућим
начелником Врховне команде војске, да расправе око ситуације у војној индустрији. На
састанку Рузвелта, Хопкинса и Врховне команде америчке војске одлучено је да
приоритет у изградњи буде производња авиона за потребе америчке војске али и због
могућег снабдевања Велике Британије и Француске у потенцијалном сукобу са
Хитлером.

117

Војни потенцијал је требало подићи на виши ниво не само због пораста

тензија у Европи већ и због све агресивније политике Јапана на Пацифику. 118
По повратку у Вашингтон чекало га је место државног Секретара трговине. Пре
постављања на ту функцију спроведена је јавна анкета коју је покренуо Конгрес са
питањем да ли се одобрава постављања Хопкинса на ту позицију. Више од пола гласача
се изјаснило да је против тога. Хопкинс је ипак преузео место државног секретара.
Његов кабинет у ВПА је изузетно жалио због његовог одласка сматравши да је он
једини човек који је тај посао радио искрено. Као нови први човек ВПА постављен је
пуковник Харингтон, који је из војске дошао још раније да помогне Хопкинсу. Следећи
корак у Хопкинсовом животу била је селидба у Вашингтон где је боравио са својом
ћерком Дијаном и био гост Рузвелтових. Свом новом задужењу Хопкинс није
Као помоћ Хопкинсу пристигао је пуковник Френцис Харингтон, који се школовао у Француској.
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, an intimate history, 75.
116
Ради се о писму које је генерал Вилсон послао аутору књиге Роберту Шервуду. Вилсон такође истиче
да је ово донело Америци годину дана предности испред Велике Британије, с обзиром да је Хитлер напао
Британију годину дана касније. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 100.
117
Састанак је одржан 14. новембра 1938. Хопкинс је тада упознао генерала Маршала са којим ће
сарађивати и убудуће. Када је именован за начелника Врховне команде војске, Маршал је изјавио да
верује да је за то заслужан Хопкинс. David Roll, The Hopkins touch, 48-49.
118
Непосредно после напада Јапана на Перл Харбор Хопкинс је забележио следеће: ,,Председник је био
сигуран да идемо у рат и веровао је да ћемо рат добити у ваздуху. Отприлике у ово време (1939.)
председник је изнео своје мишељење да би требало да имамо око 8000 авиона и сви у војсци и морнарици
и сви часописи у земљи су га напали.“ Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 100.
115
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посвећивао превише времена. Здравствено стање му је било изузетно лоше а лекари му
нису предвиђали пуно животног времена. Његови саветници су га посећивали да би се
консултовали са њим. Бернард Барух га је позвао на своје имање у близини Џорџтауна
у Јужној Каролини те је Хопкинс тамо провео један период 1939. године. Разговарали
су о могућности рата а Барух је истицао неспремност САД за рат и да би тај проблем
требало спречити да се не понови грешка као у Првом Светском рату. По повратку у
Вашингтон Рузвелт му је навео да се Европа ближи рату. Хопкинс је поново изостао из
канцеларије и провео време на имању свог пријатеља, овога пута у Кентакију. Било је
приметно да је Хопкинс постао неактиван на својој функцији пошто су новинари знали
да када је на послу увек је отворен за њих. Активирао се у јуну те године када је
требало започети нову кампању за предстојеће изборе 1940. када ће Рузвелт однети
историјску трећу узастопну победу.

119

Хопкинс се надао месту потпредседника али

Рузвелт није одобрио ту идеју, вероватно због Хопкинсовог здравља и жеље да му
намени задатке другачије природе. Лета 1940. док се Хопкинс још увек налазио ван
Вашингтона Рузвелт му је упутио позив да дође назад у Вашингтон где ће расправљати
о тренутној ситуацији у Европи. Рузвелту је био потребан одан и поуздан човек, како за
своју предизборну кампању тако и за остале активности које ће се јавити током рата. 120
Рузвелт је изузетно ценио Хопкинсове процене и његов смисао за разумевање људске
природе. Позвао га је 10. маја да живи у Белој кући и буде му увек на располагању.
Хопкинс ће у Белој кући од тог тренутка живети све до краја рата. Овај датум ће бити
посебан јер је истог дана Винстон Черчил изабран за премијера Велике Британије а
Хитлерове јединице су напале земље Бенелукса и касније Француску.

На питање новинара ,,Како председник Рузвелт мисли да победи трећи пут?'' Хопкинс је одговорио
,,Када сте рекли председник дали сте сами себи одговор“. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, аn
intimate history, 116.
120
На питање зашто има толико поверење председника Хопкинс је одговорио ,,Зна да држим уста
запушена.“ David Roll, The Hopkins touch, 52. Са друге стране, када је председнички кандидат
Републиканаца Вендел Вилки упитао Рузвелта зашто држи Хопкинса близу себе овај је одговорио ,,Ако
будеш један дан седео у овој просторији схватићеш да већина људи која прође кроз та врата жели
нешто од тебе... Онда ћеш открити потребу за неким као што је Хари Хопкинс који не тражи ништа
друго неги да те служи.“ Исто, 54.
119
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Фотографија 4: Хари Хопкинс и Френклин Д. Рузвелт у председниковом кабинету.

Фотографија 5: Хари Хопкинс и Харолд Ајкс.
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3. Хари Хопкинс у оквиру америчке спољне политике и
дипломатије током Другог светског рата 1940-1945.

Пут у Лондон
3.1 Хари Хопкинс код Винстона Черчила 1941.
Почетне акције Хитлерових трупа забринуле су Винстона Черчила, премијера
Велике Британије, који се пар дана након напада на земље Бенелукса и Француску
обратио Рузвелту са молбом да се ојача британска морнарица.

121

Рузвелт је од почетка

ратне кризе желео да Хопкинс буде укључен у све важније ствари по том питању, у
почетку га поставивши у одбор Националне одбрамбене саветодавне комисије која је
била задужена за ратну производњу и мобилизацију. Док је Хитлер освајао Француску,
Рузвелт и Хопкинс спремали су земљу за рат. Након капитулације Француске увидели
су да је Велика Британија остала једина земља која је активно у рату са Хитлером.
Черчил је већ 15. маја захтевао од Рузвелта да САД изађу из неутралности и активније
помогну Велику Британију. Међутим, надолазили су предстојећи избори и више пажње
су посветили томе. Хопкинс је и поднео оставку на место Секретара трговине 22.
августа. У јулу је Хитлеров Луфтвафе отпочео свакодневна бомбардовања Британије и
америчко јавно мњење се залагало за помоћ Британији. Са друге стране, Јапан је
активно водио освајачки рат и Американци су се плашили рата на два фронта. 5.
новембра су одржани избори и Рузвелт је победио републиканског кандидата Вендела
Вилкија (Wendell Willkie) и постао председник САД по трећи пут. Сада се посветио
више рату, односно пре свега подршци Великој Британији. Од почетка сукоба САД су
испоручивале ратни материјал Британцима преко Кеш енд Кери програма. Винстон
Черчил је инсистирао да се повећа америчка испорука ратног материјала док су
немачке подморнице у Атлантику потапале бродове који су преносили товар. Почетком
децембра, Черчил је упутио Рузвелту детаљан извештај о ратној ситуацији истичући да
је преко потребно да САД помогну ратне напоре В. Британије зарад опстанка њихове
две демократије.

122

Поред тога, истакао је да ће В. Британија ускоро остати без новца

којим је до тог тренутка плаћала ратни материјал. Рузвелт је након тога дошао на идеју
да би могао да Британцима прода ратни материјал али да га наплати након рата.

Договор ће касније бити да САД испоруче Британцима 50 старијих разарача у замену за британске
базе на Бермудима, Њуфаундленду и Карибима.
122
FRUS, The British Commonwealth, The Soviet Union, The Near East and Africa, 1940, 18-26.
121

- 42 -

Хопкинс је заслуге за идеју каснијег Ленд Лиз програма приписао Рузвелту.
Председник је своју идеју о позајмљивању материјала Британцима правдао аргументом
да је ратни материјал произведен у САД много кориснији у одбрани сопствене
безбедности уколико се испоручи В. Британији.

123

Рузвелт је са Британцима током

целог децембра водио преговоре око активнијег учешћа у рату. Овакви преговори су
одржани у Вашингтону, Лондону и Манили, те је усвојен план око рата против Немачке
и Јапана.

124

Пошто је желео да се са плановима Винстона Черчила упозна ближе,

Рузвелт је планирао да некога пошаље у Лондон ко би преговарао директно са
Черчилом и поднео му извештај. Избор је пао на Хопкинса који је требао да убеди
Черчила да ће САД подржати В. Британију. За то време, Рузвелт је покушавао да преко
Конгреса усвоји нови план помоћи Британцима. 6. јануара 1941. Рузвелт је пред оба
дома Конгреса одржао говор чувени говор о Четири слободе у којем је захтевао да се
одобре нова средства за помоћ Британцима истичући да ускоро неће бити у могућности
да плате у готовини те да САД не треба да их напусте због тога већ да им дају
позајмицу коју ће вратити у одређеном року и не у доларима већ у сличним добрима. 125
Черчил се још раније обратио Рузвелту, чувши његов говор преко радија 30. децембра у
којем је Рузвелт истакао значај помоћи Британији. У свом обраћању Рузвелту наводи да
га радује говор председника САД али да страхује због тога што Конгрес још није
одобрио програм помоћи Британији док са друге стране Британија неће убудуће имати
новца да исплати ратни материјал. 126 Зато је Рузвелт желео да у Лондон пошаље некога
ко ће убедити Черчила да ће помоћ стићи, а за то време ће Рузвелт порадити на
одобравању програма у Конгресу.
Хопкинс је изненада сазнао 3. јануара 1941. да ће бити послат у Британију ради
преговора са Черчилом. Пре поласка се саветовао са државним секретаром Хулом и
разговарао је са Жаном Монеом који му је рекао да је једино битно да преговара са
Черчилом. 127 Посетио је и Невила Батлера, шефа Британске амбасаде, а пред полазак је
последњи пут разговарао са Рузвелтом. Пар дана касније, накоn путовања бродом преко
Атлантика, лета преко Лисабона, Хопкинс се нашао у Лондону. По доласку, разговарао
је са члановима Америчке амбасаде у Лондону, наговестивши им ускоро одобравање
Рузвелт је ситуацију описао речима ,,Претпоставимо да се мом комшији запали кућа, и ја имам
дугачко баштенско црево... Нећу му рећи да ми плати 15 долара за то црево. Не! Не желим 15 долара.
Желим моје црево назад кад се ватра угаси.'' David Roll, The Hopkins touch, 76.
124
Harry Elmer Barnes, Perpetual War for Perpetual Peace, 213.
125
Dragoljub Živojinović, Dokumenti o američkoj istoriji, 282-283.
126
Winston S. Churchill, The Second World war, Vol. 2, Their Finest Hour, 507-508.
127
David L. Roll, The Hopkins touch, 79.
123

- 43 -

програма помоћи зараћеним странама и додавши да не треба представити програм као
искључиво помоћ Британији већ као општу ствар за пораз Хитлера. Састао се и са
члановима америчке војне мисије и британским политичарима Ентонијем Идном
(Anthony Eden) и лордом Халифаксом, који ће након тога отпутовати у САД да преузме
своју нову дужност амбасадора. Затим је Хопкинс упознао Черчила те су њих двојица
три дана водили разговоре о тренутној ситуацији у рату.

128

Такође је премијеру Велике

Британије изнео гаранције око помоћи у борби против Хитлера и истакао жељу
Рузвелта да могу заједничким снагама добити рат. Након разговора са Черчилом,
Хопкинс се састао и са америчком војном мисијом и пред полазак им предао писмо за
председника Рузвелта. У том писму је између осталог истакао да је Британији преко
потребна помоћ. 129 За то време док је Хопкинс боравио у Лондону, Рузвелт је већ пред
Конгресом изнео повељу закона о Зајму и најму која ће бити усвојена у марту. Одмах
након изнетог предлога изазвао је противљење опозиције која га је оптуживала да ће
земљу увући у рат и одвести у смрт америчке младиће.

130

Рузвелт је реаговао жустро и

оптужио опозицију за мањак патриотизма. Он је свакако имао већину у Конгресу и
успео је да прогура програм. Један од разлога зашто је Рузвелту било неопходно да
закон о Зајму и најму прође је немогућност Британије да и даље плаћа у готовини ратни
материјал. Рузвелт је био свестан тога и у писму државном секретару Корделу Халу је
навео да Британци не поседују довољно новца да плате будуће испоруке те да је због
тога неопходно одобрити закон.

131

Британска имовина у САД и новац који су

поседовали нису били довољни да исплате количину ратног материјала који им је
испоручен а нису ни имали да понуде било шта као гаранцију.132 Кордел Хал је
разговарао са Фредериком Филипсом у вези са снабдевањем Британије и истакао му да
би требало да уплате барем део новца у наредних годину дана.

133

Када је обавестио

На Черчила је Хопкинс оставио веома добар утисак с обзиром да је Черчил био пун хвале за њега. Sir
Winston Churhill, The Second World war, Vol. 3, The Grand Alliance, 45.
129
,,Острво треба нашу помоћ одмах господине председниче, са свим што им можемо дати.“ David L.
Roll, The Hopkins touch, 88.
130
Сенатор Бартон Вилер је програм о Зајму и најму упоредио је са програмом за регулисање
пољопривреде где су фармери морали преорати своју летину да би подигли цену. ,,Овај програм ће
закопати сваког четвртог америчког младића''. Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 161.
131
Рузвелт је чак размишљао и о преузимању земаља и острва под британским суверенитетом попут
Хондураса и Гвајане, те пар острва јужно од Хаваја која су по Рузвелту била од стратешког значаја.
FRUS, The British Commonwealth, Near East and Africa, 1941, 2-4.
132
Хенри Моргентау је сведочио пред комитетом за спољне послове да су Британци већ платили добра у
износу од 1,3 милијарди долара, могу да исплате још 1,2 милијарди долара а за остатак немају новца,
нити њихова имовина и новац у САД вреде толико. Robert Dallek, Franklin Delano Roosevelt and American
foreign policy, 1932-1945, 258.
133
Фредерик Филипс је био саветник у Трезору Велике Британије у САД.
128
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Рузвелта о свом разговору са Филипсом председник му је одговорио да је важно наћи
што пре било какав компромис са Британцима. 134
У Лондону, Хопкинс је са Черчилом обишао британску морнарицу при
испраћају лорда Халифакса у САД. Како се ближио његов повратак Черчила је
занимало шта ће пренети Рузвелту. На једној вечери, Хопкинс је уверио Черчила да ће
САД ускоро ући у рат и да ће заједничим снагама ратовати против Хитлера. Овај
Хопкинсов говор који је одржао јавно је узнемирио поново америчку опозицију која је
била предвођена комитетом Америка на првом месту. Прошло је ипак још скоро
годину дана како ће САД званично ући у рат, а по некима Хопкинс је својим речима
само извршавао задатак који му је поверио Рузвелт: убедити Британију да помоћ стиже
ускоро и да ће САД ући у рат.

135

Са друге стране Черчил је имао за циљ да убеди

Рузвелта да је Британија у великој опасности од немачке агресије да би и даље добијао
војну помоћ, иако је на пример из информација које је набавила британска обавештајна
служба знао да је операција Морски лав отказана. 136 Хопкинс се састао са британским
војним стручњацима и саставио меморандум о најпотребнијим ресурсима које треба
испоручити.

137

У току свог последњег дана боравка, 8. фебруара 1941; Хопкинс је

примио вести да је Представнички дом изгласао закон о Зајму и најму, те је сада
преостало само да га усвоји Сенат. У току повратка Хопкинс је имао пратњу пуковника
Ентонија МекКомаса, британског обавештајног официра, који је са њим заједно носио
поверљива документа. Чим је стигао у САД, Хопкинс се састао са Ејверелом
Хариманом138 и истакао му да су потценили Британце али да је потреба британске
војске за ратним материјалом много већа него што се очекивало.
У сваком случају обе стране су имале интерес да наставе сарадњу. Рузвелт је
ипак, колико год је све наговештавало да је Хопкинс поуздан човек, чекао извештај
агената ФБИ из Лондона о Хопкинсовом раду. Добио је позитиван одговор.

134

FRUS, The British Commonwealth, Near East and Africa, 1941., 4-6.
Овакав закључак доноси и Дејвид Рол у књзи The Hopkins touch..
136
Seelowe је била планирана Хитлерова операција за копнену инвазије Велике Британије. Операција је
отказана крајем 1940.
137
Овај меморандум је назван Хопкинсових 14. тачака. David L. Roll, The Hopkins Touch, 94.
138
William Averell Harriman (1891-1986), рођен у Њу Јорку и завршио студије на универзитету Јејл. Бавио
се продајом, банкарством и политиком.. У администрацији председника Рузвелта је имао саветодавну
улогу док ја за време Другог светског рата био дипломата и учествовао је на више савезничких
конференција. По доласку председника Трумана радио ја као амбасадор у Москви и Лондону да би
касније постао државни Секретар трговине. Био је укључен и у рад под председником Кенедијем те је
предводио амерички тим у преговорима са Северним Вијетнамом у Паризу 1968/69.
135
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Ленд-лиз програм
3.2 Хари Хопкинс и успостављање Закона о зајму и најму
Закон о зајму и најму је изгласан 9. марта 1941. у Сенату са резултатом 60 за и
31 против. Пре Сената га је усвојио Представнички дом. Рузвелт је да би подстакао
усвајање овог закона морао да наговори своје помоћнике који су пред комисијом за
Спољне послове имали да сведоче и изнесу аргументе зашто треба усвојити закон.139
Рузвелтова намера је била јасна: ако већ његови савезници нису способни да потребна
добра исплате у готовини и обезбеде њихов транспорт, САД ће им та добра позајмити
или унајмити, тако да кад се рат заврше могу да их врате или отплате оно што су
искористили. Прва држава која је почела да прима помоћ Ленд Лиза је била Велика
Британија, чији премијер Винстон Черчил је апеловао још 1940. Рузвелту да му
помогне у рату са Хитлером. Зашто се Рузвелт одлучио на то да омогући позајмљивање
ратног материјала је сигурно и утицај искуства из Првог Светског рата када је већина
земаља имала проблем са отплатом дуга САД-у.
Закон о зајму и најму је председнику омогућио да ,,прода, транспортује,
размени, унајми или позајми било које наоружање или ратни материјал држави чија
одбрана је значајна за одбрану САД“.

140

Судија Феликс Франкфуртер је закон назвао

актом побољшања одбране САД, док су поједини сенатори поредили позајмљивање
ратног материјала другим земљама као позајмљивање жвакаће гуме.

141

Доношењем

закона САД су се сада директно умешале у рат, de facto определивши се за једну
зараћену страну. Месец дана након усвајања Конгрес је одобрио седам милијарди
долара за слање помоћи Великој Британији. Који су били разлози и намере САД
приликом доношења програма Ленд Лиза? Ситуација у Европи је помно праћена од
почетка а Хитлер и Мусолини су означени као претња за безбедност САД. Након пада
Француске 1940. која је тада била велика сила у Европи, а пошто је СССР калкулисао у
Државни секретар Кордел Хал је пред Комисијом за Спољне послове сведочио о томе како се
,,Човечанство нашло очи у очи са дрским и бескомпромисним покретом који нема моралне принципе, и
прети да угрози САД“. Алудирао је на Трећи Рајх. Peace and War, United States foreign policy, 1931-1941,
100.
Са друге стране, Кордел Хал није веровао у изјаве Британаца да немају више новца, сматрајући да није
могуће да једна таква пространа империја остане без новца. Warren F. Kimball, The Juggler, Franklin
Delano Roosevelt as Wartime statesman, 50.
140
David L. Roll, The Hopkins touch, 100.
141
,,Када позајмите некоме жвакаћу гуму, не желите је назад“ је био коментар сенатора Роберта Тафта
из Охаја. Justus Doenecke, John Wilz, From Isolation to War, 1931-1941, 112.
139
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односима са Хитлером, Велика Британија је била једина земља која је у том тренутку
била активно у рату са Трећим Рајхом. Свакако су Американци имали на уму и то да ће
уколико својим Савезницима издају помоћ под таквим условима, они бити ти који ће у
неким будућим политичким одлукама водити главну реч. Такође су желели да ослабе
британски економски систем који је држао монопол не само на земље Комонвелта
попут Канаде и Аустралије, већ и на већину европских земаља па чак и на неке земље
латинске Америке.

