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АМЕРИЧКА „ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА“ 
У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 

50-их И 60-их ГОДИНА XX ВЕКА*

Апстракт: Тема рада је америчка пропаганда кроз званичне 
америчке институције у социјалистичкој Југославији и њена 
улога у борби за „срца и душе“ у хладном рату. На примерима 
делатности Информативне службе САД-а, Америчке читаонице, 
часописа Преглед и радија Глас Америке праћени су главни 
правци америчке пропаганде, као и југословенске реакције на 
њих.

Кључне речи: америчка пропаганда, Амбасада САД-а, Аме-
ричка читаоница, Глас Америке, Преглед

Пропаганда је стара колико и организовано људско дру-
штво, а њен значај и улога стално су расли с технолошким на-
претком, да би у 20. веку, нарочито захваљујући развоју медија, 
она достигла свој врхунац. Иако реч пропаганда води порекло 
из Ватикана, као опис папине специјалне комисије Congregatio 
de Propaganda Fide, чији задатак је био да брани веру од изазова 
реформације, ширење пропаганде се највише везује за 20. век, 
за ратну пропаганду, која је почела у Првом, а доживела прави 
успон у Другом светском рату, као и за комунистичку, нацистич-
ку, пропаганду различитих држава и система, хладноратовску 
пропаганду.1 

Данас постоји низ дефиниција ове појаве, али је за разумевање 
хладноратовске пропаганде, најсвеобухватнија она која као циљ 
дефинише убеђивање да постоји само један ваљан угао гледања 
на ствари и да треба елиминисати све остале вредности.2 Или, како 
ју је дефинисао чувени теоретичар пропаганде Филип Тејлор, то 
је слање одређене поруке с циљем да се утиче на људе да мисле 

*	 Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финан-
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 P. M. Taylor, Munitions of the Mind. A History of Propaganda from the ancient 
world to the present day, Manchester University Press, 2003, pp. 2–16.

2 „Propaganda, Definitions of“, Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclo-
pedia, 1500 to Present, Santa Barbara – Denver – Oxford, 2003, pp. 320–321.
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и да се понашају на жељени начин онога који врши пропаганду.3 
Ако се узме у обзир начин деловања пропаганде у хладном рату, 
било да је реч о америчкој или о совјетској пропаганди, јасно је да 
се радило о свесном утицају на људе, својеврсној индоктринацији, 
с циљем мењања њихових уверења путем најразличитијих медија 
комуникације. Требало је комунисту убедити да заволи капитализам 
и капиталисту да се окрене комунизму. 
 Развој америчке пропаганде у 20. веку може се пратити од 
Првог светског рата, али до правог успона долази у Другом свет-
ском рату, са формирањем Уреда за ратно информисање, основа-
ног 1942. године.4 Овај уред радио је на пропагирању америчких 
ратних циљева и на борби против непријатеља најразличитијим 
средствима (плакатима, флајерима, штампом, радио-емисијама, 
карикатурама, филмовима, па и пин-aп девојкама).5 У послерат-
ном свету, амерички председник Хари Труман прецизирао је да 
је циљ америчке пропаганде да се „побрине да други људи до-
бију пуну и тачну слику америчког живота, као и циљева поли-
тике Владе САД.“6 Додатни подстицај јачању улоге пропаганде у 
борби за „срца и душе“ имало је доношење Смит-Мунтовог зако-
на 1948. године, чији је један од постулата било уверење да су 
речи у великој мери замениле оружје, што се материјализовало 
покретањем програма „међународног информисања и размене у 
образовању“.7 Идеја је била да се промовише боље разумевање 
САД-а у иностранству и да се ојача међународна сарадња, уз ко-
ришћење средстава модерне комуникације, за ширење информа-
ција о Америци.8 

У хладном рату, некадашњи Уред за ратно информисање 
добио је нову улогу кроз делатност нове институције – Информа-
тивне службе САД-а (United States Information Agency – USIA), са 

3 P. M. Taylor, Munitions of the Mind..., p. 6.
4 Уред за ратно информисање (Office of War Information) је основан у јуну 1942, 

а деловао је до августа 1945, када је преименован у Office of International 
Information and Cultural Affairs, а потом 1947. у Office of International 
Education and Education Exchange, да би од 1948. у оквиру Стејт департмента 
били основани Office of Information и Office of Educational Exchange, које 
је водио помоћник државног секретара Џорџ Ален, све до 1. августа 1953, 
када је основана United States Information Agency (USIA) – Информативна 
служба САД-а. Име је поново промењено 1978. у United States International 
Communication Agency, али је стари назив USIA враћен поново 1982.

5 Опширније у: Propaganda and Mass Persuassion: A Historical Encyclopedia, 
1500 to present (odrednice: OWI, VOA, World War II); P. M. Taylor, Munitions 
of Mind..., pp. 228–233; C. Koppes and G. Black, „What to Show the World: The 
Office of War Information and Hollywood, 1942–1945“, The Journal of American 
History, Vol. 64, No. 1 (Jun., 1977), pp. 87–105.

6 T. Jakovina, Američki komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene 
Američke Države 1945–1955, Zagreb, 2003, p. 164.

7 Исто, стр. 165.
8 W. L. Hixson, Parting the Curtain. Propaganda, Culture and the Cold War 1945–

1961, Macmillan Press LTD, 1997, p. 11.
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подружницама у земљама ван Америке (United States Information 
Office – USIS), која почиње да води комплетну америчку културно-
-просветну политику према иностранству. Делатност Информативне 
службе САД-а била је део такозване „јавне дипломатије“ („public 
diplomacy“),9 која је у Енциклопедији пропаганде дефинисана као 
културна пропаганда чији је циљ промовисање већег разумевања 
за земљу која финансира активности „јавне дипломатије“, кроз 
слање филмова, радио и телевизијских програма, књига, часопи-
са, изложби, позоришних трупа, оркестара и низа образовних ак-
тивности, а у оквиру којих је најзначајнија била размена студената 
и професора. Веровало се да овај вид дипломатије јача позитиван 
амерички имиџ, али и свеукупни амерички утицај у иностранству.10 
Био је то, заправо, политички извоз америчке културе, америчког 
начина живота и америчких вредности. 

Информативну службу САД-а, као независну владину 
институцију, основао је амерички председник Двајт Ајзенхауер 
у августу 1953, изместивши је из Стејт департмента, и она је 
постојала све до 1999. године, када је ингеренције над делом 
њених активности поново преузео Стејт департмент.11 Хронологија 
постојања ове службе потврђује да је то била типично хладнора-
товска институција, јер је с падом комунизма изгубила смисао у 
форми какву је до тада имала. Информативна служба САД-а из-
возила је идеје, знање, и културу, „паковане“ у књиге, филмове, 
изложбе, часописе, телевизију, радио, а њихово тржиште био је 
свет ван граница. Циљ је био јасан: говорити на што различитије 
начине о влади и политици људима ван граница САД-а, промо-
висати разумевање америчке политике и културе, и задобијати 
подршку за њену спољну политику.12 Оснивањем Информативне 
службе, у њену надлежност дошле су и кључне институције аме-
ричке пропаганде: радио Глас Америке и информативни центри 
ван граница Америке, који су се најчешће налазили при амба-
садама а чији је главни задатак било дистрибуирање часописа, 
књига, филмова, организовање изложби, курсева језика и кул-
турно-просветне размене.13 

Страну пропаганду у својој земљи југословенска власт је 
описивала као „политичко-пропагандни и морално-психолошки 

9 Док је САД од 1965. користио термин „јавна дипломатија“ („public diplomacy“), 
да би описао транснационалну културну пропаганду, Велика Британија и 
Француска су користиле термин „културна дипломатија“ („cultural diplomacy“) 
или „културни односи“ („cultural relations“).

10 „Cultural propaganda“, Propaganda and Mass Persuasion..., pp. 101–102.
11  The United States Information Agency: A Commemoration,  

<http://www.dosfan.lib.uic.edu/usia/abtusia/commins.pdf> (20. jun 2010)
12 F. Green, American Propaganda Abroad, New York, 1988, xv.
13 „USIA (United States Information Agency), 1953–1999“, Propaganda and Mass 

Persuasion..., pp. 413–415; W. L. Hixson, Parting the Curtain. Propaganda, 
Culture, and the Cold War..., pp. 23–27.
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утицај страних земаља, нарочито великих блоковских сила“, који 
је „веома разноврстан и организован, интензиван и у сталном 
порасту“.14 У анализама те пропаганде, Идеолошка комисија ЦК СКЈ 
увиђала је различите правце њеног деловања, и издвајала је дирек-
тни („више-мање отворена пропаганда средствима комуницирања 
и кроз званичне институције“) и индиректни правац („идејним 
деловањем на свест наших грађана, инфилтрирањем нама туђих 
схватања, концепција и мерила у поједине гране делатности код 
нас – издавачка делатност, штампа, филм, публицистика, култур-
но-уметнички и забавни живот, поједине области наука, нарочито 
друштвених, и др.“).15 Ови правци поклапали су се и са општим 
правцима американизације – директни је ишао кроз званичне аме-
ричке институције, а индиректни је обухватао све сегменте живо-
та, нарочито популарну културу и свакодневицу.16