142

Издавањем ратног материјала који ће Британци након рата

морати да врате или плате, довели би их у економску зависност.
Након што је одобрен закон Хопкинс је одмах позвао Черчила у Лондон да га
обавести. Черчил је овај закон поредио са Magna Chartom. 143 Хопкинс се нашао на челу
комитета за Ленд Лиз који је заједно са њим бројао још четири члана. Прво је да би
ублажио критике војних кругова Хопкинс поставио у комитет генерала Џејмса Бурнса,
а затим је позвао двојицу економских стручњака Оскара Кокса и Филипа Јанга (Oscar
Cox, Phillip Young), који су радили у државном трезору. Како се и очекивало, Хопкинс
се поново нашао на мети критичара. Рузвелт је у свом обраћању јавности најавио да ће
Хопкинсова улога у програму Ленд Лиза бити чисто административна, те је опозиција
одмах истакла како је слично говорено и у доба Њу дила, када је Хопкинс званично
имао само формалну улогу а у суштини је руководио програмом. У овом случају,
Хопкинс јесте био на челу комитета, али је његова улога била више саветодавна док су
програм спроводили војни и економски стручњаци. На састанцима који су одржани са
представницима британског генералштаба, договорено је да се усвоји политика
Немачка прво, односно да пораз Хитлера буде први циљ заједничке политике САД и
Велике Британије, без обзира на то како се буде развијао амерички однос са Јапаном. 144
За потребе транспорта ангажована је трговачка морнарица. Хитлер је шири простор
Атлантика прогласио за ратну зону, а амерички бродови су наставили да плове под
оружаном пратњом. Луке у Енглеској су бомбардоване, тако да је транспорт робе био
изузетно отежан. Почетком априла, Рузвелт је одобрио план морнарице и адмирала
Старка да се трговачку бродови нађу под оружаном пратњом и да америчка морнарица
и ратно ваздухопловство врше извиђања Атлантика, не би ли приметили немачке
142

Justus Doenecke, John Wilz, From Isolation to War, 1931-1941, 114.
Magna Charta Libertatum, енглеска средњовековна повеља о ограничењу моћи краља. Черчил је
алудирао на величину и значај ова два акта, с обзиром да немају никакве сличности и временско су доста
удаљени.
144
27. марта одобрен је план ABC-1, који је носио име по преговорима American British Conversations.
Robert Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 162.
143
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јединице. Све ово је у почетку скривано од америчке јавности те је Рузвелт јавно
истакао да је морнарица под пратњом патрола, а не конвоја. У мају 1941. када је
Рузвелт спремао свој говор поводом Пан-америчког дана, Хопкинс га је саветовао да
јавно прогласи безгранично ванредно стање због претеће опасности и тако јавност
спреми за могућност неког будућег сукоба.145 Такође је проширена Западна хемисфера,
зона операција америчке морнарице, на Исланд који је дао дозволу САД за
стационирање својих бродова. Слање наоружаних бродова и војних јединица у воде
које су проглашене за ратну зону могло је имати кобне последице по САД јер је то било
очигледно кршење правила ратовања и могућност да дође до сукоба.

146

Са друге

стране, САД су имале потребу да заштите своје конвоје на путу за Британију јер је
добар део товара завршавао на дну мора због напада немачких подморница. Први
случај потапања америчког брода десио се када је немачка подморница потопила
трговачки брод Робин Мур након чега је Рузвелт одбио да званично одобри план
наоружаних конвоја у пратњи трговачких бродова.147 Први случај који је погодио и
председника Рузвелта је био напад на амерички разарач Грир. После инцидента,
Рузвелт је одржао говор у којем је осудио напад изјавивши да је немачка подморница
извршила овај акт са циљем потапања америчког разарача. Чињеница је била да је
уствари разарач Грир пратио једну немачку подморницу добивши информације од
британске морнарице о њеном кретању. Рузвелт је тада јавно наредио морнарици да
противничке подморнице напада без упозорења. 148
Што се тиче програма Ленд Лиза, у пролеће и лето 1941. он јесте пружио
Британцима изузетну помоћ, с обзиром да су водили рат на фише фронтова. До краја
рата Велика Британија ће примити ратни материјал у вредности од 50 милијарди
долара. Касније ће програм бити проширен на Совјетски Савез, Кину, Слободну
Француску и све остале земље које су се нашле у рату са Немачком, Италијом и
Јапаном. Хари Хопкинс је на дужности секретара комитета за Ленд Лиз остао до јула
1941. када га је наследио Едвард Стетиниус.

Након одржаног говора у којем је Рузвелт наговестио да ће се национална безбедност подићи на виши
ниво, спроведено је истраживање које је показало да је 95% испитаника подржавало ову идеју. Затим је
одустао од идеје да поново затражи доношење Закона о неутралности. David L. Roll, The Hopkins touch,
106.
146
Пошто је Трећи Рајх прогласио зону Атлантика за ратну зону, улазак било чије наоружане флоте у ту
зону је непријатељски акт.
147
Робин Мур је потопљен 21. маја 1941; али је Рузвелт информацију изнео у јавност тек 20. јуна. Peace
and War, United States foreign policy 1931-1941, 109.
148
Robert Šulcinger, Američka Diplomatija od 1900; 163.
145
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Фотографија 5: Британска делегација предвођена премијером Винстном Черчилом
дочекује Хопкинса на лондонском аеродрому.

Фотографија 6: Хари Хопкинс уочи полетања за В. Британију
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Русија се не предаје
3.2 Друга мисија у Лондону и мисија у Москви 1941.
Још од признавања СССР 1933. и успостављања дипломатских односа,
Совјетски савез је био посебно интересантан Американцима. Крајем 1940. јавиле су се
сумње код англо-америчких савезника да може доћи до напада Хитлерових снага на
Совјетски савез, поред тога што је постојао споразум између њихове две земље о
ненападању. У септембру 1939. године када су јединице Трећег Рајха напале Пољску и
окупирале је, јединице Црвене армије су такође заузеле део пољске територије. Пољска
је подељена и упостављена је немачко-совјетска граница. Трговина између две земље је
такође била на вишем нивоу. Међутим, одустајањем од копнене инвазије на Велику
Британију и померањем трупа ка истоку, Хитлер је давао знакове могућег напада на
Совјетски савез. Обавештајне службе су такође дошле до података о предстојећем
нападу, тако да чин инвазије није био у потпуности изненађење. 149
Прве вести о нападу стигле су у Вашингтон увече 21. јуна.

150

Када је сазнао за

напад, Хопкинсова прва помисао је била олакшање и успех његове политике јер је
успео да одврати Хитлера од Велике Британије. Са друге стране, касније је ипак дошао
до закључка да је Хитлер уствари напао Совјетски савез да би, пошто је очекивао брзи
пораз Црвене армије, себи обезбедио чист пут за рат против Британије која би у том
случају остала сама. Такође, пораз Совјета би олакшао ситацију Јапану који би онда
имао више простора да створи претњу Америци.

151

Поједини политичари у Конгресу

су чак ликовали над нападом називајући Хитлера јединим борцем против бољшевизма.
Одређена група је сматрала да треба пустити бољшевике и нацисте да се међусобно

Сумње су постојале код Американаца још од краја 1940. а марта 1941. амерички амбасадор Лоренс
Штајнхард је послао извештај у коме наводи да му је шведски министар пренео да се спрема немачки
напад који по њему треба да почне у мају и треба да се деси из три правца, што ће се касније показати
тачним. FRUS, The Soviet union, 1941, 133.
14. јуна је Штајнхард послао извештај у коме наводи да постоје основане сумње да се спрема напад
Хитлера на Совјетски савез због примећених кретања јединица немачке војске на простору између
Балтика и Црног мора. Такође, у Мосвки су већ тада преузимане неке мере за одбрану попут вежби
против напада падобранаца или рушења дрвених кућа да би се спречило ширење пожара у случају
бомбардовања. FRUS, The Soviet union, 1941, 754-757.
150
Због временске разлике је у САД то био 21. јун, док је у Москви тада био 22. јун рано јутро.
151
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 303.
149
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ликвидирају и евентуално подржати страну која губи.

152

Председник Рузвелт се нашао

у недоумици да ли сада треба помоћи и Совјетима пошто су и они у рату са Хитлером,
или заобићи овај сукоб. Државни секретар рата Стимсон и секретар морнарице Нокс су
га саветовали да нема смисла помоћи Совјетима јер ће Црвена армија бити поражена у
року од месец дана, максимум три месеца. Џозеф Дејвис, бивши амбасадор у
Совјетском савезу, саветовао је Рузвелта да су процене да ће Црвена армија бити
поражена у кратком року погрешне, те да САД треба да помогне Стаљину додавши као
још један разлог спречавање потенцијалног мировног споразума између Стаљина и
Хитлера. Изнео је податке Рузвелту о индустријском и војном потенцијалу Совјета који
је постојао и поред окупираних територија од стране Немачке. Дејвис је имао утицаја и
на Хопкинса да промени своје ставове према Совјетима. 10. јула Рузвелт и Хопкинс су
се састали са совјетским амбасадором Константином Уманским (Константин
Уманский) и обећали му војну помоћ у рату са Хитлером. 153 Такође је обећано
уклањање анти-совјетских људи из администрације и постављање оних наклоњених
Совјетима близу председника, попут Џозефа Дејвиса. Хопкинс је сада добио нови
задатак, обимнији од претходног. Прво је имао да оде у Лондон и састане се са
Винстоном Черчилом, одакле ће наставити пут у Москву. По доласку у Лондон, одмах
му је пренео поруку да је Рузвелт захтевао састанак њих двојице у августу те године у
заливу у близини Њуфаундленда. Хопкинс је Черчилу такође изнео виђење по којем је
одбрана Средњег Истока била тренутно мање битна од одбране Атлантика, која је
кључна за рат у том тренутку.

154

Ејверел Хариман, који се управо вратио из Египта

критиковао је организацију британске војске, док су остали чланови америчке
делегације изнели податак да су се у САД појавиле сумње да Британци наоружање које
им је испоручено не користе за рат већ га препродају земљама Латинске Америке.155
Поред тога што је Рузвелт Хопкинсу наговестио да је сваки разговор са Британцима око
уласка САД у рат забрањен, Хопкинс је изјавио да ће Рузвелт уколико изрази жељу да
уђе у рат свакако имати подршку народа који је тренутно против тога.

156

Исте недеље

Хопкинс је упознао Ивана Мајског (Иван Майский), амбасадора Совјетског савеза у
Великој Британији. На њиховом састанку 22. јула у америчкој амбасади, Хопкинс је
Сенатор Хари Труман, будући председник САД је изјавио: ,,Ако видимо да Немачка побеђује
помоћићемо Русији, али ако Русија буде побеђивала помоћићемо Немачкој, и тако ћемо их пустити да се
међусобно поубијају што је више могуће“. David L. Roll, The Hopkins touch, 111.
153
12. јула састала се мешовита комисија америчких и совјетских стручњака да расправља о потребама
Совјета за ратним материјалом. FRUS, The Soviet union, 1941, 790.
154
Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 3, The Grand Alliance, 522.
155
Robert Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 313.
156
David L. Roll, The Hopkins touch, 117.
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Мајском изнео став САД по питању рата Совјета са Хитлером, изјавивши да тренутно
не постоји шанса за отварање другог фронта али да је свакако могућа помоћ Совјетима
у ратном материјалу. Хопкинс је након тога Рузвелту предложио да лично оде у
Москву и сретне се са Стаљином што му је одобрено. Ову идеју је подржао и Черчил
али је од Хопкинса захтевао да се врати што пре да би заједно са њим присуствовао
састанку са Рузвелтом у заливу Пласентија. Заједно са Хопкинсом делегацију САД су
чинили пуковник Џозеф МекНарни (Joseph McNarney) и поручник ваздухопловних
снага Џон Алисон (John Allison), обојица задужени за склапање извештаја о стању у
Црвеној армији. Хопкинс је Стаљину такође имао да преда поруку од председника
Рузвелту у којој је наведено да је главни циљ Хопкинсове посете да установе што пре
које су потребе Совјета за одбрану и да обе владе ускладе своје интересе ради што
бржег допремања ратног материјала. Чим је слетео у Москву 30. јула, Хопкинс се
сусрео са Стаљином. Након формалности око свог доласка Хопкинс је од Стаљина
затражио информације о највећим потребама Црвене армије.

157

Следећа тема је била

испорука ратног наоружања које је већ имало да буде послато из Велике Британије и
која је најбоља рута за испоруку материјала Совјетима уопште. Рута преко Иранског
залива и Владивостока су одмах одбачене јер је Иран имао слабу саобраћајну
инфраструктуру а са друге стране је претила саботажа Јапана. Тако су изабране северне
луке Мурманск и Архангелск које су ипак морале бити одржаване током зиме да не би
дошло до затварања лука због леда. САД ће материјал допремати до Исланда одакле га
може преузети Совјетска флота.

158

Поручник Алисон је добио задатак за организацију

испоруке ратних авиона P 40 Совјетима. Када су окончали састанак са Стаљином
амерички делегати су се састали са генералом Анатолијем Јаковљевим (Анатолий
Яаковлев) који је истакао да не жели да дода било шта на листу потребног материјала
коју је изнео Стаљин. Следећи дан је Хопкинс одржао кратак састанак са Вјачеславом
Молотовом (Вячеслав Молотов), комесаром за спољне послове. Молотов је истакао
страх Совјета од напада Јапана и захтевао да САД упозори Јапан на такав чин.

159

Поново је одржан састанак на којем је Хопкинс од Стаљина захтевао детаљнији
извештај о стању на фронту и потребама Црвене армије. Након детаљне анализе који је
обимовала важним подацима како о Црвеној армији тако и о Хитлеровим трупама,
Стаљин је истакао потребу за против-ваздушним топовима, пушкама, митраљезима великог калибра а
од ресурса је захтевао гориво за авионе и алуминијум. ,,Дајте нам против-ваздушне топове и
алуминијум и борићемо се три до четири године“. FRUS, The Soviet Union, 1941, 804.
158
Документы внешней политики СССР, Том 24, 199.
159
Исто, 206.
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Стаљин је поново изнео потребу за набавком наоружања и материјала као дан пре али
је сада листи придодао тенкове и жељу да се одређен број војника Црвене армије
обучава у САД.

160

На крају је истакао Хопкинсу да Рузвелту пренесе његову

захвалност и поручи му да уколико Црвена армије одбије немачки напад до пролећа
проблем снабдевања може постати озбиљан и да се нада што бржој испоруци ратног
материјала.161 Хопкинс му је наговестио да ће испорука тешког наоружања почети само
ако се претходно одржи конференција три земље, укључујући у споразум и Велику
Британију. У свом следећем извештају Хопкинс је навео ,,Убеђен сам у вези овог
фронта. Морал становништва је добар. Постоји невероватна мотивација за
победом.“

162

У исто време је совјетски амбасадор у САД, Умански, поручивао у

Москву да је од Американаца захтевао термин почетка испоруке и да се нада да он
почиње што пре.

163

Већ 2. августа Константин Умански је примио извештај Самнера

Велеса о одлуци САД да ће подржати на све начине отпор Совјета против Хитлера и да
је испорука ратног материјала одобрена. Након тога су и Британци одлучили да
пошаљу своју мисију у Москву ради договора о испоруци материјала и са њихове
стране. Хопкинсова мисија у Москви је била успешна. Рузвелту и појединим
Американцима је пренео мишљење да се Русија неће тако лако предати и да је вреди
подржати у рату са Хитлером. Чак је и убедио Винстона Черчила који је био познат по
својим антибољшевичким ставовима, да створи код себе веру у Русе и њихов рат
против Хитлера. Након овога ће почети испорука ратног материјала Совјетском савезу
у виду наоружања, муниције, обуће, одеће, хемикалија, хране. Совјети ће до краја рата
добити опрему у вредности од 12 милијарди долара односно 17,5 милиона тона опреме.
164

Стаљин је захтевао обуку тенкиста и пилота који би морали да рукују америчким наоружањем у САД.
FRUS, The Soviet union, 1941, 805-811.
161
Хопкинс је забележио Стаљинову изјаву по којо је 75% совјетских индустријских капацитета безбедно
и налази се у околини три центра: Лењинграда, Моске и Кијева али се тренутно ради на евакуацији
постројења на исток. ,,Ја сам стекао такав утисак да ако би Немци напредовали још 150 миља источно,
преко 70% руског индустријског потенцијала би страдалоп“. FRUS, The Soviet union, 1941, 810.
162
David L. Roll, The Hopkins touch, 131.
163
,,Американци су нам истакли и да су Британци пре почетка испоруке морали проћи одређене
тешкоће, али ми немамо времена за такве ствари.“ Документы внешней политики СССР, Том 24, 203.
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Albert L. Weeks, Russia’s life saver, Lend-Lease aid to U.S.S.R. in World War two, 25.
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Фотографија 7: Хари Хопкинс и Јосиф В. Стаљин у Москви 1941. године
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Залив Пласентија
3.3 Први сусрет Рузвелта и Черчила, доношење Атлантске повеље

Одмах по повратку из Москве Хопкинс се сусрео са Черчилом и заједно са њим
се укрцао на британски разарач Принц од Велса, понос британске морнарице. 165 У исто
време Рузвелт је испловио са обала Њу Фаундленда на тешком крузеру Аугуста. До
сусрета је дошло 9. августа 1941. у заливу Пласентија. Хопкинс се одмах укрцао на
Рузвелтов брод да би му предао извештај око свог последњег задатка. Рузвелт је прво
захтевао састанак мањег обима на којем ће разговарати две малобројне делегације уз
вечеру и од Черчила захтевао да чује његово виђење рата. На том састанку је
договорено да се сутрадан одржи већа конференција две земље на којој ће теме
разговора бити снабдевање Велике Британије и Совјетског савеза, даље операције,
акције немачких подморница на Атлантику, агресивна политика Јапана али и
послератно уређење света и принципи на којима ће се заснивати светска политика. Две
делегације среле су се 10. августа на Принцу од Велса. Черчил је прво Рузвелту
предложио заједничу акцију и сматрао да Трећи рајх треба напасти на периферији и да
је могуће избећи велике сукобе армија на пространствима Европе. Затим је затражио од
Рузвелта да пошаљу ноту упозорења Јапану уколико настави свој поход на Далеком
Истоку. У исто време ће и Велика Британија послати такво упозорење Јапану.

166

Рузвелт је затим исказао Черчилу расположење Конгреса и истакао да још увек
преовлађују изолационисти, противници уласка САД у рат. Поред тога, истакао је да ће
САД свакако наставити испоруку ратног материјала Британцима и да ће ти конвоји
бити заштићени. Обећао је и да ће затражити додатних пет милијарди долара од
Конгреса за испоруку помоћи. Након тога су се сложили да би требало усагласити
ратне циљеве обе земље и донети један званичан акт који би истакао како њихове
циљеве тако и политичке принципе којима ће се водити након рата. Самнер Велес је
припремио план повеље али је Рузвелт захтевао да се тај план не узима у обзир док
прво не разговара са Черчилом. Велесов план би изазвао расправе око питања колонија

Принц од Велса је учествовао у потапању немачког разарача Бизмарк, а потопљен је децембра 1941. у
окршају са јапанском авијацијом у Квантуншком заливу.
166
Черчил је истакао да се у упозорењу наведе да јапанска акција може довести до рата. 17. августа је
предата порука јапанском амбасадору Номури у Вашингтону, али у њој није било помињања рата. David
L. Roll, The Hopkins touch, 142.
165
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и трговине у којој су Британци имали одређене повластице.

167

Американци и јесу

желели такав приступ том питању а у том тренутку је ситуација ишла у њихову корист
јер су желели да после рата ослабе британску империју, али не и да потпуно
дезинтегришу ову државу. Рузвелт и јесте пред Черчила изнео план послератне
економије по којем би све колонијалне силе, укључујући и Велику Британију, изгубиле
монопол над одређеним подручјима, те би то довело до јачања америчке економије.
Черчил је свестан ситуације у којој се тада налазила Велика Британија и узевши у обзир
то да је тренутно снабдеван ратним материјалом од САД, прихватио овакав план али
под условом да се то примењује након рата и на Немачку и Јапан.

168

САД су тако

направиле још један корак економског притиска који је вршен на Велику Британију са
циљем њеног слабљења. За сво време трајања конференције, Черчил је био у сталном
контакту са Хопкинсом. Преко њега је покушао да утиче на неке одлуке Рузвелта,
попут захтева за слањем још наоуражања.

169

Хопкинсу је предлагао и да препоручи

Рузвелту идеју о састанку њихових делегација са Совјетима у Москви око питања
испоруке помоћи. Касније су Рузвелт и Черчил упутили заједничко писмо Стаљину
предложивши му заједничу конференцију коју је Стаљин прихватио. За свог делегата
Черчил је предложио лорда Бивербрука док ће америчку делегацију предводити Аверел
Хариман, с обзиром да је Хопкинс био поново теже болестан.

170

Хариман и Бивербрук

су се састали са Стаљином у Москви 29. септембра и договорили даље снабдевање и
размену добара између англо-американаца и Совјета.

171

По питању доношења повеље

Рузвелт није желео да она буде у било ком смислу обавезујућа за САД док су се
Британци надали да ће она ојачати њихове односе са Американцима и довести их корак
ближе рату. Када је израђен нацрт повеље, дошло је до неслагања око четврте тачке
везане за трговину али је Хопкинс инсистирао да је бесмислено одлагати споразум
оваквог значаја због таквих питања. Рузвелт такође није желео да се у почетку
обавезује на стварање једне међународне организације која би била задужена за
међународни мир, истичући пропаст Друштва народа и последице Версајског система.
Није желео да понови исте грешке као тада амерички председник Вудро Вилсон. Ипак,
да би заобишао јавно заклињање на стварање такве организације, Рузвелт је у повељу
167

Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1932-1945, 282-283.
Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900; 165.
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Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 359.
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Исто, 359.
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Са друге стране Стаљин је одбио британски предлог о доласку њихових трупа из Ирана на Кавказ и
амерички предлог о давању ваздухопловних база у Сибиру. Чедомир Попов, Политички фронтови
Другог Светског рата, 43.
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уместо термина међународна органзација убацио да је циљ ,,Стварање система опште
безбедности“ што је у суштини било исто.

172

12. августа је донешена коначна верзија

повеље. Обе стране су се усагласиле да неће тражити територијална проширења, да се
неће мешати у питање уређења држава након рата већ ће то препустити народу те
државе и да теже ка миру који ће не само срушити нацистичку тиранију већ ће
обезбедити колективну безбедност народима света. Председник Рузвелт није потписао
декларацију нити је ставио печат, желећи тако да се огради од јавног везивања за
прокламоване циљеве, док је британски ратни кабинет одобрио повељу.

173

Поред тога

што је повеља била изузетно надахнута принципима демократијe и либерализма, након
рата се показало да се ови принципи могу лако прекршити. Ипак, у тренутку доношења
она је била велик подстрек свим земљама у рату са Хитлером, и на кратко је подигла
морал бораца широм света. 174

Фотографија 8: Френклин Д. Рузвелт и Винстон Черчил приликом доношења
Атлантске повеље. У позадини, први са лева је Хари Хопкинс.
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Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 360.
Рузвелт је избегао потписивање повеље јер би у супротном она морала да иде на гласање пред Сенат.
David L. Roll, The Hopkins touch, 144.
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Стварање Уједињених нација
3.4 Улазак САД у рат, конференција у Вашингтону 1941/42.

Хопкинсово здравље се након повратка из Москве погоршало те је резултат тога
било његово смењивање на месту шефа отсека за Ленд Лиз и постављање Едварда
Стетинијуса (Edward Stettinius). Такође је пропустио и посету Москви у септембру, у
којој су Ејверел Хариман и лорд Бивербрук потписали споразум са Стаљином. Период
до напада Јапана у децембру Хопкинс ће углавном провести одмарајући. Преговоре са
Јапаном је за време Рузвелтовог одсуства на састанку са Черчилом у августу водио
државни секретар Дин Ачесон (Dean Acheson). Он је одлучио да одбије јапански
предлог да се у трговини са САД користи само долар као валута. Пре тога Рузвелт је
донео одлуку да се за сваку испоруку нафте Јапанцима мора појединачно издати
дозвола. Председник није био задовољан одлуком Ачесона али је из принципа није хтео
променити. Јапан се нашао у безизлазној ситуацији јер су њихове потребе за нафтом
зависило скоро у потпуности од увоза из САД. Већ тада су почели да спремају план
напада на неку од база америчке војске. 3. децембра је Рузвелт саопштио Хопкинсу да
планира да га пошаље у Јапан да би покушао да се нагоди са владом у Токију.
Међутим, тада је већ било касно. Када су примили вести о јапанском нападу 7.
децембра Рузвелт и Хопкинс нису били изненађени нападом, колико местом напада.
Хопкинс је очекивао напад Јапана у Малезији, Источној Индији или Филипинима.
Рузвелт је сазвао хитну седницу својих државних секретара на којој је био присутан и
Хопкинс. У току седнице су примили позив од америчког амбасадора у Лондону,
Винанта, који је у том тренутку био заједно са Винстоном Черчилом. Черчил је био
задовољан овим догађајем, свестан тога да ће САД сад не само објавити рат Јапану него
ће и узети активнијег учешћа у рату.

175

Исти дан је послао и поруку Хопкинсу у којој

изражава своју подршку у овом тешком тренутку. Рузвелт је одржао још два састанка
са Секретаријатом за рат и истакнутијим конгресменима. Могле су се чути разне
критике на рачун америчке морнарнице у Перл Харбуру.

176

Следећи дан је Хопкинс

припремао Рузвелтов говор пред Конгресом. Рузвелт је осудио агресију Јапана и назвао
овај датум срамним. За мање од сат времена је Конгрес изгласао да се одобри
прокламација ратног стања. САД су сада и званично биле у рату. Остало је једино
,,Нека ниједан Американац не мисли погрешно о мени ако кажем да је имати САД на својој страни
био велики ужитак“. Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol 3. The Grand Alliance, 742.
176
Сенатор Том Конали из Тексаса, шеф Одсека за спољне послове је изјавио ,,Заспали су! Где су биле
наше патроле?“ David L. Roll, The Hopkins touch, 163.
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питања објаве рата Трећем рајху. Рузвелт није желео да он први повуче овај потез већ је
јавно упутио пар критика и увреда на Хитлеров рачун. Резултат је дошао брзо јер је
Хитлер објавио рат САД 11. децембра. 7. Децембра је такође у Вашингтон пристигао
совјетски изасланик Максим Литвинов.
У Вашингтону је договорено одржавање конференције Савезника под
шифрованим називом Аркадија. Ова конференција ће се одржати, са предахом због
Черчиловог одласка у Канаду, до 14. јануара 1942. Главну реч ће водити Рузвелт и
Черчил док ће Литвинов бити повремено позиван на конференцију. Главне ставке су
биле даља испорука ратног материјала, политика Немачка прво и инвазија и отварање
другог фронта у току 1942. године. Још један од циљева ове конференције је било
обједињавање ратних циљева и образовање једног надлежног већа.

177

Черчил је прво

Рузвелту предложио да се изврши операција Џимнаст, инвазија на простору француске
Северне Африке у 1942.

178

Са овим предлогом се није слагао генерал Џорџ Маршал

који је фаворисао план инвазије на северу Француске и директан удар на Европу за
разлику од Черчилове предложене тактике напада на периферију. Хопкинс сведочи да
је Рузвелт ипак подржао Черчилов предлог. Затим је генерал Маршал предложио да обе
војске фунционишу под јединственом командом наводећи као пример лоша искуства из
Првог светског рата када морнарица и копнене трупе нису биле усаглашених дејстава.
Черчил је био против овог предлога сматрајући да би онда примат у командовању
имали Американци због своје бројности. Черчил је на крају ипак пристао на идеју
обједињеног штаба и формиран је Комбиновани комитет начелника штабова а поред
њега и заједнички Англо-амерички оперативни штаб смештен у Вашингтону. Још један
штаб који је формиран је и АБДА (Америчко-Британско-Холандско-Аустралијска
команда) на Далеком Истоку али је функционисао свега пар недеља. Хопкинс је затим
посветио време издавању повеље Уједињених нација, најбитнијем документу ове
конференције. Требало је усагласити политику свих страна и донети документ који ће
прокламовати циљеве савезника и одредити уређење света након што силе Осовине
буде поражене. То је био наставак оне политике која је започета доношењем Атлантске
Помоћник државног секретара Берл је предложио да се у оквиру једног већа направе три мања:
политичко, ратно и економско одељење. Посебна одељења би била формирана за одређено ратно
подручје и бавила би се свим ратним питањима. FRUS, The first Washington conference 1941-1942, 12-17.
178
23. децембра Черчил је свом ратном кабинету послао извештај у коме наводи да је разговарао са
америчким државницима и да су установили да фронт Северне Африке јесте тренутно битан јер ако
Хитлер застане у Русији мора тражити друга решења, што је по њему тада било потенцијално пробијање
ка Северној Африци кроз Шпанију и Португал. Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 3, The
Grand Alliance, 809.
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повеље. 27. децембра су се састали Рузвелт, Хопкинс, Черчил и Литвинов да
поразговарају о повељи коју је требало донети. Рузвелт је инсистирао да се кроз
документ гарантује слобода вероисповести што је Литвинову сметало. Литвинов је
пристао на убацивање те тачке тек када је уместо ,,верска слобода“ убачено ,,слобода
вере“ мада је прво морао да за то затражи одобрење од Стаљина.

179

Хопкинс је нацрт

документа прегледао и навео Рузвелту шта би требало променити. Прво, захтевао је да
се Кина и СССР у документу наведу при врху пошто су првобитно стављени при дну
листе јер су земље биле поређане по абецедном редоследу. Предложио је и да се
тренутно не ставља на списак покрет ,,Слободна Француска“.

180

Поставио је и захтев

да се у повељу уврсти тачка у којој се гарантује мир и безбедност свим људима у свету
а не само земљама потписницама Декларације.

181

Совјети су имали још замерки на

текст Повеље попут истицања да је циљ Савезника пораз ,,Хитлеризма“ за који су
Совјети тражили да се замени термином ,,земље потписнице Тројног пакта“. Такође су
тражили да им се признају границе од 20. Јуна 1941. Што би значило признавање
Балтичких земаља и дела Пољске као територија Совјетског савеза. Американци и
Британци су рекли да ће се то питање решавати после рата. Сва ова неслагања око
формалности су показала да није било већег поверења међу савезницима. Повеља
Уједињених нација је најзад званично објављена 3. јануара 1942. Декларацију су
потписале 24 земље тада у рату са силама Осовине. 182 Амерички председник Рузвелт је
први потписао декларацију затим британски премијер Винстон Черчил, Максим
Литвинов испред Совјетског савеза и Т. В. Сунг испред Кине. На крају је додано да
Декларацији могу приступити и друге земље које у будућности помогну борбу против
Хитлера. Овај документ је био битан јер озваничио у потпуности стварање
Антифашистичке коалиције и био је увод у стварање међународне организације
Уједињених нација.

183

Последњих дана конференције дошло је до расправе Британаца

и Американаца око стварања већа за расподелу наоружања. Черчил и лорд Бивербрук
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FRUS, The First Washington conference 1941-42, 112-113.
Винстон Черчил је са друге стране ипак имао жељу да у савез уврсти и покрет ,,Слободна Француска“
те је због тога захтевао да се убаци термин власти уместо владе. Са друге стране није желео да се Индија
уврсти у листу као суверена држава. Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 3, The Grand
Alliance, 811.
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Robert Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 448.
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Земље потписнице су изразиле спремност...
1. ,,Да ће употребити сва средства, како војна тако и економска, против оних чланова Тројног пакта и
њихових присталица, са којима су те владе у рату.“
2. Да ће сарађивати са владама потписницама и да неће закључивати сепаратно примирје или мир са
непријатељем.“ Чедомир Попов, Политички фронтови Другог светског рата, 73.
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Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 458.
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су захтевали да се то веће формира ван Комбинованог комитета начелника штабова и
да се већем управља и из Лондона и из Вашингтона. Генерал Маршал, начелник
Врховне команде америчке војске, је запретио оставком Хопкинсу и Рузвелту уколико
одобре стварање већа под тим условима. На заједничкој седници Хопкинс је стао у
одбрану генерала Маршала и Рузвелт је саопштио британској делегацији да ће ово веће
морати да подлеже Комбинованом комитету начелника штабова. Пошто је био
разочаран али је знао да мора прихватити америчке услове, Черчил је пробао да ову
одлуку обеснажи предлогом да ово буде предуговор и да веће функционише на тај
начин месец дана и иако је Рузвелт ово прихватио оно је до краја рата било под
надлежношћу Комбинованог комитета начелника штабова. 184 Хопкинс је постављен на
место шефа вашингтонског Отсека већа за расподелу наоружања те је тако добио
главну улогу у одређивању материјала који ће бити испоручиван америчким
савезницима. Његова улога у рату је постала сада већа с обзиром да је успео да повеже
Савезнике и склопи међу њима договор кроз декларацију Уједињених нација. Током
целе конференције Хопкинс је био у контакту како са Рузвелтом тако и са Черчилом и
обојица су га саветовали и преко њега покушавали да дођу до компромиса. Такође је
добио наклоност генерала Маршала због тога што је стао на његову страну у расправи
са Британцима.

184

David L. Roll, The Hopkins touch, 177.
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Паљење бакље
3.5 Савезнички преговори о Другом фронту 1942.

Питање које је постављено у току Вашингтонске конференције било је отварање
другог фронта који би део осовинских трупа одвукао са Источног фронта. Рузвелт и
Черчил су имали више планова а Черчил је подржавао идеју напада на периферији
територија под контролом сила Осовине. Стаљин и Совјетски савез су свесни да они
тренутно подносе највећи терет борби против Хитлера од англо-америчких савезника
нестрпљиво очекивали информације око отварања другог фронта и његовом месту.
Френклин Рузвелт је био присталица те идеје да се са Британцима што пре
склопи компромис око напада на неку територију под контролом Хитлера и његових
савезника. Обе стране су имале више планова и операција а преостало је да се склопи
коначан договор. Хопкинс је подржавао Рузвелтову идеју да се будућа инвазија изврши
још у току 1942. године, страхујући као и Рузвелт да би нека већа неповољна ситуација
по Стаљина довела до његовог сепаратног мира са Хитлером. Британци су са друге
стране још увек сматрали да је рано за инвазију. У марту 1942. Хопкинс је писао
Рузвелту да је отварање било каквог фронта у 1942. години битно из више разлога јер је
велика потреба да се Стаљин задржи у рату и да америчке трупе што пре дођу до
директне борбе са нацистима. 185 Око датума и места инвазије требало би, по Хопкинсу,
да Рузвелт направи договор прво са генералом Маршалом а потом и са Черчилом.
Одмах након саветовања са Хопкинсом је Рузвелт сазвао састанак са генералом
Маршалом на којем је генерал предложио план инвазије преко канала између Британије
и Француске у пролеће 1943. а уколико ситуација на Источном фронту остане
неповољна по Совјете да се изврши операције Слеџхамер преко Нормандије у
септембру 1942.186 Рузвелт је био задовољан овим плановима али је ипак сматрао да је
тренутно битније извршити инвазију на Северну Африку због потребе да се отвори
фронт још у току 1942. Желео је да план прво проследи Комбинованом штабу на
185

David L. Roll, The Hopkins touch, 184.
План инвазије на Европу, који је предвиђао операцију Окружење (енг-Round Up) или Оверлорд, је
направио одсек за Ратне планове чији шеф је био генерал Двајт Ајзенхауер. Инвазију на Западну Европу
је сматрао најбољом опцијом из више разлога: Напад је могуће извршити из Велике Британије где је у
односу на остале позиције најбрже могуће допремити трупе, то је једино место где би Савезници имали
ваздушну надмоћ у односу на Трећи рајх, Британци би могли да ангажују једино ту највећи број јединица
копнене војске. Robert Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 320.
186
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одобравање, на шта је Хопкинс протествовао сматрајући да ће то одложити почетак
операција. Предложио је да неко, мислећи на генерала Маршала, оде директно у
Лондон и представи га Черчилу. Рузвелт је одлучио да Хопкинс буде тај који ће
путовати у Лондон заједно са генералом Маршалом. 3. Априла је Рузвелт упутио писмо
Черчилу обавештавајући га да ће у Лондон пристићи Маршал и Хопкинс са плановима
у које Рузвелт улаже велику наду.

187

Када су стигли у Лондон Черчил их је одмах

обавестио да је упознат са плановима и да је спреман поред свих тешкоћа да га подржи.
Предали су му меморандум о плану инвазије на Западну Европу.

188

Британски ратни

кабинет се није слагао са планом инвазије на Европу предвиђеном за пролеће 1943.
Сматрали су да је потребно прво умањити немачки потенцијал за производњу
наоружања тако што ће појачати бомбардовање индустрије на територији Немачке.
Истицали су да је британска војска тренутно у немогућности да се озбиљније
сконцентрише на европско ратиште с обзиром на тешкоће које су доживели у Северној
Африци и у Азији. Черчил је предложио да се прво ојачају положаји његове војске у
Египту и на Индијском океану, сматрајући да може доћи до спајања немачких и
јапанских трупа. Ипак су пристали на могућу хитну инвазију у току 1942. предлагајући
Северну Африку или Норвешку.

189

Хопкинс је у току преговора известио Рузвелта да

преговори иду добрим током али да није сигуран колико се уствари Британци искрено
слажу са планом инвазије.

190

За време конференције Хопкинсу је стигла порука од

Рузвелта коју је морао одмах предати Черчилу. Представници САД и В. Британије у
Индији, Сер Стафорд Крипс и пуковник Луис Џонсон, направили су план са властима у
Њу Делхију по којем би Британија дозволила формирање независне индијске владе у
замену за савезништво. Черчил је одмах одбио овакав предлог не желећи да се питање
Индије решава у току рата. 191 На последњем састанку америчке и британске делегације
,,Наше две нације захтевају отварање фронта који би скинуо притисак са Руса, а довољно су
паметни да виде да Руси тренутно убијају више Немаца него ти и ја заједно.“ Sir Winston Churchill, The
Second World war, Vol. 4, The Hinge of fate, 395.
188
Амерички меморандум је предвиђао број јединица које би требало да се ангажују у случају инвазије
на пролеће 1943. Да би инвазија успела било је потребно да се до Британије допреми још ратне опреме из
САД, а Американци су захтевали да 60% бродова за транспорт морају да обезбеде њихови савезници. Sir
Winston Churchill, The Second World war, Vol. 4, The Hinge of fate, 396-397.
189
Британцима је акција у Северној Африци одговарала због лоше ситуације у којој се нашла њихова
Армија по доласку фелдмаршала Ервина Ромела који је савезничким трупама наносио поразе. Такође,
план такве инвазије се уклапао у Черчилову идеју задавања ударца Хитлеру на периферији. План о
инвазији Норвешке је Черчил замишљао као комбиновану акцију са Црвеном армијом што би Совјетима
омогућило лакше снабдевање. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1932-1945.,
340.
190
Послао је поруку Рузвелту: ,,Иако ми није дозвољено да причам о времену овде, могу ти рећи да ме
мој тешки доњи веш сврби као ђаво.“ David L. Roll, The Hopkins touch, 188.
191
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 525.
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договорено је да се инвазија на Западну Европу у пролеће 1943. изврши само ако
Совјети дођу у изузетно критичан положај или ако нанесу велике губитке Немцима па
би онда био потребан само коначан ударац савезника. Британци су изјавили да се у
начелу слажу са планом инвазије али су поново навели низ разлога зашто је план
инвазије из Велике Британије на Западну Европу ризичан по Савезнике. Хопкинс је
незадовољан овим гестом Британаца изјавио да ипак не подржавају план како су
претходно изјавили. Упозорио је Британце да је јавност у САД више наклоњена рату на
Пафицику и да уколико ускоро не дође до директне борбе америчке војске са
нацистима, председник и војска би могли да дођу у велики проблем што би довело до
напуштања политике Немачко прво и окренуло САД ка рату на Пацифику.