Почетком шездесетих, у Југославији је на пропаганди, 
поред дипломатско-конзуларних представништава, радило девет 
„пропагандних и информативних институција“, у чију су делатност 
спадали издавање и растурање билтена и разних публикација, 
богато опремљене библиотеке и читаонице, приказивање филмова, 
организовање изложби, одржавање предавања и концерата и 
„остваривање директног контакта са нашим грађанима“.17 На крају 
деценије (1969), у Југославији је било 12 страних информативних 
институција из шест земаља: Аустрије (у Загребу), Велике Британије 
(у Београду и Загребу), Француске (у Београду, Загребу, Сплиту 
и Љубљани), Италије (у Београду), САД-а (у Београду, Загребу 
и Новом Саду) и СССР-а (у Београду).18 Према југословенским 
прописима, улога страних информативних установа сводила се на 
„обавештавање југословенске јавности о догађајима и појавама 
из њихових земаља“, а надзор над законитошћу рада обављао је 
Секретаријат за информације СИВ-а.19

Страна пропаганда је, углавном, била концентрисана на 
четири велике силе, „са осетним дебалансом у корист активности 
Запада“, јер је на првом месту био САД са око 70% целокупне про-
пагандне активности, а затим Велика Британија, СССР и Францу-
ска.20 Центар америчке пропаганде у Југославији била је Амбасада, 

14 Архив Југославије (АЈ), 507, VIII, II/2–б–169, К-9, Извод из материјала и 
записника Комисије за идеолошки рад ЦК СКЈ: О неким видовима страног 
утицаја у нашој земљи, 31. март 1961.

15 Исто.
16 О американизацији социјалистичке Југославије опширније у: R. Vučetić, Koka-

kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih 
godina XX veka, Beograd, 2012.

17 Исто.
18 АЈ, 507, XXVI, К-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
19 АЈ, КПР, II–6–ф, Информација о делатности иностраних информативних 

установа у Југославији: из стенограма са седнице СИВ-а, 6. март 1968.
20 АЈ, ССРНЈ (142), Ф-256, 0–16, Информација о проблемима везаним за 

инострану пропаганду у нашој земљи, 15. април 1966.
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преко које је деловала Информативна служба САД-а. Њена про-
пагандна делатност била је обимна, с два главна циља: ширење 
антикомунистичких идеја и популаризација америчког начина жи-
вота. Чињеницу да је Југославија дозвољавала рад ове информа-
тивне службе, америчка страна је користила до максимума.21 

Непосредно по завршетку рата, све до разлаза са СССР-ом 
1948. године, у Југославији се под пропагандом подразумевало 
само оно што је долазило са Запада, а нарочито су, са свим нега-
тивним конотацијама, истицане америчка и британска пропаган-
да. Однос према америчкој пропаганди мењао се, међутим, зајед-
но са променама у односима и са САД-ом и са СССР-ом. У време из-
разите совјетизације Југославије, поглед на америчку пропаганду 
био је безрезервно критичан. Навођено је да „они подржавају и 
окупљају непријатељске групе и појединце у њиховим земљама 
и искориштавају их за пропаганду против Југославије“, као и да 
„организују ’црну пропаганду’22 у циљу застрашивања и стварања 
незадовољства“. Као закључно размишљање, истицано је да је 
америчка пропаганда „веома груба и отворено непријатељска“.23

До благог „отопљавања“ долази после сукоба са Совјетским 
Савезом, а осврт на америчку пропаганду из документа Удбе из 1953. 
године осликава нов, и релативно ублажен, југословенски однос 
према њој, из кога се, додуше, још види страх од њеног присуства: 