192

Ово је

поново ставило на дневни рад план операције Џимнаст.193 Пошто су Британци били
резервисани у вези свих планова које су изнели Американци, Рузвелт се обратио
Стаљину, знавши да ће бити незадовољан и нестрпљив око питања отварања друго
фронта са поруком да има веома важан предлог војног питања а тиче се критичног
Западног фронта. Предложио је састанак са Вјачеславом Молотовом и једним
совјетским генералом да би усагласили планове, док ће пре тога разговарати са
Литвиновим. 194 Стаљин је истакао да ће Молотов прво посетити Лондон, док је Рузвелт
захтевао да прво дође у Вашингтон. Молотов ће прво боравити у Лондону где ће са
Британцима склопити договор о даљој борби против Хитлера. 195
По повратку у САД, Хопкинс је из Њу Јорка дошао у Вашингтон где је убрзо
Рузвелт објавио меморандум у којем истиче потребу за отварањем другог фронта.
Черчилу је предложио да Британци буду ти који ће одредити место инвазије. Черчил је
у Вашингтон послао лорда Луиса Маунтбатена (Louis Mountbatten), шефа британских
командоса, да преговара о плану инвазије. Молотов је приликом посете Лондону рекао
Черчилу да је прво дошао код њега јер зна да главну реч о инвазији тренутно воде
Британци. Американци су били свесни тога да без британског пристајања нема
инвазије, те су док чекају Черчилов пристанак покушавали да убеде Совјете да је
Хопкинс је изјавио још у марту председнику Рузвелту: ,,Најважнија ствар за САД у овом тренутку је
да америчке трупе заједно са британским дођу што пре у директан окршај са Немцима на најбољем
могућем месту и на месту где ће бити супериорни.“ David L. Roll, The Hopkins touch, 190.
193
Рузвелт је Хопкинсу у Лондон послао поруку да је могуће да би у случају инвазије трупе Вишијевске
Француске прешле на страну Савезника што би им олакшало план инвазије наводећи да је француски
премијер Пјер Лавал спреман на сарадњу. David L. Roll, The Hopkins touch, 193.
194
Susan Butler, My dear Mr, Stalin, 64.
195
Молотов је од Британаца захтевао признавања граница СССР из 1941. што су одбили. Споразум
између В. Британије и СССР је склопљен 27. маја 1942. Чедомир Попов, Политички фронтови Другог
Светског рата, 75.
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инвазија близу. Још један разлог посете Молотова САД је био благи неуспех испоруке
ратног материјала Совјетима. Немачке подморнице су успевале да потопе велик број
товара те је око 30% материјала стигло у луке за испоруку. Око 1,2 милиона тона
материјала је потопљено у периоду од јануара до априла 1942. Рузвелт је уверавао
Стаљина да ће испорука бити настављена и појачана. На састанку са Молотовом
предложено је да се испорука делом усмери преко Аљаске и Владивостока јер на
Пацифику совјетски бродови могу несметано да плове с обзиром на постојећи пакт о
ненападању између Јапана и СССР. Ова рута је Совјетима била ризична због
временских услова и удаљености али је ипак прихваћена августа 1942.

196

У јуну је

потписан нови споразум о испоруци ратног матерјала Совјетима који је предвиђао 5
милиона тона товара. Ипак је питање које је било битније Молотову било отварање
другог фронта у току 1942. На састанку са председником Рузвелтом и његовим
саветницима Молотов је истакао да уколико не дође до отварања другог фронта у току
године Хитлер ће бити господар Европе а Совјетски савез ће бити поражен. Затим је
поставио питање да ли су англо-американци у могућности да изврше инвазију која ће
одвући 40 немачких дивизија са Источног фронта и да ли су уопште у могућности да
изврше инвазију у току 1942. Рузвелт је након консултација са генералом Маршалом
дао Молотову позитиван одговор.197 Молотов је предложио пар дана касније да се изда
јавно саопштење о постигнутом договору које је гласило: ,,Постигнут је договор по
хитном поступку да се отвори Други фронт у Европи 1942.“

198

Генерал Маршал је

захтевао да се избаци 1942. година јер је немогуће отварање фронта на тлу Европе у
току године. Ипак, Хопкинс је свестан овога изјавио да је председник Рузвелт желео да
се остави 1942. желећи да охрабри Совјете. По повратку у СССР Молотов је поново
свратио у Лондон да би издејствовао и Черчилово обећање око отварања новог фронта.
И поред тога што је Черчил јавно саопштио да ће бити инвазије на Европу 1942. предао
је меморандум Молотову у којем је навео да постоје припреме за искрцавање али да
тренутно не може дати обећања да ће до тога и доћи због одређених проблема.
Очигледно су и Американци и Британци желели да себи купе мало времена и простора
за планирану инвазију на Европу свесни да је она тренутно немогућа. На овај начин су
Совјетима дали обећања и мало им подигли морал. Молотов је дошао у време офанзиве
Црвене армије на истоку Крима, која је на крају завршила са великим губицима.

Albert L. Weeks, Russia’s life saver, Lend-Lease aid to U.S.S.R. in World War two, 113.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Том 8, 193.
198
David L. Roll, The Hopkins touch, 198.
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Пошто су обојица дали обећања Совјетима о отварању новог фронта и рат је
кренуо другим током, Черчил је одлучио да дође у посету Рузвелту. Американци су у
том тренутку однели победу над Јапанцима у бици за Мидвеј док су Британци били у
проблему због офанзиве фелдмаршала Ромела. Черчил је као разлог одласка навео
коначан договор око инвазије у току 1942. али и питање изградње атомске бомбе
познатије као пројекат Туб Алојс.

199

Након доласка у Вашингтон Черчил је разговарао

директно са Рузвелтом и Хопкинсом који су му изнели да ће САД преузети поптуну
одговорност за изградњу атомске бомбе. Затим је Рузвелту предао меморандум у којем
истиче да су Британци спремни на инвазију на тлу Француске али да сматрају да не би
требало упуштати се у акцију која ће бити погубна, која ће довести до страдања
Француза и неће пуно олакшати ситуацију на Источном фронту.

200

Предложио је да се

поново размисли о операцији Џимнаст и нападу на Северну Африку, на шта је сигурно
утицала вест да се британски гарнизон у Тобруку предао пред Ромеловом армијом.
Рузвелтови саветници, пре свега генерал Маршал и државни секретар Стимсон били су
против оваквог плана. По њима, премештање америчких трупа у В. Британију је већ
изазвало немир међу немачким становништвом и операције једино имају загарантован
успех уколико се врше са острва. У случају колапса Источног фронта а предтходно
извођења операције Џимнаст, В. Британије остаје небрањена.

201

Рузвелт је чак

затражио од својих сарадника извештај о томе где би савезничке трупе могле извршити
инвазију у случају пораза Совјета у лето 1942. Черчил је бранећи свој предлог изнео да
би инвазија Северне Африке могла довести до пада Италије, отварања Медитерана за
англо-америчке бродове, испоруке ратног материјала Совјетском савезу преко Суецког
канала у Иран и пробе америчке војске у копненој борби. Американци су поново
негодовали али су направили компромис. Инвазија на Европу помера се за пролеће
1943. а напад на Северну Африку ће бити изведен у току 1942. јер је неопходно да се
што пре пређе у офанзиву. Договор је остао само усмен и требало је даље усагласити
планове али је Черчил морао хитно назад у Лондон због критичне ситуације на
Афричком фронту. Хопкинс је у току преговора посетио Максима Литвинова у Њу
Јорку где је јавно обећао помоћ Совјетима и отварање новог фронта. По повратку у
Лондон Черчил је убрзо писао Рузвелту поново истичући потешкоће око плана напада
на Француску. Сада су амерички генерали почели размишљати о ревизији политике
У дословном преводу Тубе легуре, назив за пројекат је смишљен тако да би што мање био повезан са
идејом атомске бомбе.
200
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Немачка прво и пребацивању фокуса на рат на Пацифику. Рузвелту су предали предлог
о плану рата на Пацифику јер Британци не показују жељу да ратују са Немачком. Овај
предлог је Рузвелт одбио сматрајући да је то управо оно што је Хитлер желео.202
Приоритет је био рат са немачким трупама у току 1942. Зато је одлучио да у Лондон
пошаље Хопкинса, генерала Маршала и адмирала Кинга да склопе коначан договор са
Черчилом. Пред полазак им је истакао да је од велике важности да слопе коначан
договор о инвазији са Британцима и да ако је то могуће буде инвазија Француске.
Уколико није могуће склопити договор о операцији Слеџхамер, онда нека то буде
акција на Средњем Истоку или у Мароку и Алжиру, која би довела до пораза Ромелове
војске. Рузвелтови саветници су стигли у Лондон 18. јула. Генерал Маршал и адмирал
Кинг су састали са члановима британског врховног штаба да размотре планове за
инвазију. Хопкинс је обавестио Черчила да неће бити скретања од политике Немачка
прво те да не мора да страхује.

Пошто је Хопкинс известио Рузвелта о неуспеху

договора око планова инвазије на Европу, Рузвелт је одговорио да се пређе на израду
плана напада на Северну Африку, истичући да је примио информације о појачавању
обалне одбране у Мароку те да било каква планирана савезничка инвазија на ову
територију не сме бити дуго одлагана.

203

Маршал и Кинг су направили нов план

инвазије и Британци су коначно пристали. Рузвелту је ипак сметало што је договор
подразумевао да постоји могућност одлагања до 15. септембра те је Хопкинсу истакао
да операције морају отпочети пре 30. октобра 1942.

204

Генерал Маршал је био

незадовољан одлуком да мора бити инвазије у Африци 1942. те изјавио да то значи да
неће бити акција у Европи у току 1943. године. Черчил је обавестио Рузвелта о успеху
преговора и најавио да жели да сада операција Торч отпочне што пре. 205 Знајући да ће
Стаљин бити незадовољан, Черчил га је посетио августа 1942. заједно са америчким
делегатом Ејверелом Хариманом. 206 Стаљин је изразио своје незадовољство одлагањем
акције англо-американаца у Европи али је изјавио и да ће инвазија на Северну Африке
По Рузвелтовом мишљењу окретања ка Пацифику би ишло у корист Немцима, не би помогло Русима
на Источном фронту и не би решило за убудуће ситацију у свету. David L. Roll, The Hopkins touch, 210.
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бити од колике-толике користи по Совјете.

207

Што се тиче операције Торч остало је да

се разраде њени детаљи. Генерал Маршал је и даље протествовао против овог плана.
Рузвелт је предложио веће учешће америчких трупа с обзиром да је планирао договор
са припадницима француских колонијалних трупа оданих влади у Вишију са којом су
САД одржавале дипломатске односе. Британци су са друге стране били у сукобу са
Вишијевском Француском и желели су да у акцију укључе генерала Шарла де Гола.
Рузвелт је инсистирао да се де Гол искључи тренутно из ове операције и да му се не
саопштавају детаљи. 208 Черчил није желео да се тренутно супростави оваквој политици
председника САД. Американци су планирали да искористе трупе Вишија које би
приликом инвазије прешле на њихову страну. Започети су преговори са генералом
Жируом који је био у заробљеништву у Француској али је успео да побегне. Такође су
вођени преговори са генералом Дарланом који је био тадашњи гувернер Алжира о
преласку француских снага на страну савезника. Како се ближио датум операције Торч,
сада 7. новембар, са фронтова су стизале позитивне вести. Армија британског генерала
Бернарда Монтгомерија (Bernard Montgomery) је успела да порази Ромелов Афрички
корпус код Ел Аламејна и потисне немачке трупе из Египта у Либију. Још у току
припрема за операцију искрцавања на северу Африке, Хопкинс је саветовао Рузвелта да
би требало побољшати односе са Совјетима јер они сада сумњају у искреност својих
савезника, пре свега Британаца. Такође је предложио формирање комитета за сарадњу
са Совјетима чији ће он бити председник. Требало им је и саопштити вести да ће
снабдевање бити на кратко ограничено због припрема за операцију Торч али им
понудити помоћ у авијацији око ратишта на Каквазу. Овај предлог је послат Стаљину
али га он није размотрио с обзиром да је битка код Стаљинграда почела да иде у корист
Црвене армије. Операција Торч је била успешна. Савезници су уз минималне губитке
успели да заузму територије Марока и Алжира.
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Симбол
3.6 Конференција у Казабланци

Након стратешких успеха на фронту Северне Африке, Рузвелт и Черчил
окренули су се даљим плановима. Поново је на дневни ред дошло питање искрцавања у
Европи. Черчил је и даље био против инвазије на Северну Француску сматрајући да
треба искористити прилику сада када су заузели Мароко и Алжир и имају изгледа да
поразе Немце у Тунису, те пробати увући и Турску у рат. Рузвелт је предлагао даље
планирање операције Болеро, са тим да се сачека повољан исход борби у Африци. По
њему, након пораза немачких трупа у Тунису требало би одржати конференцију између
Британије, САД и Совјетског савеза. Место одржавања би требало да буде Каиро или
Москва.

209

Черчил је био резервисан поводом учешћа Совјета, сматрајући да уколико

конференција буде изван Русије Стаљин неће присуствовати и све о чему буде
дискутовано ће совјетска делегација морати прво да реферише Москви. Такође је био
убеђен да ће Совјети поново постављати иста питања попут онога о отварању другог
фронта у Европи.

210

Хопкинс је саставио план конференције у Казабланци, Мароко.

Стаљин је два пута одбио позив да дође на ову конференцију истичући да не сме
напуштати Русију у току борби. Сматрао је да треба размотрити даље ратне планове те
извршити инвазију на Француску, како је и планирано, или на југ Италије, што би у
датом тренутку било лакше савезничким јединицама. Ипак, Стаљин ће сигурно бити тај
који ће захтевати директнији удар на Немачку. Рузвелт са собом није повео шири круг
саветника те је државни секретар Кордел Хал остао у Америци. Од Черчила је захтевао
да ни он не поведе Ентонија Идна, тако да су конференцији присуствовали само
најближи војни саветници. Одмах у почетку је дошло до расправе британских и
америчких официра. Британци су били за продужетак акција на Медитерану, покушај
увлачења Турске у рат и помоћ партизанима на Балкану. Американци су били
међусобно подељени. Генерал Маршал је и даље захтевао план напада преко
Француске, адмирал Кинг појачану акцију на Пацифику а генерал Арнолд заузимање
аеродрома на југу Италије одакле би могла да се врше бомбардовања Немачке и
нафтних поља у Румунији. Анализирајући ситуацију у Тунису, Хопкинс и генерал Брук
209
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су дошли до закључка да највероватније неће бити ништа од инвазије Европе у току
1943. те да ће поново прекршити обећање дато Стаљину. Генерал Маршал је ово
виђење изнео још када је одлучено да се изведе операције Торч. Савезничке снаге су
потиснуте немачким контра-нападом из Туниса и пораз Ромеловог Афричког корпуса је
био одложен. Рузвелт је подржао план инвазије на Италију након победе на афричком
ратишту.
Још у току припрема за операцију Торч јавиле су се несугласице код
Американаца и Британаца око питања кога признати за првог човека оног дела
Француза који се борио против Немаца. Од окупације Француске 1941. САД су
одржавале дипломатске односе са Вишијевском Француском док су Британци били
опредељени за генерала Шарла де Гола (Charles de Gaulle), који се налазио у Лондону.
Рузвелт није имао симпатије према де Голу јер су се у његовом покрету налазили и
разни левичари и комунисти. У склопу припрема за операцију Торч, покушан је контакт
са трупама Петенове Француске, пре свега са гувернером Алжира, адмиралом Франсоа
Дарланом (François Darlan). Када је извршено искрцавање Американци су одмах
ступили у контакт са Дарланом преко дипломате Данијела Марфија (Daniel Murphy) и
генерала Макса Кларка (Max Clark), изасланика генерала Џорџа Маршала. Оно што је
представљало проблем је било како јавности приказати Дарлана као садашњег
савезника, када је до тог тренутка био колаборатор. Претходно је Рузвелт позвао
маршала Петена на сарадњу али је Петен одбио овај предлог и изјавио да ће се
Французи борити у случају искрцавања. 211 При нападу на Казабланку и Оран америчке
трупе су дошле до борбе са француским колонијалним снагама, трпећи мање губитке. У
Алжиру, где су напад предводиле британске јединице, није било отпора јер је адмирал
Дарлан наредио својим трупама да не пуцају на савезничке јединице. У замену за то
понуђено му је високо место комесара Северне Африке и амнестија због сарадње са
нацистима. Са друге стране, Американци су преговарали са генералом Анријем
Жироом (Henri Giraud), који је побегао из заробљеништва. 27. октобра 1942. је
потписао споразум о сарадњи са Американцима који су изјавили да ће признати и
поштовати државу Француску и након рата и да је сада сматрају својим савезником. 212
Такође је договорена и сарадња француских и америчких трупа до краја рата. Генерала
Жироа је америчка подморница пребацила на Гибралтар уочи самог иксрцавања да би
Маршал Петен је упутио поруку америчком председнику Рузвелту у којој је истакао да је савезничка
инвазија агресорски акт и да ће се његове трупе бранити. FRUS, Europe 1942, 431.
212
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211
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потом био пребачен у Алжир. Жиро није желео да сарађује са Дарланом и посматрао га
је као конкуренцију. Сам Рузвелт је истакао да постоји проблем са фракцијама међу
Французима и да би било пожељно решити га.

213

Сада се створио проблем да су

француске трупе у Африци признале Дарлана за команданта, Жиро је желео ту
позицију и имао је подршку САД, а жељу да преузме команду је имао и де Гол, којег су
фаворисали Британци. Американци су ипак поред споразума са Жироом подржали сада
Дарлана. Његови официри су почели да издају наређења о престанку борбе, што се и
поклопило са немачком окупацијом преосталог дела Француске. Одговорност за
споразум са Дарланом је преузео генерал Двајт Ајзенхауер (Dwight Eisenhower). Одмах
су се јавиле бројне критике и у САД и В. Британији, те су појединци рекли како је тај
споразум у супротности са начелима Уједињених нација. Сам Черчил је Рузвелту рекао
да ће овај потез имати озбиљне политичке последице. Стаљин је ипак тврдио да ,,војна
дипломатија мора бити спремна не само на споразум са Дарланом већ и са ђаволом и
његовом бабом“.214 Незадовољни су били и припадници де Головог покрета
означавајући Дарлана као колаборатора док је сам де Гол тврдио да је Дарлан заслужан
за то што је де Гол осуђен на смртну казну у одсуству.