„У периоду до Резолуције ИБ-а и једно време после ње, 
америчка пропаганда је била отворено непријатељска према 
новој Југославији. Међутим, касније Американци мењају свој 
курс у складу са званичним ставом америчке спољне политике у 
односу на ФНРЈ. Тако постепено уклањају све материјале, књиге, 
часописе, листове итд. са непријатељском садржином о нашој 
земљи. Истовремено, почињу се повезивати са нашим културним 
установама и појединцима, са циљем да их искористе у својој 
пропагандној делатности. (...) Американци данас настоје продре-
ти у све поре нашег политичког и друштвеног живота, а нарочи-
то на најостељивијим местима, тј. међу омладином, преко шко-
ла, факултета, организација Народне омладине. (...) У питању 
је велики замах америчке пропаганде, која је у крајњој линији 
непријатељска и срачуната на стварање нових упоришта у широ-
ким народним масама. Или најблаже речено која није у складу са 
нашом политиком социјалистичког васпитања народа.“24 

21 AJ, 507, IX, 109–V–34, Политика Сједињених Држава и југословенско-аме-
рички билатерални односи, Београд, 30. јул 1963.

22 „Црна пропаганда“ је објашњена као ширење парола и дезинформација које 
су „измишљене у легалним и илегалним агентурама Англоамериканаца“, а 
које „бивају прихваћене од домаћих непријатеља и даље се шире у масе“. AJ, 
KMJ, I–3–ц, Информација о формама и методама англо-америчке пропаганде 
у Југославији 1946–1947.

23 AJ, KMJ, I–3–ц, Информација о формама и методама англо-америчке пропа-
ганде у Југославији 1946–1947.

24 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
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Уз задржавање најригидније идеолошке матрице („непри-
јатељска и срачуната на стварање нових упоришта у широким 
народним масама“) и њено ублажавање („није у складу са нашом 
политиком социјалистичког васпитања народа“), Удба већ тада 
идентификује младе као најопаснији објекат америчких утицаја, 
што ће потоња кретања и потврдити.

Информативна служба САД-а у Југославији стално је рас-
ла – 1948. у њој су радила два Американца и осам Југословена, 
1951. седам Американаца и 22 Југословена, а 1953. 12 Америка-
наца и 52 Југословена.25 Почетком шездесетих, Американци су 
имали информативне службе у Београду са 80 службеника, За-
гребу са 25 службеника и у Новом Саду са три службеника, али 
је после потписивања Меморандума сагласности 14. јуна 1961. 
влада ФНРЈ и САД-а тај број сведен на 22 службеника, а глав-
ни део посла, заједно са запосленима, пренет је на Амбасаду.26 
Рад Информативне службе САД-а у Београду био је подељен на 
следећа одељења и секције: 1. Библиотека и читаоница, 2. Из-
ложбе, 3. Информативно одељење; 4. Филмска и музичка секција; 
5. Одељење за превођење књига; 6. Одељење радио Глас Амери-
ке; 7. Преводилачка секција.27 Ово су, уједно, били главни прав-
ци деловања америчке пропаганде кроз званичне институције.

О значају који је Америка придавала пропагандној политици у 
односу на Југославију сведочи чињеница да је 1969. године Београд 
посетио директор Информативне службе САД-а Френк Шекспир.28 
Позицију Југославије унутар саме службе открива и податак да је до 
1969. одсек за Југославију био у Западноевропском региону Инфор-
мативне службе САД-а, а да је тада овај одсек пребачен у Источ-
ноевропски регион, што је узнемирило југословенску страну, а што 
посредно говори и о томе где је себе видела СФРЈ. На југословенско 
негодовање због премештања одсека, одговор америчке амбасаде 
био је да „нису били консултовани, да би у сваком случају били про-
тив, али да су уверени да се ради о организационо-буџетском, а не 
о политички-идеолошком кораку“.29 Оваквим негодовањем Београд 
је јасно ставио до знања где не жели да се сврстава, као и да ову 
промену са америчке стране не тумачи као нешто везано за сопстве-
ну политику, већ за америчку. 

Ставови Београда да је страна пропаганда претежно 
„бло ковско-идеолошка, усмерена више на пропагирање свог  

25 Исто.
26 AJ, 507, IX, 109–V–34, Политика Сједињених Држава и југословенско-аме-

рички билатерални односи, Београд, 30. јул 1963.
27 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
28 AJ, 507, IX, 109–V–79, Забелешка о пријему директора УСИА Френка Шекспира 

код државног секретара Мирка Тепавца, 9. септембар 1969.
29 AJ, Савезна комисија за културне везе са иностранством (559), 571–237/69, 