215

Ајзенхауер је правдао свој

поступак стратегијским разлозима. По њему, Дарлан је у том тренутку био једини
човек који је имао ауторитет на овом подручју и команду над свим бившим трупама
маршала Петена. Предложио је и долазак делегације САД, В. Британије и Слободне
Француске да испитају ситуацију на терену. 216 Рузвелт је био задовољан и од Хопкинса
је затражио да састави одговор у којем ће председник подржати генерала Ајзенхауера.
Ипак, Хопкинс је изнео да би требало наговестити Ајзенхауеру да добро посматра
Дарлана као бившег Хитлеровог савезника. Рузвелт из неког разлога није желео да тај
део своје поруке пошаље свом генералу. Проблем са Дарланом није потрајао дуго јер је
он убијен у атентату 24. децембра 1942. од једног присталице де Гола. Сада су остали
генерал Жиро и Шарл де Гол. На конференцији су доведена оба француска генерала.
Американци су изнели предлог компромиса, по којем би оба генерала уживала исте
повластице али би делили команду над трупама. Рузвелт и Хопкинс су разговарали
прво са генералом Жироом, док је Черчил имао задатак да доведе де Гола из Лондона.
По доласку, де Гол је пристајао само да се налази појединачно са представницима
У свом писму Черчилу је Рузвелт истакао проблем са тројицом француских вођа, де Голом, Дарланом
и Жироом. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 650.
214
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 651.
215
FRUS, Europe 1942., 440-441.
216
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 652.
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Савезника, те је разговарао насамо са Жироом, Черчилом, Рузвелтом и Хопкинсом.
Након низа састанака који нису донели коначно решење, Хопкинс је дошао на идеју да
се састави декларација коју ће заједнички потписати Жиро и де Гол. Њих двојица су по
Хопкинсу били спремни на сарадњу, али никако да раде један под другим. Требало је
убрзати процес јер се конференција ближила крају. Хопкинс је једва успео да доведе
оба француска генерала на састанак са Черчилом и Рузвелтом.

217

Након одржаног

састанка склопљен је договор између два француска генерала да ће подржати један
другога. Начињена је и заједничка фотографија, на којој је инсистирао Рузвелт, да би
послао поруку о склопљеном договору. 218 Рузвелт је изјавио присутним новинарима да
је једини пут ка победи и ослобођењу Француске њихово јединство.
Требало је обавестити Совјете о плановима за даље ратовање. Хопкинс и
Хариман су саставили меморандум за Стаљина у којем је истакнуто да ће Савезници
наставити рат на Медитерану и да припреме за инвазије Европу теку и даље. Хари
Хопкинс је сматрао да конвоје испоруке помоћи Совјетима треба зауставити на
одређено време да би се сва средства преусмерила на инвазију Италије и акције на
Медитерану. Рузвелт је овај предлог одмах одбио. Рузвелт и Черчил су након прегледа
нацрта меморандума упутили поруку Стаљину да су на управо завршеној конференцији
договорили даље кораке у рату, те да ће приступити даљим акцијама на Медитерану,
повећаће испоруку ратног материјала и наставити концентрисање снаге у В. Британији
за спровођење будуће инвазије на Европу, која ће уследити што пре.

219

Знали су да ће

Стаљин бити незадовољан, а појединци попут Џозефа Дејвиса, бившег амбасадора у
Москви, су упозоравали администрацију да уколико не дође до споразума са Совјетима,
могуће је да ће већ следећи рат водити против њих.220 Следећа битна ствар је било
усвајање политике да је главни циљ безусловна капитулација Немачке, Италије и
Јапана и да нико од Савезника неће потписати сепаратни мир са њима. То је значило да
се рат води до коначног пораза сила Осовине и да нема места за преговоре. Док су
појединци сматрали да је термин безусловна капитулација погрешан као и политика
коју су Савезници овде планирали да спроводе после рата, Винстон Черчил је правдао
На де Голово одбијање да се састане са супарником Черчил је одговорио ,,Генерале, не спречавајте
рат!“, David L. Roll, The Hopkins touch, 256.
218
По записима Харија Хопкинса до састанка два француска генерала са Рузвелтом и Черчилом је дошло
његовом заслугом, пошто су се обојица већ спремала да напусте конференцију. Док је де Гол разговарао
са Рузвелтом, Жиро је био у близини са Черчилом те је Хопкинс позвао обојицу да дођу до
председникове виле. FRUS, The Conferences at Washington , 1941-1942, and Casablanca 1943, 894.
219
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220
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овај потез као начин да се натерају силе Осовине на предају и да се повинују правди и
милости.

221

Суштина је била да су на неки начин Американци занемарили питање

послератног уређења и односа зарад победе над Хитлером. У ствари је Рузвелт већ овде
желео да обезбеди САД значајну улогу у послератном свету. 222 Обезбеђивањем помоћи
Савезницима кроз Ленд Лиз програм их је доводио у економску зависност, а сада је
преко Уједињених нација желео да обезбеди место на светској позорници за САД
свестан да ће тренутна ситуација створити две велике силе након рата, САД и
Совјетски савез.

Фотографија 9: Конференција у Казабланци: француски генерал Анри Жиро,
Френклин Д. Рузвелт, Шарл де Гол и Винстон Черчил.

221

Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 4, The Hinge of fate, 839.
,,Рузвелт је желео да када победи у рату та победа опстане“. Robert E. Sherwood, Roosevelt and
Hopkins an intimate history, 697.
222

- 73 -

Тридент и Квадрант
3.7 Трећа конференција у Вашингтону, конференција у Квебеку и ,,Положај
Русије“

Након одлуке да ће операција напада на Француску бити одложена, долази до
затезања односа англо-америчких савезника са Совјетима. У фебруару 1943. су
британске и америчке трупе наставиле потискивање немачких и италијанских јединица
у Тунису и сматрали су да ће до краја марта поразити силе Осовине у овом делу
Африке. Черчил је Хопкинсу писао како ће планирана инвазија на Сицилију бити
померена за јун те да ће бити изузетно тешко по њих то што ће се можда десити да три
месеца неће бити у борби са Немцима што ће разљутити Совјете. Амерички амбасадор
Стендли је у свом говору на конференцији за штампу у Москви, 8. марта 1943. оптужио
Совјете да избегавају да помену јавно помоћ коју добијају од САД, претходно погођен
изјавом Стаљина да је Црвена армија сама у борби са Немцима.

223

Стаљин је наставио

да замера савезницима на одлагању отварања Другог фронта и операцијама у Северној
Африци.

224

Поред тога, испорука материјала Совјетима је смањена због потреба

операције Торч и појачања немачких снага у Норвешкој. Хопкинс је свестан да долази
до погоршавања односа са Совјетима, потражио савет од бившег амбасадора у Москви,
Џозефа Дејвиса, који му је саветовао да би било најбоље по америчку политику да
призна совјетске територијалне претензије, првенствено у односу на Пољску, и да не
верује да је мир између Стаљина и Хитлера могућ. Поред тога што је Хопкинс
подржавао овакав став, Рузвелт је изричито одбијао да призна било какве совјетске
територијалне претензије у току рата. Обојица су затим од Дејвиса затражили да он оде
лично у Москву и разговара са Стаљином, јер је Рузвелт покушавао већ месецима да
организује састанак са совјетским лидером. Дејвис је у почетку одбијао да иде на такву
мисију, изговарајући се лошим здрављем, да би након одређеног времена пристао. Са
њим ће у Москви отићи и британски министар спољних послова, Ентони Идн. У
међувремену је Рузвелт разговарао са совјетским амбасадором Литвиновим који је
тврдио да Стаљин не планира никакав мир са Хитлером али да има одређене захтеве у

Новинар Квентин Рејнолдс је поводом Стендлијевог говора изјавио ,,Амбасадор је бацио бомбу коју је
чуо цео свет.“ David L. Roll, The Hopkins touch, 265,
224
Стаљин је изјавио да је успоравање акција у Тунису дозволило Немцима померање 36 дивизија са
запада ка Русији и да напад на Сицилију није замена за инвазију Француске. Robert Dallek, Franklin D.
Roosevelt and American foreign policy 1932-1945; 381-382.
223
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вези са признавањем совјетских граница након рата.

225

Састанак Рузвелта и Стаљина

планиран је у лето 1943. те је Џозеф Дејвис са собом понео тајну поруку за Стаљина.
Није било планирано да Черчил присуствује овом састанку.
Почетком маја, Черчил је са својим саветницима допутовао у Вашингтон на
конференцију под шифрованим називом Тридент. Ово је била трећа конференција
одржана у Вашингтону. Непосредно пре конференције, савезничке снаге су заузеле
Бизерту у Тунису те успеле да поразе Ромелов Афрички корпус, а Ромел је евакуисан
уочи пораза. Ситуација се побољшавала. Сада је требало усагласити даље акције на
Медитерану и у Азији, с обзиром да је планирана инвазија Сицилије и офанзива у
Бурми под називом операција Анаким.226 Черчил је са члановима свог кабинета стигао у
САД 11. маја 1943. где га је дочекао Хари Хопкинс. Британци су одмах отпутовали у
Вашингтон ради састанка. Черчил је одржао низ разговора са Рузвелтом, без присуства
официра. Са друге стране је одржан низ састанака Комбинованог комитета начелника
штабова САД и В. Британије. Британски војни саветници су захтевали од Американаца
што пре отпочињање напада на Италију. Американци су прихватали план напада на
Италију, свесни да је он тренутно највише изводив, али је Рузвелт и даље био при свом
ставу да жели да сачува што више јединица за инвазију Француске у 1944. Алан Брук
(Alan Brook), британски фелдмаршал, изнео је став по којем је тренутно једина реална
опција напад из Северне Африке на Италију, што би по њему довело до тога да се рат
заврши већ следеће године.

227

Американци су форсирали инвазију преко канала и

појачано бомбардовање Немачке авијацијом која је полетала из Британије. Поново је
најодлучнији присталица тих акција био генерал Џорџ Маршал. Расправљало се и о
акцијама у Азији где је требало да отпочне операција Анаким у Бурми против Јапанаца.
19. маја се уски круг официра састао са Рузвелтом и Черчилом ради договора око
ратних планова. Договорено је да се следеће година изврши инвазија Француске са
планираним датумом операције 1. мајом. Операције ће носити назив Оверлорд. Део
дивизија ће у те сврхе бити пребачен из Медитерана у Британију након што се окончају
борбе на Сицилији. Операцијом је предвиђено да командује генерал Двајт Ајзенхауер.
228

На састанцима чланова Комбинованог комитета је договорено и да се изврши

225

David L. Roll, The Hopkins touch, 267.
Кинески генерал Чанг Кај Шек је био против акција у Бурми и залагао се за бомбардовања која би
извршила америчка авијација. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1932-1945.,
392.
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228
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операција Хаски, инвазија Сицилије да би се створила база за даље нападе на копно.
Предвиђено је и да се у току операције јединице постепено премештају у Велику
Британију ради припрема за инвазију Француске. 229 Черчил је стекао утисак да Рузвелт
нема намеру да прошири акције на Медитерану и покушавао је да изнуди од
Американаца обећање да ће након пада Сицилије доћи до инвазије Италије. Хопкинс је
поново био тај који је Черчила убедио да истраје у својим циљевима.

230

Након тога је

већина разговора била посвећена ратишту у Азији а амерички команданти на Пацифику
су изражавали незадовољство запостављањем овог ратишта.

231

Конференција је

окончана 25. маја на најмасовнијем састанку између Рузвелта и Черчила у присуству
војних саветника. Коначне одлуке конференције су биле да се приступи извршавању
операције Хаски, појача бомбардовање Немачке и окупираних територија у Европи,
појача бомбардовање окупираних територија у Азији, док је операција Анаким
остављена у теорији да се разради пошто није постигнут компромис око њеног
извршавања. 232
Пошто је отварање другог фронта у Европи поново одложено, очекивала се
реакција Стаљина који је поново био незадовољан.233 Тензије између Совјета и
њихових савезника су расле. Стаљин је своје амбасадоре Литвинова и Мајског опозвао
из Вашингтона и Лондона. Односе је погоршало изненадно совјетско напредовање без
помоћи англо-американаца у виду отварања другог фронта.234 Совјетска влада је
вршила притисак на пољску владу у Лондону да призна границе Совјетског савеза из
План ограниченог учешћа америчких трупа у инвазији Сицилије и касније Италије није био само став
председника Рузвелта већ и америчких официра који су били у саставу Комбинованог комитета
начелника штабова. Истицали су да је с обзиром да је примарни циљ Немачке да уништи Црвену армију,
већи ударац једино могуће задати Немцима из супротног смера, за шта су сматрали Француску. По њима,
операције на Медитерану и евентуално избацивање Италије из рата не би помогло Русима у толикој мери
као копнена инвазије Француске. FRUS, Conferences at Washington and Quebec 1943; 273-281.
230
Хопкинс је рекао Черчилу да уколико жели да спроведе своје планове мора продужити боравак у САД
још недељу дана. Черчил је намеравао да напусти конференцију и оде у Тунис да разговара са генералом
Ајзенхауером. Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American foreign policy 1932-1945, 396.
231
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Roosevelt and Hopkins an intimate history, 730.
232
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извор 19. Занимљиво је да се крајем 1990-их јавља теорија де је Хопкинс био совјетски шпијун. Ове
тврдње је први изнео бивши агент КГБ Олег Гордијевски. Са друге стране, 2009. године бивши агент
КГБ, Александар Васиљев, је поклонио грађу библиотеци Конгреса у којој је наведено да је информације
Совјетима доставио Лоренс Дуган, члан државног департмана, који је извршио самоубиство током
истраге ФБИ 1948. С обзиром да је Дуган извршио самоубиство у тренутку када је против њега вођена
истрага о контакту са Совјетима, и да документа потврђују његово учешће, Хопкинсова кривица се може
сматрати нагађањем. David L. Roll, The Hopkins touch, 276.
234
11. јуна Стаљин је послао поруку Рузвелту и Черчилу подсећајући их да нису извршили своја обећања
и да Црвена армија већ две године подноси највећи терет борбе против Немаца и њихових сателита без
англо-америчке помоћи. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Том 8, 201-202.
229
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1939. и тако се одрекне дела своје територије. Британци су од пољске владе у Лондону
добили информације о масакру пољских официра у Катинској шуми, који је извршио
НКВД.235 Черчил је захтевао међународну истражну комисију за овај случај али је
Рузвелт спречио овај процес. Стаљин је са друге стране укинуо Коминтерну, управо у
време трајање конференције Тридент.236 Страхујући од погоршања односа Рузвелт је уз
Хопкинсов савет послао у Москву Џозефа Дејвиса, који се након завршетка
конференције Тридент вратио у Вашингтон. Након разговора са Дејвисом који је
тврдио да постоји шанса да се коалиција распадне, Хопкинс је сматрао да треба доћи до
хитног састанка Стаљина и Рузвелта, без присуства Черчила. Планирао је да у Лондон
пошаље Ејверела Харимана да саопшти Черчилу да неће бити позван на састанак.
Потом је на изненађење свих, Рузвелт одбио да се Черчилу саопшти та информација,
сматрајући да је његово присуство потребно. Хариман је одлетео у Лондон и пренео
Черчилу поруку америчког председника да ускоро мора доћи до састанка са Стаљином.
Британског премијера је позвао на још једну конференцију, планирану за август 1943. у
Квебеку под називом Квадрант.
Ситуација на фронтовима је ишла у прилог савезницима. Генерал Патон је са
својом 3. Армијом заузео Месину и тако окончао заузимање Сицилије, док је Мусолини
ухапшен у јулу и створиле су се шансе да Италија капитулира и изађе из рата. Због
свега тога Рузвелт је убрзао свој састанак са Черчилом. 12. августа је отпочела
конференција у Квебеку док су Рузвелт и Черчил стигли пет дана касније. Одмах по
сусрету су послали заједничку поруку Стаљину о томе да им је италијански маршал
Бадољо понудио примирје и понуду да промени страну и да су Британци у преговорима
са Португалом око преузимања база на Азорским острвима јер су Немци одустали од
подморничког рата у северном Атлантику.

237

Истакли су и да ће отпочети у што

ранијем периоду инвазију на преостали део Италије и захтевали од Стаљина хитан
састанак. У свом одговору Стаљин је тврдио да није задовољан односом Савезника
према Совјетима, сматрајући да су у подређеном положају у односу на САД и В.
Британију.

238

Хопкинс је уверавао Рузвелта да не попушта пред захтевима Черчила јер

Народни комесаријат унутрашњих послова.
Коминтерна је распуштена 17. маја 1943. Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Том 8, 199.
237
Маршал Бадољо је постављен за италијанског премијера по хапшењу Мусолинија. По преузимању
дужности он је изјавио лојалност Немцима, али је водио тајне преговоре са савезницима. Предлагао је да
италијанске јединице промене страну на шта савезници нису пристајали већ су захтевали само
безусловну капитулацију. Италије ће капитулирати 9. септембра 1943. Correspondence during the Great
Patriotic war of 1941-1945, 151-153.
238
Исто, 153-154.
235
236
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би то могло довести под питање операцију Оверлорд. Државни секретар рата, Хенри
Стимсон, је саветовао Хопкинса да покуша да добије Черчилово коначно ДА за
извршавање операције Оверлорд. Испоставило се да је Стимсон био у праву. Када је на
ред дошла расправа око искрцавања у Француској, Черчил је изнео аргументе да би
требало извршити ревизију операције јер је још увек ризична. И врховни штаб
британске војске је такође изнео меморандум пред Американце у којем истичу да не
могу да се обавежу на извршавање инвазије по планираном датуму, уколико се не
испуне одређени услови.

239

Хопкинс је дошао у сукоб са Черчилом на састанку 19.

августа када је британски премијер изнео своје разлоге за ревизију операције Оверлорд.
Чак је изјавио и то да можда целу операцију треба отказати. На крају је ипак прихватио
целу операцију, истичући да су препреке за њено извођење отклоњене.

240

Поред дате

операције предложио је да се истовремено изведе и напад на јужну француску обалу,
операција Анвил. Поред Черчиловог обећања, Хопкинс је имао сумње, што је потврдио
и у разговору са лордом Мораном. Черчил је имао страх од поновног неуспеха, с
обзиром да је већ у току рата имао лоша искуства са искрцавањем, када су његове
јединице покушале напад на Дијеп, на северу Француске, који је био потпун неуспех.
241

Затим се поставило питање команданта савезничких снага у операцији Оверлорд.

Пошто је првобитно предложио да командант ове операције буде британски официр јер
су инвазијом у Африци командовали Американци, Черчил је сматрао да команду треба
да преузме генерал Алан Брук. Међутим, како сам Черчил наводи, променио је
мишљење и предложио да то буде неки амерички генерал. Хопкинс је сматрао да
команду треба доделити генералу Џорџу Маршалу.
Тема расправе на конференцији је била и изградња атомске бомбе и
истраживања на том пољу. Черчил се жалио Рузвелту да поред постигнутог договора о
подели информација Американци из неког разлога не деле своја истраживања са њима.
По савету Хопкинса који је сматрао да би укључивање Британаца у овај пројекат можда
охрабрило Черчила да подржи операцију Оверлорд, Рузвелт је пристао да се
истраживања поделе са британским научницима. 19. августа је по окончању саветовања

Британци су истакли да пре свега мора од тренутка конференције до датума инвазије се смањи број
немачких дивизија у Француској, спречи довлачење додатних дивизија са истока и савладају препрека на
обали. FRUS, Conferences at Washington and Quebec, 483-485.
240
Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 5, Closing the Ring, 114.
241
Черчил је био и један од твораца идеје инвазије на Галипоље у Првом Светском рату која је била
неуспешна, те је његова влада морала поднети оставку.
239
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са члановима Комбинованог комитета, потписан споразум између Рузвелта и Черчила о
сарадњи у области науке у сврхе пројекта Туб Алојс. 242
Затим се прешло на тему Совјетског савеза. У јулу 1943. Совјети су однели још
једну велику победу над Немцима у бици код Курска где су припадници оружаних
снага Трећег рајха имали преко пола милиона губитака. Први од људи који је био
свестан тога да ће Совјетски савез бити једна од две водеће силе у свету након рата је
био Хари Хопкинс. Он је на конференцију донео документ под називом ,,Положај
Русије“. 243 На почетку документа анализиран је тренутни положај Совјета, истакнуто је
да они на Источном фронту задржавају тренутно преко 200 немачких дивизија и да би у
будућности и поред отварања новог фронта у Европи, Источни фронт остао пресудан.
Предвиђено је да ће положај Совјета бити доминантан у Европи и после рата, да се
нико неће моћи супроставити војној сили Совјета, поред тога што Британци покушавају
да изграде себи позицију на Медитерану да би могли да одрже равнотежу снага у
Европи.

244

Из горе наведених разлога, најбоље по политику САД би било да се

Совјетима пружи максимум помоћи и са њом одржавају пријатељски односи. Још један
разлог због којег би требало успоставити пријатељство са Совјетима је њихово
потенцијално укључивање у рат са Јапаном. Уколико се Црвена армија активно укључи
у рат на Пацифику, то био довело до брже победе и мањег губитка ресурса и људства.
245

У меморандуму који је Хопкинсу послат од стране Комитета за совјетски протокол

наводи се да ће се приступити предложеној политици према Русији, да ће у ту сврху
бити повећана испорука ратног материјала док се директна војна помоћ оставља за
каснија разматрања. Као битну ствар у постизању добрих односа са Совјетима, Бурнс
предлаже смену оних људи из администрације који нису наклоњени Русима или
политици добрих односа са њима. Као алтернативно решење предлаже да ти људи јавно
пристану на спровођење такве политике и даље сугерише да се амерички амбасадор у
Москви, Стендли, замени особом која ће водити политику доброг суседа и искреног
242

David L. Roll, The Hopkins touch, 293.
Текст овог документа цитиран је у збирци FRUS, Conferences at Washington and Quebec 1943; 624-625;
у склопу меморандума шефа Комитета за совјетски протокол, генерала Бурнса од 10. августа 1943.
Међутим, није тачно познато да ли је Хопкинс лично саставио овај документ или је његов аутор неко из
државног или војног врха. George Crocker, Roosevelt’s road to Russia, 189-190.
244
FRUS, Conferences at Washington and Quebec 1943; 625.
245
Део текста из документа:
,,Послератни положај Русије у Европи ће бити доминантан. После пораза Немачке неће бити силе у
Европи која ће моћи да се супростави њеној војној сили. Пошто је Русија одлучујући фактор у рату,
треба јој пружити сваку врсту помоћи да би се одржало пријатељство. Најважнији фактор је
укључивање Русије у рат на Пацифику. Са Русијом као савезником Јапан би могао бити раније
елиминисан.“ FRUS, Conferences at Washington and Quebec 1943; 625.
243

- 79 -

пријатеља према Совјетима. Контроверзе са амбасадором Стендлијем су настале када је
јавно изнео критике на рачун Совјета јер не истичу да кроз програм Ленд Лиза примају
помоћ од Американаца. Хопкинс је одмах предложио Ејверела Харимана који је већ
имао искуства у преговорима са Совјетима. Хариман ће прихватити предлог и постаће
амерички амбасадор у Москви, где ће стићи у октобру 1943.

246

Генерал Бурнс је у

даљем излагању у склопу свог меморандума навео да ову политику ,,доброг суседа“
према Совјетима подржава и адмирал Кинг, који схвата да су Совјети због свог
географског положаја тренутно пресудан фактор у борби са Немачком. Додао је и да
Русија јесте диктаторска земља и поред тога што се САД боре против диктатора без ње
не би било могуће поразити Немачку. Припадници одсека за послове на Далеком
Истоку су склопили документ сличног садржаја, под називом ,,Циљеви СССР на
Далеком Истоку“. Овде су анализирали које би захтеве поставио Стаљин пред САД
уколико се укључи у рат против Јапана. Према документу, Совјети би послали своје
јединице у Манџурију, јужни Сахалин и Кореју. Тренутно према кинеским
комунистима имају неутралан став али их симпатишу, те би могли да их подрже у
будућности. 247
Овај

документ

као

и

даље

расправе

припадника

америчке

државне

администрације и војске су били тачних предвиђања што ће се показати у току рата и
након њега. Узевши у обзир тренутну ситуацију уочи доношења овог документа може
се рећи да је Хопкинс заједно са припадницима Комитета за совјетски протокол имао
врло прецизна нагађања. Совјети су полако заузимали доминантан положај на истоку
Европе и с обзиром да је Велика Британија полако слабила већ тада се могло
предвидети да ће Совјетски савез постати водећи фактор у Европи након рата. Црвена
армије је односила победе над Хитлеровим снагама и напредовала ка Немачкој и све то
уз минималну помоћ савезника у материјалу, а отварање другог фронта у Европи још
није отпочело. Са друге стране, видело се да САД и теже ка слабљењу В. Британије и
њеног положаја, те можемо рећи да је из тог разлога администрација САД и
прижељкивала стасање Совјетског савеза као битног фактора у Европи. Свесни тога да
ће уколико Совјети ојачају земље западне Европе желети помоћ Америке у
,,обуздавању“ Стаљина, Американци су полако правили себи пут га изградњи положаја.

246
247

David L. Roll, The Hopkins touch, 295.
FRUS, Conferences at Washington and Quebec 1943; 628-629.
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На будућим конференцијама ће се видети какав курс су заузели амерички државници и
припадници војске према овој политици добрих односа са Совјетима.
Након конференције, Стаљин је још једном изразио своје незадовољство због
тога што није био детаљно обавештен о преговорима које су Савезници водили са
Италијанима. Ипак, предложио је да се одржи састанак три савезника у новембру, док
је за место предвиђао Техеран.
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Секстант и Еурека
3.8 Прва конференција у Каиру, конференција у Техерану, друга конференција у
Каиру

По окончању конференције Черчил је заједно са Рузвелтом и Хопкинсом
отпутовао у Лондон где ће остати још три седмице. Због успеха у Италији и њене
капитулације предлагао је веће ангажовање америчких трупа у борбама у Италији
против сада немачких трупа и новоформиране Мусолинијеве социјалистичке
републике. Генерал Маршал је поново истакао Черчилу да се не сме одступати од
припрема за Оверлорд. Сумње Американаца у искреност Черчилове привржености
инвазији Француске су расле, а сличне сумње су имали и Совјети. Константин Умански
је у разговору са Џозефом Дејвисом изнео мишљење да ,,Черчил није забринут превише
поразом Хитлера колико политичком офанзивом која ће омогућити Британији да
доминира Балканом и целом Европом под британским интересом.“

248

Односе је

погоршала и акција британских трупа у којој су покушали да заузму острва Родос и
Додеканезе. Акција је била неуспешна и Немци су успели да поврате острва и одбију
британски напад. Затим је Черчил затражио хитну помоћ америчких трупа. Хопкинс му
је лично саопштио да од америчке помоћи нема ништа јер ће то пореметити планове за
операцију Оверлорд.249 Због новонастале ситуације, Черчил је од Рузвелта захтевао
састанак у Каиру између њих двојице без присуства Совјета, пре него што оду на
састанак са Стаљином у Техеран. Мада је био свестан тога да ће изазвати негативне
реакције код Стаљина ако пристане на овај сусрет, Рузвелт је одлучио да ће се на путу
за Техеран састати са Черчилом у Каиру, новембра 1943. али и да ће послати позивнице
Молотову и Чанг Кај Шеку. Черчил је да би предухитрио Американце послао
позивницу Стаљину наглашавајући да ће присуствовати и представници Кине. Стаљин
је одбио да присуствује те је послао Андреја Вишинског (Андрей Вышинский) ,
озлоглашеног судију познатог по пресудама у доба чистки, свестан да би присуство
неког истакнутијег довело до заоштравања односа са Јапаном са којим Совјети нису
били у рату. Са друге стране, Рузвелт се надао да ће присуство Чанг Кај Шека бити
изговор да мање пажње посвети Британцима. Уочи поласка повела се расправа о томе

248

David L. Roll, The Hopkins touch, 300.
Черчил у својој књизи наводи да је Комбиновани штаб одобрио план напада на Додеканеска острва.
Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 5, Closing the Ring, 259.
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ко би требао да командује операцијом Оверлорд. Хопкинс је подржавао идеју да то буде
Џорџ Маршал али су поједини амерички официри попут адмирала Леихија или Кинга
били против тога. Генерал Ајзенхауер је требало да остане командант америчких трупа
на Медитерану.
Америчка делегација је стигла у Каиро 22. новембра. Рузвелт је својим
сарадницима истакао да ће главна тема бити сарадња са Кином и рат против Јапана.
Није желео да се упушта у детаљније разговоре са Черчилом пре састанка у Техерану.
Чланови врховног штаба САД и В. Британије су се састали без присуства Рузвелта и
Черчила да усагласе наставак акција у Азији. Формирана је заједничка команда за
Југоисточну Азију на чијем челу се налазио лорд Луис Маунтбатен. Операција Анаким
је одложена. Следећи дан је Рузвелт уз присуство Хопкинса обавио разговор са Чанг
Кај Шеком. Истакао му је жељу да Кина буде једна од четири велике силе у склопу
послератних Уједињених нација. Кина ће после рата добити одређене територије назад
од Јапана који ће такође Кини морати да плаћа ратну одштету. Рузвелт ће подржати
кинеске захтеве испред совјетских на предстојећој конференцији у Техерану.

250

Војну

сарадњу је требало пребацити на виши ниво формирањем заједничко кинескоамеричког штаба. Договерене су и операције у Бурми и обе стране су се сложиле да
након рата Кореја добије независност. 251
Следећи дан је дошло до састанка Рузвелта и Черчила са члановима штабова. На
почетку састанка Рузвелт је поново истицао важност операције Оверлорд али је сматрао
да треба у одређеној мери наставити и акције на Медитерану. Напоменуо је да ће и
Стаљин сигурно на предстојећем састанку захтевати напад на северу Француске. Када
је Черчил преузео реч поново је нагласио да дејства на Медитерану нису имала поптпун
успех због одвлачења јединица за потребе инвазије Француске.

252

Он је још једном

обећао да ће покушати да изврши притисак на Турску да уђе у рат на страни савезника.
Последњи састанак је одржан у вили Александра Кирка, америчког амбасадора, на
амерички празник Дана захвалности. Рузвелт је одржао дугачак уводни говор а затим је
реч предао Черчилу који је поново нагласио важност акција на Медитерану и предлагао
што скорије заузимање Рима. По њему, операција Оверлорд не би смела да спречава

250

FRUS, Conferences at Cairo and Teheran 1943; 323-325.
Чедомир Попов, Политички фронтови Другог Светског рата, 89.
252
Черчил је тврдио да је повлачење одређених јединица имало утицаја на морал јединица које су
наставиле да се боре на Средоземљу. FRUS, Conferences at Cairo and Teheran 1943; 330.
251
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друге тренутне и лакше изводљиве акције.253 Конференција je окончана 26. новембра и
делегације су наставиле пут ка Техерану.
Одмах по доласку у Техеран, америчка делегација је примила вести од Совјета
да је планиран атентат на Рузвелта, Черчила и Стаљина али да су Совјети пресрели
немачке поруке и успели да заробе атентаторе.

254

28. новембра је дошло до првог

састанка Рузвелта и Стаљина а присутни су били једино преводиоци, Чарлс Болен
(Charles Bohlen) и Павлов. Разговор је започет анализирањем ситуације на Источном
фронту и Рузвелт је истицао да је циљ Савезника одвући на запад тридесет до четрдесет
немачких дивизија. Стаљину је истакао да је могуће формирање америчко-британске
трговачке флоте за потребе размене добара са Совјетским савезом. Што се тиче
ратишта у Азији, Стаљин је тврдио да се Кина слабо борила и да су за то криви њени
лидери. У погледу Француске, Стаљин је изјавио да де Гол нема никакав увид у
дешавања у ,,физичкој“ Француској, те да тај опипљиви део Француске под командом
маршала Петена помаже савезничке непријатеље, Немце. Такође, сматрао је да
Француској не треба вратити предратне колоније. Што се тиче питања независности
Индије, обојица су се сложила да се то остави за крај рата, иако су сматрали да Индија
треба да добије независност.

255

Исти дан почео је први састанак Велике тројице, а

Черчил га је назвао највећом концентрацијом силе икада. Конференцију је својим
говором отворио председник Рузвелт, одмах истичућу улогу САД у рату против Јапана
и захтевност ратишта на Пацифику.

256

Стаљин је обећао укључивање Совјета у рат

против Јапана чим се порази Немачка. Затим се прешло на најбитнију тему састанка,
рат у Европи. Председник Рузвелт је истицао да су он и Британци планирали већ
годину и по дана операције у Европи али да су тек на конференцији у Квебеку
одредили коначан датум инвазије. Оно што их је спречавало су недостаци техничке
природе и организација транспорта трупа преко мора. Енглески канал је такође био
тешка препрека са обзиром на немирно море, те је из тог разлога и за датум инвазије
предвиђен 1. мај 1944. Стаљину је изнео предлог и затражио његово мишљење око
предстојећих акција. Уколико англо-америчке трупе предузму веће акције на
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Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 775,
План атентата је носио нозив операција Далеки скок и њоме је руководио немачки командос Ото
Скорцени. Када су сазнали да је операција откривена, нацисти су из Берлина наредили да се она откаже.
255
FRUS, The conferences at Cairo and Teheran 1943; 482-486.
256
Рузвелт је изјавио да су ,,САД више директно погођене ратом на Пацифику, већина флоте се налази
тамо и преко милион америчких војника“. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history,
778.
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Медитерану, операција Оверлорд се мора одложити на дужи период. Ако ипак преузму
ограничене акције, Оверлорд се одлаже на један, два или максимум три месеца. Рузвелт
и Черчил су упитали Стаљина који је најбољи начин помоћи Совјетима преко ратишта
на Медитерану.

257

Черчил је предлагао заузимање севера Италије а затим преко Истре

продор ка Југославији и преко Беча ка Немачкој. Стаљин је након тога прво изнео
анализу ситуације на Источном фронту. Немци су предухитрили Црвену армију са
својом офанзивом али она није успела те сада Црвена армије прелази у
контраофанзиву. Немци се све слабије боре. Што се тиче ратишта на Медитерану,
корисно је било то што је омогућен транспорт савезничких бродова али је по Стаљину
Италија мртва тачка. Савезници стоје у Италији пред Алпима који су тешка препрека и
тешко да ће нанети икакав ударац Немцима одатле. Најбоља опција је напад на
Немачку преко севера Француске а пожељна је и акција преко јужне француске обале.
258

Следећи је говорио британски премијер Винстон Черчил. Описао је положај

Британије у рату и истакао да је инвазија Европе одлагана током целе 1943. године да
би се извеле акције у Африци и на Медитерану, али да су те акције сматране
секундарним док је инвазија Француске увек остала примарна.

259

Заузимање Италије

до линије Пиза-Римини би омогућило савезницима бомбардовање југа Немачке преко
аеродрома које би заузели. Померање јединица са Медитерана у Британију је већ
ослабило акције у Италији. Черчил се залагао и за акцију ка Југославији где би се
савезничке трупе спојиле са партизанским покретом Јосипа Броза Тита.

260

Било би

корисно и када би Турска ушла у рат јер би то савезницима омогућило многобројне
луке и аеродроме за дејства против Немаца. Када је Стаљин поново преузео реч, рекао
је да би све предложене акције на Медитерану довеле до раштрканости јединица и
њихове неповезаности, те да треба операцију Оверлорд узети као полазну тачку свих
акција у 1944. години. 261
Увече је одржана вечера на којој су присуствовале три делегације. Рузвелт је
одмах предложио Стаљину следећи састанак. Прешло се на тему послератног уређења
света. По питању Француске сложили су се да треба одстранити из администрације
FRUS, The conferences at Cairo and Teheran 1943; 488-489. Такође: Sir Winston Churchill, The Second
World war, Vol. 5, Closing the Ring, 425-426.
258
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Том 8, 294.
259
Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 5, Closing the Ring, 428-429.
260
Рузвелт се сложио са идејом акције ка Југославији одакле би Савезници изашли у сусрет Црвеној
армији уколико она уђе у Румунију. Хопкинс је био изненађен овим потезом Рузвелта те је упитао
адмирала Кинга ,,Kо промовише идеје акција на Јадрану?“ Кинг му је одговорио ,,Председник“. David L.
Roll, The Hopkins touch, 318.
261
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, Том 8, 295.
257
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особе старије од четрдесет година и све који су узели активног учешћа у влади за време
режима у Вишију. По питању Пољске, Стаљин је предлагао ширење границе на запад
до реке Едре, док је Черчил на истоку предлагао успостављања граница по Керзоновој
линији, територији готово идентичној оној коју је Црвена армија заузела 1939. Што се
тиче Немачке, сви су се сложили да треба спречити након рата ширење немачког
милитаризма. 262
Следећи дан је дошло до другог састанка Рузвелта и Стаљина. Амерички
председник је изнео план формирања послератне организације Уједињених нација коју
би чинили Генерални савет, савет безбедности и трећа организација Четири полицајца
коју би чинили, САД, СССР, В. Британија и Кина. Ова последња би доносила одлуке по
хитном поступку о дешавањима која могу да угрозе светски мир. 263 Стаљинова замерка
је било укључивање Кине у тако битна питања јер је сматрао да Кина неће бити јака
држава на крају рата. Истог дана је дошло до још једног великог окупљања све три
делегације. На почетку скупа Черчил је Стаљину поклонио Стаљинградски мач,
поклон британског краља Џорџу храбром народу Совјетског савеза. На почетку
дијалога Стаљин је одмах поставио питање ко ће бити командант операције Оверлорд
на шта је Рузвелт одговорио да још није одлучено. Черчил је још једном нагласио да не
треба форсирати тачан датум операције с обзиром на велике могућности које су се
указале на Медитерану. Истакао је и да су још увек потребне опсежне припреме за
извођење инвазије. Стаљин је незадовољан овим упитао Черчила да ли Британци
стварно верују у Оверлорд или само тако кажу да би придобили Русе?

264

Теме расправе

су биле ситуација на Балкану где се налазио велик број немачких дивизија и увођење
Турске у рат. Увече је одржана вечера у совјетској амбасади уз присуство малобројних
делегација. По Черчиловом сведочењу Стаљин је покушавао да га својим опаскама
испровоцира. Изјавио је да би се спречило поновно уздизање Немачке које би довело
до рата, морају се испунити два услова: Да се убије 50 до 100 хиљада немачких
официра и да се морају заузети све стратешки битне тачке не би ли се Немачка могла
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FRUS, The conferences at Cairo and Teheran, 509-512.
Исто, 530-531. Као пример деловања нове организације Рузвелт је навео ситуацију када је Италија
напала Етиопију. САД су захтевале од Француза да затворе Суецки канал а они су овај предлог
проследили Друштву народа те је све завршено на статусу разматрања. Ова нова организација би одмах
затворила Суецки канал.
264
FRUS, The conferences at Cairo and Teheran, 539. Черчил је одговорио да чим се створи услови и дође
време, њихова је дужност да свом снагом ударе преко канала на Немце. Sir Winston Churchill, The Second
World war, Vol. 5, Closing the Ring, 453.
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брзо зауставити.

265

Укратко су расправљали и о теми послератних територија те је

Черчил изјавио да В. Британија не намерава да проширује своју територију након рата.
Исте вечери је Хопкинс посетио Черчила у његовој соби и саопштио му да води
унапред изгубљену битку, јер су се Американци и Совјети већ договорили да се
Оверлорд изведе у мају и да нема одлагања. Черчил је тада изјавио лорду Морану да
одустаје од борбе. 266
30. новембра је одржан састанак Стаљина, Черчила и Рузвелта, те је одмах на
почетку изнета одлука комбинованог комитета да се подржи план операције Оверлорд
чије извођење ће бити у току маја 1944. Стаљин је изјавио да ће Црвена армија у исто
време отпочети офанзиву на истоку. Када је постављено питање изласка Совјетског
савеза на топло море, што је подразумевало луке на Пацифику или Средоземљу,
Черчил је дао своје одобрење. Још једном је потврђено да се одређена острва након
рата врате Кини и да се Кореји додели независност. Након овог састанка, Хопкинс је
одржао састанак са Ентони Идном и Молотовом. Када је Молотов поставио питање око
уласке Турске у рат, Хопкинс је одговорио да уколико би Турска дозволила коришћење
аеродрома за бомбардовање немачких трупа, Американци би морали да део снага
одређених за Оверлорд преусмере што би довело до одлагања операције. На следећем
састанку је Хопкинс изнео да треба усагласити шта се може понудити Турској а да не
доведе до одлагања Оверлорда. 267
Следећи дан је одржан ручак поводом рођендана Винстона Черчила. На овом
састанку дошло је до међусобног хваљења свих присутних лидера, а Стаљин је истакао
да без помоћи кроз Ленд Лиз не би могао добити рат. Последњег дана конференције
расправљало се о питању Пољске. Рузвелт је желећи да обезбеди гласове становника
пољског порекла, у разговору са Стаљином и Молотовим истакао важност референдума
у Пољској, и учешћа владе у Лондону у формирање послератне власти.268 Између
Британаца и Совјета је договорена послератна граница у Пољској а амерички делегати

Према британским и америчким изворима Черчил је био погођен овим предлогом док је Рузвелт
ситуацију ублажио тако што је предлагао компромис и предложио да се уместо 50 хиљада стреља 49
хиљада немачких оцифира. David L. Roll, The Hopkins touch, 322. Руски извори не спомињу ову
Стаљинову изјаву тако да она остаје под знаком питања. Великая Отечественная война 1941-1945 годов,
Том 8, 306-307.
266
David L. Roll, The Hopkins touch, 325. Черчил у својој књизи не наводи податак да га је Хопкинс
посетио током ноћи.
267
FRUS, The conferences at Cairo and Teheran 1943; 573-586.
268
Рузвелт је захтевао да се источна граница Пољске помери ка западу да западна граница све до реке
Одре. FRUS, The conferences at Cairo and Teheran 1943; 594.
265
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се нису мешали у ову расправу. Питање послератног уређења Немачке је такође
расправљано те је Рузвелт изнео свој предлог да се Немачка подели на пет аутономих
држава што се свидело Стаљину. Ово питање као и питање Пољске није коначно
решено у Техерану већ је договрено да се препусти Европској саветодавној комисији.
Из Техерана је упућен позив председнику Турске, Исмету Инону (Ismet Inönü), да
присуствује конференцију у Каиру. Стаљин је такође прихватио да пошаље свог
представника. По окончању конференције, америчка делегација се упутила у Каиро,
назад у вилу Александра Кирка.
Једно од питања на другој конференцији у Каиру, која је трајала од 4. до 6.
децембра 1943; је било улазак Турске у рат или евентуално уступање аеродрома
савезничкој авијацији. Хопкинс и Рузвелт су разговарали са председником Турске који
је истакао да не жели да уђе одмах јер страхује од великих губитака. Такође је затражио
америчке гаранције да ће подржати Турску у случају да дође до сукоба са Совјетским
савезом. Након више разговора са турским председником који се налазио у пратњи
министра спољних послова Нумана Меменчиоглуа (Numan Memencioğlu), закључено је
да Турска неће директно улазити у рат, те је договорена изградње једног аеродрома али
за период после Другог светског рата.

269

Неуспех увлачења Турске у рат је био

позитиван за Рузвелта и америчку политику јер је Черчил захтевао повећање испоруке
ратног материјала и појачање у људству за трупе на Медитерану у случају да Турска
уђе у рат. У Каиру је одржан и састанак чланова Комбинованог комитета. Једна од тема
је био рат у Југославији и одлучено је да се што је пре могуће обезбеди комитет за
испоруку наоружања партизанском покрету.

270

Време је посвећено и ратишту у Азији

где су планиране операције Буканир и Тарзан.271 Проблем је представљао недостатак
опреме за искрцавање. На састанку 5. децембра, Рузвелт је затражио да се смањи број
људи предодређених да учествује у операцији Буканир.

272

Такође је разматрано да ли

је уколико се изврши ова операција могуће средства пребацити назад на Медитеран за
потребе операције Анвил. Рузвелт, Хопкинс и Черчил су саставили меморандум који ће
саопштити Чанг Кај Шеку. Обавестили су га да је услед повећања потреба за будуће
Турска ће објавити рат Трећем рајху 23. фебруара 1945. али ће своја дејства ограничити на подршку у
сировинама и наоружању.
270
FRUS, The conferences at Cairo and Teheran 1943; 669-670.
271
Прва је подразумевала амфибијски напад на Андаманска острва у Бенгалском заливу а друга копнену
инвазију на север Бурме.
272
Рузвелт је предложио да се команданту снага на Далеком Истоку саопшти да неће добити појачања и
уради са тим што има све што је у његовој могућности. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an
intimate history, 802.
269
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операције у Европи потребно отказати операције у Бенгалском заливу. О овоме су
обавестили и Стаљина. 273
Требало је решити и питање команде над операцијом Оверлорд што је и била
главна тачка ове конференције. Рузвелт је сада предлагао да се команда повери
генералу Двајту Ајзенхауеру а да се генерал Џорџ Маршал остави у Вашингтону.
Хопкинс је био више за давање команду генералу Маршалу, али је председник донео
коначну одлуку. Управо је Хопкинс био тај који је имао да саопшти генералу Маршалу
одлуку председника да за команданта именује Двајта Ајзенхауера. Након разговора са
Маршалом, Хопкинс и Рузвелт су отпутовали у Тунис да саопште одлуку Ајзенхауеру.
Черчил се није слагао са овом одлуком јер је у почетку био за давање команде
британском генералу Бруку а сада је схватао да ће Ајзенхауер имати команду и над
ратиштем на Медитерану и над операцијом Оверлорд. Након посете Тунису, уследио је
повратак у САД.
Конференције у Каиру и Техерану су уклониле све препреке за извођење
операције Оверлорд. Рузвелт је успео да убеди Стаљина да му тренутно САД није
непријатељ и да их веже исти циљ, пораз фашизма и нацизма. По САД је изузетно било
значајно Стаљиново обећање да ће се укључити у рат против Јапана по поразу Немачке.
Најмање користи је извукла В. Британија. Рузвелт је у свакој прилици одбијао да
издвоји нова средства и људство за операције на Медитерану и није желео да се
обавезује на послератну окупацију Европе у великој мери.

273

Sir Winston Churchill, The Second World war, Vol. 5, Closing the Ring, 499.
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Фотографија 10: Велика Тројица на конференцији у Техерану. У њиховој позадини
први са лева је Хари Хопкинс.
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Пут ка победи
3.9 Хари Хопкинс 1944. године

Хопкинс се по повратку у САД тешко разболео и провео је период до јула 1944.
у болници борећи се са тешком болешћу која га је погодила. Још један тежак ударац за
њега представљао је губитак сина, Стивена Хопкинса, који је погинуо у борби са
јапанским трупама 12. фебруара. Имао је 18 година.
Вести о почетку искрцавања у Нормандији Хопкинс је примио ујутро 6. јуна
лежећи у болничком кревету. Цео дан је слушао вести на радију. Месец дана након
искрцавања уследио је његов повратак у Белу кућу, где је дошао на празник 4. јула, дан
америчке независности. Хопкинсово дуго одсуство проузроковало је захлађивање
односа са председником Рузвелтом који се сада ослањао на савете секретара Хенрија
Моргентауа и адмирала Лeихија. По доласку Хопкинса у Вашингтон, Рузвелт је
отпутовао на састанак са адмиралом Нимицом и генералом МакАртуром који се
одржавао у Перл Харбуру. Рузвелт је такође, ако је икада планирао, одустао од идеје да
Хопкинса постави за потпредседника и његовог наследника. Позвао је све чланове
Демократске странке да подрже Харија Трумана. Хопкинс није присуствовао ни
конвенцији Демократске странке у Чикагу у оквиру кампање за председничке изборе
исте године. Особа по коју је Хопкинсово одсуство такође било лоше је био Винстон
Черчил, који је имао велико поверење у саветника председника Рузвелта. По сазнању
да се Хопкинс вратио у Белу кућу, Черчил му је одмах упутио поруку у којој је захтевао
његово присуство на следећем састанку између њега и Рузвелта те му је изнео да би
било пожељно отказати операцију Анвил, напад на југ Француске.

274

Хопкинс је

одговорио да тренутно не може напуштати Вашингтон и у могућности је да ради два до
три сата дневно. На састанак са Хопкинсом је убрзо допутовао лорд Бивербрук као
представник Винстона Черчила. У разговору је истакао да предосећа будуће лоше
односе између два савезника. У исто време је Черчил захтевао од Рузвелта хитан
састанак. Америчке и британске трупе су напредовале како кроз Француску тако и кроз
Италију, а Јапан је губио битку на Пацифику. Хопкинс је 26. јула послао поруку
Рузвелту у којој наводи да би било пожељно у председникову корист да се ускоро
274

Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 810.
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састане и са Черчилом и Стаљином, иако Черчил захтева састанак без присуства
Совјета. Истакао је да би састанак са Черчилом оставио Русе ван тока догађаја и лоше
утицао на односе са Совјетским савезом.

275

У суштини, Рузвелт је већ договорao

састанак са Черчилом, под шифрованим називом Октагон, a место састанка је прво
требало да буде у Шкотској, затим на Бермудима, да би на крају било одлучено да се
одржи у Квебеку. Стаљин није желео да присуствује овом састанку због превелике
удаљености од фронта, с обзиром да су Совјети напредовали кроз Европу на запад у
правцу Немачке. 6. августа је Черчил поново писао Хопкинсу захтевајући ревизију
плана о нападу на југ Француске. Хопкинс је одговорио да председник Рузвелт нема
намеру да отказује ову операцију и да је његово лично мишљење такво да операцију не
треба мењати као ни тренутну стратегију.

276

Рузвелт се по повратку у Вашингтон

одмах састао са Хопкинсом који је од председника захтевао да се испорука ратног
материјала Великој Британији настави да се састанак са Черчилом одржи док се не
разјасни улога британске морнарице у рату са Јапаном. Веровао је да ће он бити део
делегације председника на састанку у Квебеку, с обзиром да је једна од тема састанка
који је требао да се одржи био Ленд лиз програм у који је Хопкинс био умешан од самог
почетка.
Једно од главних питања које се постављало пред Рузвелта и САД било је
послератно уређење Немачке. Хенри Моргентау277 је предлагао строжији третман, који
је управо изложио председнику Рузвелту. На конференцији у Квебеку је и представљен
Моргентауов план.

278

Оно што је плашило Моргентауа је то што су Британци

предлагали потпуну деиндстријализацију Немачке, што би им омогућило да
експлоатишу области Рура и Сара и умањило њихову економску зависност од САД.
Управо из тог разлога су се Британци противили његовом плану. Свестан тога да ће ово

275

FRUS, The Conference at Quebec 1944; 12.
Черчил је истицао да ће напад на јужну обалу Француске проузроковати одлагање ослобођења
Француске и да би те трупе требало употребити негде другде, по могућности на Балкану. Sir Winston
Churchill, The Second World war, Vol. 6, Triumph and Tragedy, 92.
277
Henry Morgenthau Jr. (1891-1967). Рођен је у Њу Јорку у породици јеврејског порекла. Његов отац,
Хенри Моргентау Старији, је био угледни амерички бизнисмен и дипломата. Од почетка је укључен у
рад Рузвелтове администрације као Државни секретар финансија, био је активан на програмима Њу Дила
док је за време рата био задужен за програм Ленд Лиза. Познат је по свом плану демилитаризације
Немачке.
278
Његов план је предвиђао ,,пасторизацију“ Немачке, уклањање немачке ратне индустрије, поделу
немачких територија како околним земљама тако и унутрашњу поделу међу савезницима и давање
аутономије неколико немачких покрајина. Такође је предлагао да Немачка плаћа ратну одштету и да се
имовина Немаца ван матичне земље конфискује. По њему, Немачку треба начинити пољопривредном
земљом.
276
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питање бити тешко решено у дискусији са Британцима, Рузвелт је одлучио да у Квебек
са њим иде Моргентау а не Хопкинс.
Черчил се на конференцији оштро противио овом предлогу али је променио
став. На њега је утицало то што је Рузвелт обећао продужење Ленд лиз програма за В.
Британију док је Черчилов саветник Фредерик Линдеман (Frederick Lindeman) истакао
да је ово значило елиминисање немачке економије која је ривал британској.

279

Америчка јавност је план представила делимично тачно тврдећи да ће Немци јести три
чиније супе на дан.

280

Хопкинс није био умешан у доношење овог плана или његово

одобравање, али је подржао секретара Моргентауа у намери да план представи на
конференцији у Квебеку.

281

Када је конференција окончана Хопкинс се у Вашингтону

састао са Черчилом и изјавио му да тренутно није у односима са председником
Рузвелтом као пре и да је због тога тренутно Черчил у лошијој позицији.
Убрзо након тога Хопкинс се поново приближио председнику. Рузвелт није био
задовољан Моргентауовим планом, сматрајући га преоштрим по Немце те га из тог
разлога ниједна државна институција није још усвојила. Хопкинс је изменио план и та
верзија ће бити усвојена од стране државноg секретаријата. 282 У Москви је требало да
се одржи састанак Стаљина и Черчила док је Рузвелт одбио учешће због предстојећих
избора. Хопкинс је сазнао за поруку коју је Рузвелт желео да упути Черчилу те је
наредио да се слање поруке обустави.

283

Рузевелт је послао поруку и Аверелу

Хариману тражећи од њега да пренесе Стаљину да је овај састанак између њега и
Черчила прелиминарни састанак уочи састанка три лидера.

284

На овој конференцији у

Москви Черчил и Рузвелт су разговарали о утицајним сферама након рата, на Балкану.
Хопкинс се укључио активније и у председничку кампању пишући поново
говоре за председника Рузвелта. Такође је саветовао Џозефа Дејвиса, америчког
дипломату, о утицају САД у будућој организацији Уједињених нација. По њему, САД
Черчил је сматрао да овај план иако можда неправедан је у датом тренутку био практичан. ,,Сви смо
били свесни тога какву је штету нанела немачка индустрија Европи“. Sir Winston Churchill, The Second
World war, Vol. 6, Triumph and Tragedy, 192.
280
David L. Roll, The Hopkins touch, 345.
281
FRUS, The Conference at Quebec 1944; 98.
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Декларација је позната као план JSC 1067. Овог плана ће се држати америчке трупе током окупације
Немачке, али не и остали савезници.
283
Хопкинс је сматрао да текст поруке даје одрешене руке Черчилу да у Москви преговара и у име
Американаца. Захтевао је да Ејверел Хариман присуствује свим седницама током састанка британског
премијера и Стаљина. David L. Roll, The Hopkins touch, 347-348.
284
FRUS, Conferences at Yalta and Malta 1945; 6-7. Хариману је поручио да је улога САД у овој
конференцији посматрачка.
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би требало да добију право војне интервенције у склопу Савета безбедности. Рузвелта
је такође упозоравао на ову ставку, сматрајући да мир у свету неће бити могуће
одржати без права војне интервенције. Са друге стране су знали да ће промовисање ове
идеје изазвати критике код још увек активних изолациониста и дела републиканаца. У
сваком случају, Рузвелт је по историјски четврти пут однео победу на изборима, овога
пута над републиканским кандидатом Томасом Дјуијем (Thomas Dewey).
Пошто је сада председников кабинет мењао састав, Хопкинсу се указала
прилика за новом позицијом. Поставило се питање око избора Државног секретара
спољних послова пошто је Кордел Хал био тешко болестан, и предложен је Џими
Бирнес (Jimmy Byrnes) али је изабран Едвард Стетинијус, бивши директор фирме
Џенерал моторс и председник компаније Ју Ес Стил, којег је Хопкинс запослио у свом
одбору за Ленд лиз програм. У кабинет је постављен и Чарлс Болен, бивши члан
америчке амбасаде у Москви. Његов избор је највише одговарао Хопкинсу с обзиром да
је Хопкинс био посебно заинтересован за односе са Совјетским савезом.
Хопкинс се полако враћао у ток политичких дешавања великог рата. По њему,
на помолу је био коначан ударац на Немачку цитаделу.

Слика 1: Хари Хопкинс на насловној страни магазина Тајм, јануар 1945.
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Аргонаут
3.10 Конференција на Јалти

Почетком 1945. било је видљиво да ће Трећи рајх ускоро бити избачен из рата.
Последња велика офанзива Хитлерових трупа у Арденима је била неуспешна и
Немачка је постала опкољена. Сада је требало убрзати процес и донети планове за
послератно уређење Европе. Такође је требало окончати рат у Европи да би се прешло
на борбу са Јапаном.
Рузвелт је састанак са Черчилом и Стаљином планирао још крајем 1944. желећи
да усагласе планове пред коначан напад на Немачку. Требало је решити и друга питања
попут уласка Совјета у рат против Јапана, разоружања и окуације Немачке и плаћања
ратне одштете. Рузвелт је желео да се састанак одржи негде на Медитерану али је
Хопкинс свестан да Стаљин неће пристати на ову идеју одлучио да се консултује са
новим совјетским амбасадором, Андрејом Громиком (Андрей Громико), тражећи
погодно место на Криму. Громико је одговорио да је најбоље да се конференција одржи
на Јалти.

285

Претходно је договорено да се сретне са Черчилом на Малти.

Конференција на Јалти ће носити назив Аргонаут.
Хопкинс ће путовати на конференцију на Јалти али ће присуствовати и састанку
на Малти са Черчилом са којим ће се срести у Лондону пре тога. Британци су желели да
се на предстојећој конференцији Американци супроставе Стаљину који ће тражити по
једно место за сваку од совјетских република у оквиру Уједињених нација. Черчил је
желео да затражи посебно место за Индију која је још увек била британски доминион.
286

Успут је посетио и Париз где је разговарао са Шарлом де Голом, вођом покрета

Слободна Француска. Де Гол је захтевао да Француска добије своју окупациону зону
Немачке после рата. Хопкинс је сматрао да би требало побољшати односе између две
земље али је де Гол тврдио да Американци нису радили пуно на поправљању односа. 287
Након Париза уследила је и посета Риму где је дошло до састанка са папом Пијеом XII.
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Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 843-844.
David L. Roll, The Hopkins touch, 358.
287
Као пример лоших односа де Гол је навео пропуст САД да позову њега на конференцију на Криму.
Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history, 843-844.
286
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2. фебруара, Черчил и Хопкинс су стигли на Малту. У току је била конференција
чланова Комбинованог комитета. Када је Хопкинс стигао са британским премијером
конференција је била при крају те је следећи дан завршена. Британци и Американци су
желели да усагласе своје циљеве пре разговора са Совјетима. Рузвелт је стигао
последњи дан конференције и није посвећивао време Винстону Черчилу. Конференција
на Малти била је посвећена чисто војним питањима, даљој испоруци материјала
Британцима и операцијама у Европи.
Савезничке делегације стигле су на Крим 3. фебруара док је Стаљин дошао дан
касније. У тренутку када је конференција почела јединице Црвене армије су
напредовале кроз Пољску, заузеле су Мађарску и Румунију и стигле су на границу
Немачке. Ово је био свакако велик адут за Стаљина на предстојећем састанку са својим
савезницима. Први незваничан састанак одржан је између Рузвелта и Стаљина који су
један другоме изнели ситуацију на фронтовима. Хопкинс је поново изостао са већег
дела конференције због болести. Американци су још једном желели да потврде
совјетско укључивање у рат против Јапана. Сви су били заинтересовани за питање
окупације Немачке а Британци су инсистирали на четири окупационе зоне желећи да
једну зону добију и Французи. Хопкинс је сматрао да би требало размотрити питање
укључивања Француске у окупацију Немачке.288 Саветовао је Рузвелта да размисли о
том питању. Једна битна ствар у којој је удела имао и Хопкинс је питање уређења
организације Уједињених нација и броја чланова. На пленарној седници одржаној 6.
фебруара расправљано је о питању мира у свету након рата. Едвард Стетинијус изнео је
предлог америчке стране да свака будућа чланица има право на један глас, Савет
безбедности ће бројати седам чланова који ће имати право гласа и право вета. Стаљин
је одустао од своје идеје да Совјетски савез добије преко својих република чак 16
гласова у саставу Уједињених нација. Договор ће бити да додатно место добију
Украјина и Белорусија. Рузвелт је предлагао и да четири истакнута члана, ,,четири
полицајца“ доносе одлуке о свим важнијим питањима. Стаљин је на све ово
протествовао, истичући како је Друштво народа изоловало Совјетски савез у току рата
са Финском и страхујући да би потенцијални конфликт у будућности нарушио мир
међу Савезницима. Ентони Идн је уверавао Стаљина да ће управо амерички предлог
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FRUS, The conferences at Malta and Yalta 1945; 633-634.
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спречити тако нешто.

289

Британци су подржали амерички предлог страхујући да ће

Совјети добити више гласова од њих, док су са друге стране планирали да траже
додатан глас за Индију. Стаљин је попустио и следећи дан је прихватио да смањи број
захтеваних гласова на три. Сматрао је да ако овде попусти моћи ће да притисне англоамериканце око питања Пољске и ратне одштете коју буде имала да плати Немачка
након рата. Сада су Британци подржали Стаљина, очекујући да добију тај глас за
Индију уколико Стаљин добије своје додатне гласове Украјине и Белорусије. На
састанку министара Молотова, Идна и Стетинијуса, британска и совјетска делегација су
захтевале да им се доделе додатни гласови. Рузвелт је на крају пристао те је Совјетски
савез добио још два гласа а В. Британија додатни глас за Индију и земље Комонвелта.
290

Француској је обезбеђено место у Савезничкој комисији за контролу послератне
Немачке, што је значило да ће Французи добити своју окупациону зону. Черчил се
највише залагао за идеју обнове Француске државе, желећи равнотежу сила у Западној
Европи. Рузвелт је на савет Хопкинса подржао идеју укључивања Француске у
окупацију Немачку.

291

Стаљин је увидевши да је сам против ове одлуке изјавио да се

слаже и нема приговора.
Ствар на којој Стаљин није желео да попушта било је питање Пољске. Совјети
су већ у Пољској имали прокомунистичку владу у Лублину, док се у Лондону налазила
предратна пољска влада. Британци и Американци су притискали Стаљина желећи да
лондонским Пољацима дозволи учешће у новој влади али је он ситуацију држао у
својим рукама јер су трупе Црвене армије надирући ка западу већ заузеле већи део
Пољске. Рузвелт и Черчил су били свесни ситуације и знали су да ће по питању Пољске
моћи мало шта да ураде. Стаљин је истицао да је Пољска битна јер је одувек била
коридор преко којег је нападана Русија. Одбијао је да се у пољску владу укључи део

Стаљин је истакао да би питање Суецког канала и Хонг Конга могло довести до погоршања односа
Савезника. Sir Winston Churchill, The Second World War, Vol. 6, Triumph and tragedy, 423. Ентони Идн је
као пример навео да би уколико дође до спора између В. Британије и Кине око Хонг Конга, то питање
било решено гласањем али да претходно мора да се покрене поступак у будућој организацији УН. FRUS,
The conferences at Malta and Yalta 1945; 664.
290
FRUS, The conferences at Malta and Yalta 1945; 734-747. Такође: David L. Roll, The Hopkins touch, 369.
291
Хопкинс је у току састанка 10. фебруара Рузвелту пренео поруку ,,Француско учешће у Контролној
комисији може бити разматрано касније“. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins an intimate history,
859.
289
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политичара из Лондона.

292

Коначни договор је био да се призна тренутна влада у

Пољској, којој ће се прикључити Пољаци изван Пољске, у што краћем року ће се
организовати слободни избори и биће формирана комисија која ће надгледати изборе.
Улога те комисије биће редукована те ће она само извештавати своје владе о напретку
ситуације у Пољској.

293

Рузвелтови сарадници су критиковали ове одлуке сматрајући

да је попуштено Стаљину. Рузвелт је тврдио да је то било најбоље могуће практично
решење.294 По питању пољских граница, Рузвелт је подржао Совјетски предлог о
померању границе на територију коју су Совјети заузели 1939. Оно што није решено је
уређење пољско-немачке границе јер је Стаљин захтевао њено померање на запад.
Сличне одлуке су донете и по питању Југославије, где су Савезници сложили да се у
Антифашистичко веће укључе предратни чланови скупштине који се нису
компромитовали колбарацијом са окупатором.
Конференција је окончана 11. фебруара. Пар дана касније, Рузвелт и Хопкинс
састали су се са краљем Саудијске Арабије, Ибн Саудом Абдулазизом (Ibn Saud
Abdulaziz- ) س عود آل ال رحمن ع بد ب ن ال عزي ز ع بد. Тема разговора је било насељавања
Јевреја у Палестину, те је на Рузвелтов предлог о овоме саудијски краљ дао негативан
одговор. ,,Арапи ће узети оружје уколико дође до додатног насељавања Јевреја“.

295

Ибн Сауд је уверевао Рузвелта да ће насељавање Јевреја међу арапско становништво
само изазвати конфликте. Поставио је питање зашто савезници желе да населе Јевреје
међу Арапе кад је Немачка та која је угрозила њихов опстанак. По њему то не треба да
се тиче Арапа. Рузвелт је дао обећање да неће подржавати поступке који ће нарушити
њихове односе.

296

Са саудијским краљем се касније састао и Винстон Черчил, који је

страховао да ће Британци због Рузвелтове политике изгубити свој утицај на Блиском
истоку. Черчил, Рузвелт и Хопкинс састали су се последњи пут на броду Квинси,
америчке ратне морнарице, у Александрији. Хопкинс је изненада напустио делегацију
која се запутила у Алжир, изговарајући се лошим здрављем. Ово ће бити последњи пут
да је Хопкинс видео председника Рузвелта.
Стаљин је истицао да мора прво доћи до одобрења такве владе од Пољака. Влада у Лондону није
признавала владу у Лублину називајући је гомилом лопова и криминалаца. Sir Winston Churchill, The
Second World War, Vol. 6, Triumph and tragedy, 440.
293
FRUS, The conferences at Malta and Yalta 1945; 973-974.
294
Рузвелт је покушавао да одржи добре односе са Совјетима насупрот мишљењу појединаца попут
адмирала Леихија или Чарлса Болена, канцелара америчке амбасаде у Москви, који су подржавали
чвршћи курс држања према Совјетима. Болен је сматрао да је ситуација у Европи већ завршена те да је
већ дошло до подела на утицајне зоне. David L. Roll, The Hopkins touch, 373. 462.
295
David L. Roll, The Hopkins touch, 376.
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The Link, Volume 3, Issue 2, April-May 2005; 8.
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На Криму нису решена сва кључна питања будућег уређења света. Оно што је
било битно за Рузвелта и САД је то да је Стаљин још једном обећао да ће се укључити у
рат са Јапаном. Черчил је успео да обезбеди место у окупацији Немачке за Француску,
док је Стаљин обезбедио положај Совјета у Пољској. Несугласице које су се јавиле на
конференцији на Јалти биле су само одраз наступајућих лоших односа Савезника.
Харију Хопкинсу ће ово бити последња велика конференција на којој ће узети учешћа.
Након конференције је забележио:
,, Руси су доказали да могу бити разумни и није било двоумљења у
председниковој или било чијој глави да је живот са њима могућ. Ипак, сви смо били
резервисани према томе, сматрајући да може доћи до промене односа уколико се
нешто деси Стаљину“. 297

Фотографија 11: Хари Хопкинс и Френклин Рузвелт на конференцији на Јалти 1945.
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Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkinst- an intimate history, 870.
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Последња битка
3.11 Мисија у Москви, Хари С. Труман

Хопкинсово здравље се нагло погоршало још у току конференције на Криму, те
је напустио делегацију председника Рузвелта и вратио се у САД. Одмах по доласку је
смештен на клинику у Минесоти. За време његовог одсудства, Рузвелт и Черчил су
пред јавност изнели саопштење да је рођена организација која ће обезбедити мир у
свету. Савезнички договор око Пољске је истакнут као пример сарадње све три стране.
Прва конференција Уједињених нација је предвиђена за почетак априла. Све оно што су
Савезници започели биће делимично поремећено смрћу председника Френклина
Рузвелта те ће његов наследник Хари Труман преузети другачији курс, пре свега у
односима са Совјетима.
Френклин Делано Рузвелт преминуо је 12. априла 1945. од последица можданог
тумора. Хопкинс је у то време још увек боравио на клиници у Минесоти. Чарл Болен је
телефоном јавио Хопкинсу трагичну вест те је Хопкинс одлучио да се запути одмах у
Вашингтон. Обавестио је и Винстона Черчила о овоме, који је тврдио да је умро у
најгорем могућем тренутку. 298 Хопкинса је по доласку у Вашингтон одмах контактирао
нови председник, Хари Труман (Harry Truman). Већ након Рузвелтове сахране је желео
да се састану и расправе око ситуације на плану спољне политике. Труман је знао да је
Хопкинс имао огромно искуство у дипломатији и желео је да што пре добије
информације првенствено везане за Совјете и Стаљина. У Белој кући је одржан
разговор између Хопкинса и Трумана те је бивши Рузвелтов саветник описао детаљно
све светске лидере и догађаје на конференцијама на којима је учествовао у току рата. За
Стаљина је рекао да је тешка особа и да увек прво мисли на Русију.

299

Саветовао је

новог председника да је у интересу свих да се одрже добри односи са Совјетима.
Труману је понудио своју помоћ и најавио повлачење из администрације у мају.
За то време, Ејверел Хариман се у Москви састао са Стаљином којем је обећао
да ће нови председник Труман наставити Рузвелтову политику. Истакао је да је битно
да совјетски комесар Молотов присуствује конференцији у Сан Франциску која је
требало да почне 25. априла. Стаљин је истакао да се нада да ће се добри односи
Черчил је сматрао да је Рузвелт умро у завршници рата када је његово вођство било најпотребније
Америци. ir Winston Churchill, The Second World War, Vol. 6, Triumph and tragedy, 558.
299
David L. Roll, The Hopkins touch, 383.
298
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наставити и после Рузвелтове смрти, те ће организовати Молотовов пут у САД.

300

Хопкинс је такође послао меморандум Стаљину наглашавајући да је ,,умро највећи
пријатељ Совјета у САД“.

301

Молотов ће пре конференције у Сан Франциску

разговарати са Труманом, који је заузео чвршћи став и тражио да се Совјети
придржавају одлука конференције у Јалти. Каквим тоном је вођен разговор говори
коментар Молотова да нико није са њим тако разговарао у животу.

302

Односи су се

погоршали и током конференције у Сан Франциску јер су Совјети захтевали
признавање владе у Лублину преко повеље. Хариман и Чарлс Болен су одмах након
конференције саветовали Трумана да пошаље Хопкинса у Москву, чиме би показао
знак добре воље за сарадњу са Совјетима. Хопкинс је прихватио нови задатак и у
Москву је стигао 25. маја. Прво се састао са младим дипломатом, Џорџом Кенаном303,
који га је саветовао да САД одступе од свог става по питању Пољске на шта је Хопкинс
дао негативан одговор. Следећи дан је одржана састанак на којем су присуствовали
Хариман, Болен и Хопкинс са америчке стране и Стаљин, Молотов и Павлов са руске.
Као главни разлог доласка Хопкинс је Стаљину навео погоршање односа која је
узроковано низом догађаја али пре свега сплетом догађаја у Пољској. Стаљин је
кривицу пребацивао на Британце, истичући како они желе да Пољска буде
непријатељски расположена према Совјетском савезу.

304

У даљим расправама Стаљин

је обећао Хопкинсу да ће се Црвена армија укључити у рат против Јапана до 8. августа
те године. Хопкинс га је подсетио да још није именовао члана Савезничке контролне
комисије за Немачку те је том приликом Стаљин именовао Георгија Жукова (Георгий
Жуков). Истакао је Хопкинсу и да ће присуствовати конференцији у Берлину која је
требала да се одржи у јулу. По питању Пољске, Стаљин је прихватио да укључи у владу
четири или пет чланова са стране, али да морају доћи на консултације у Москву.
Одбијао је да пусти ухапшене вође пољског покрета отпора сматрајући да су умешани у

300

FRUS, The Soviet Union 1945; 826-829.
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303
George F. Kennan (1904-2005). Амерички дипломата и историчар. Један од кључних људи у стварању
,,Труманове доктрине“, курса спољне политике САД. За време Другог светског рата био је члан Европске
саветодавне комисије, специјални саветник у Лисабону и Москви, док је након рата био на позицији
амбасадора у Москви и касније Југославији. Познат је по свом ,,Дугом телеграму“ документу у којем је
тврдио да СССР тежи ка експанзији.
304
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активности против Совјета и да их чека суђење. Хариман је известио Трумана о
Хопкинсовој мисији сматрајући је успешном. 305
Своје путовање је Хопкинс наставио свраћајући у Берлин где се састао са
Георгијем Жуковом и Андрејом Вишинским. Пошто је на пут повео и своју супругу
Луиз, посетили су и Париз. Черчил је покушавао да наговори Хопкинса да га посети у
Лондону али је Хопкинс прво морао затражити одобрење Трумана који је два пута
одбио да дозволи посету Черчилу. Затим је у Франкфурту посетио штаб генерала
Ајхзенхауера који је саветовао Хопкинсу да упозори председника Трумана на опасност
уколико се америчке трупе не повуку из совјетске окупационе зоне. Када је стигао у
САД обавестио је Трумана о својој мисији и изнео прве знаке несигурности око будуће
сарадње са Совјетима.

306

Америчка јавност и медији су били пуни хвале на рачун

Хопкинса, те је стекао репутацију националног хероја. 307
Хопкинс је оставку предао администрацији почетком јула 1945. што је значило
да неће бити део делегације на конференцији у Берлину. Након тога није био активан у
политици али је одржавао контакте са Черчилом, лордом Бивербруком и председником
Труманом. Одликован је медаљом за више заслуге америчке војске. Пред крај године,
поново је почела да га мучи болест и стање се погоршавало. Хари Хопкинс је преминуо
29. јануара 1946. године. Винстон Черчил је следећи дан преко Њу Јорк Тајмса послао
опроштајну поруку ,,Мало је познавало боље него ја услугу коју је учинио свету“. 308

Хариман је додао да ,,Стаљин никад неће разумети наш интерес у погледу слободне Пољске“. FRUS,
The Conferences at Berlin 1945; 62-62.
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David L. Roll, The Hopkins touch, 395.
307
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Фотографија 12: Председник Хари Труман
одликује Харија Хопкинса.

Фотографија 13:
Једна од последњих
фотографија
Хопкинса, коју је
начинио његов син,
Роберт.
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Закључак

Дипломатија је у току Другог светског рата била веома тежак испит за све
његове учеснике. Требало је деловати брзо а опет у складу са политиком својих
претпостављених и не одступати од могућности и ратних циљева државе. Личности
овог позива су морале бити спремне на разне компромисе, понекад и нечасне, зарад
вишег циља и свима прижељкиване победе. Америчка дипломатија је у току рата брзо
напредовала. Рузвелт је као своје дипломате користио понекад и људе без претходног
искуства у тој делатности те их тако стављао на тежак тест. Кроз америчку дипломатију
у току рата се јасно може видети циљ државне администрације. Дипломатија је
послужила као изузетно оруђе председника Рузвелта. На шта је све била спремна
дипломатија и којим методама се користила најбоље говори Стаљинов коментар
поводом склапања споразума савезника са француским колаборатором Дарланом ,,Да
се зарад победе направи компромис и са ђаволом па чак и са његовом бабом.“
Хари Хопкинс се нашао у веома незахвалној улози јер су пред њега постављени
велики захтеви. Свој углед је изградио кроз дело социјалног радника, ,,трошаџије“
државног буџета и блиског пријатеља председника Рузвелта. Рат је за њега
представљао нови изазов. Њујоршке канцеларије и Белу кућу је заменио хотелским
смештајима Лондона и Москве, вилама у Египту, Мароку и на Криму. Авион је постао
место где је проводио доста времена. Стиче се утисак да је

имао изузетну моћ

убеђивања и стварао код свих осећај пријатељства. Проналазио је на брз начин најбоља
могућа решења и ако није било на њему да одлучује већ само да саветује, успевао је да
промени неке одлуке или да утиче на исходе одређених догађаја. Многим
историчарима или истраживачима се у почетку Хопкинсова улога не би чилина
значајном. Он је био један од многих америчких дипломата које су током рата
обављале сличан посао. Међутим, издваја се по специфичности својих мисија и
тренуцима када је вршио задатке које је добијао од председника те је било видљиво да
Рузвелт посебну пажњу посвећује управо њему. Он је увек био потребан у кључним
тренуцима рата, када је Велика Британија остала сама у рату са Хитлером или када је
Трећи рајх напао Совјетски савез, јер је баш тада Рузвелт њега послао да извиди
ситуацију и каже му шта је најбоље по Америку.
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Да се увери у исправност његовог рада у почетку, упослио је ФБИ да контролише
његове поступке и касније није морао да брине. Његову улогу можемо описати и
фотографијама из периода рата. Док се у првом плану налазе председник Рузвелт,
Винстон Черчил или неки официр, Хопкинс се увек налази у позадини. Видимо га у
друштву свих виших официра, у друштву представника савезничких земаља. Био је у
сваком тренутку присутан и ако се чини да је маргинална личност он је увек био
спреман да интервенише. Његови савети су били кратки али ефикасни, и често је
проналазио најбоље решење. Черчил га је назвао човеком који зна да пронађе корен
проблема док историчари попут Дејвида Рола издвајају ,,Хопкинсов додир“, његов
тренутак који прелама ситуацију и дају му епитет ,,ковача“ коалиције против Хитлера.
Његов допринос је изузетан и у погледу снабдевања ,,антихитлеровске коалиције“
допуњавањем њеног арсенала из америчког буџета. Друга страна ове помоћи је било
стицање политичких поена за САД, што опет даје Хопкинсу заслуге.
Направио је прави преседан у дипломатији због свог односа и става према
Совјетима и Јосифу Стаљином. Комунисти и Совјетски савез су у очима америчке
јавности имали негативну улогу ,,безбожника“, режима који крши основна људска
права. Хопкинс је најпре део америчке јавности и државне администрације убедио да су
Совјети ти који су потребни да се победи Хитлер а затим их је убедио да комунисти
нису баук и да је са њима могуће живети. Инсистирао је на наоружавању Црвене армије
у пресудном тренутку свестан да ће она понети највећи терет борби против Трећег
рајха. Предвиђања у погледу односа са Совјетима су му била увек тачна и ишла су у
корист америчке политике. Био је свестан каква ће ситуација настати на тлу Европе
након рата и из тог разлога је предлагао Рузвелту да се Совјети третирају као
пријатељи, да би се са њима избегао конфликт. ,,Положај Русије“ који је презентовао на
конференцији у Квебеку је прави представник врхунца његовог дипломатског дела.
Колико је Хопкинс био потребан америчкој дипломатији говори и то што га је и нови
председник Труман, који је био чиста супротност Рузвелту у погледу односа са
Стаљином, одмах ангажовао и послао га у Мосвку да побољша ствари. Његов
недостатак се огледа и у томе што су након његовог одласка преговори са Стаљином
прешли у другу фазу и заоштрили се. Совјетски лидер је његову смрт назвао губитком
пријатеља Совјетског савеза. Републиканци су га називали просовјетским човеком и
касније га оптужили да је шпијун.
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Хопкинса можемо слободно сврстати у ред пионира америчке дипломатије. Пут
од социјалног радника до саветника председника и истакнутог дипломате за њега није
био лак. Треба узети у обзир да је увек водио битку на два фронта јер је константно
боловао од неке болести али га то није спречавало да прелази хиљаде километара и
представља америчке интересе, што говори о његовој вољи и издржљивости и сврстава
га у ред људи који су значајније допринели читавој победи у рату и стасању САД као
светске силе.
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