Информација о посети F. Shakespeare-a, директора УСИА 8. и 9. септембра 
1969.
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друштвеног система, у правцу идеолошког и политичког разра-
чунавања са супротном блоковском концепцијом“30 нису били пуко 
дипломатско-политичко релативизовање америчког деловања у 
Југославији, већ су се темељили на реалности. У југословенским 
анализама из шездесетих које су се бавиле страном пропаган-
дом констатовано је, наиме, да је америчка пропаганда обојена 
блоковским и хладноратовским приказима, са антикомунистичком 
нотом, али да углавном избегава оно што би према Југославији 
било директно непријатељски.31 Чак је навођено и да америчка 
пропаганда настоји да „Југославију прикаже као земљу која на-
пушта марскистичку идеологију и да је као резултат њеног ’при-
ближавања слободном свету’ дошло до већих личних слобода“.32 

Од осталих западних пропаганди издвајале су се францу-
ска и британска. Француска је оцењивана као „мање наметљива и 
најмање политичка“, док су британску пропаганду, по тадашњим 
југословенским анализама, карактерисали „објективизам, еластич-
ност“, уз популарисање британског начина живота, културе, умет-
ности, науке, а посебно језика.33 С друге стране, „пропаганда СССР 
је најактивнија у афирмисању своје спољне политике, економских 
и научних достигнућа, теорије о улози социјалистичке државе и 
партије, централизованог планирања, итд.“34 

И док је педесетих западна пропаганда имала највише упо-
ришта „код остатака класног непријатеља, десне реакције и раз-
бијених бирократско-конзервативних снага“, шездесетих се она 
оријентисала на све друштвене структуре, нарочито на „хуманис-
тичку интелигенцију“ и на студенте и омладину, „руководећи се 
начелом да је младо дрво лако савити“.35 Престижне америчке 
стипендије у том периоду добијају зато људи из најразличитијих 
сфера, а не само они с научним и уметничким референцама, па и 
високи партијски функционери, формално идеолошки противни-
ци. И америчка и југословенска страна ипак су, као најзначајније 
институције пропаганде Информативне службе издвајале оно што 
се поклапало са кључним делатностима америчке „јавне дипло-
матије“ – Америчку читаоницу, радио Глас Америке и Фулбрајтов 
програм.36

30 AJ, 142, F-256, 0–16, Информација о проблемима везаним за инострану 
пропаганду у нашој земљи, 15. април 1966.

31 Исто.
32 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
33 Исто. О британској пропаганди и делатности Британског савета видети и: А. Ра-

ковић, Рокенрол у Југославији 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву, Бе-
оград, 2011, стр. 91–94.

34 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969. 
35 Исто.
36 „Public Diplomacy“, Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 

1500 to Present, Santa Barbara – Denver – Oxford, 2003, p. 327.
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Америчка читаоница

Централно место „јавног ширења“ америчке пропаганде 
била је Америчка читаоница у Београду, која је почела с радом 
у марту 1945. године,37 дакле пре формалног окончања рата. 
На самом почетку рада Читаонице, југословенска власт је њену 
делатност, као и комплетну америчку пропаганду доживљавала 
као екстремно непријатељску, па је наглашавано да је „свака 
кампања која се одвијала у америчкој штампи против Југославије, 
достизавала свој врхунац у америчкој читаоници“, а „сваки 
дипломатски корак (нота или протест) којега је преузимала наша 
или америчка влада, због међусобних спорних питања, попримао 
је преко ове читаонице хушкачко-непријатељски вид кампање“.38 
Овако затегнути односи на самом старту деловања ове америчке 
институције резултирали су у септембру 1946, у јеку сукоба око 
прелетања америчких авиона преко југословенске територије, 
њеном забраном, али јој је рад поново одобрен већ крајем 
исте године.39 После непријатних почетака, а нарочито после 
југословенског сукоба са СССР-ом, Америчка читаоница наставила 
је деловање без великих осцилација и проблема у односима са 
југословенским властима. Као испостава Информативне службе 
САД-а, она је, попут осталих америчких читаоница у свету, 
обухватала низ различитих функција и намена – у њој су се 
налазиле библиотека, читаоница и сале за концерте, предавања 
и пројекције филмова, а била је и информативни центар у коме се 
могло сазнати више о Америци.

Поред Америчке читаонице у Београду, постојале су и 
новосадска и загребачка читаоница. Од краја шездесетих вођени 
су преговори и о отварању једне у Љубљани, а споразум о томе 
постигнут је 1970. године.40 Америчка читаоница у Новом Саду, по 
узору на београдску, отворена је 1948. Од свих њених делатности, 
најефектније су биле изложбе, које су 1953. бележиле дневну 
посету око 1.200–1.500 лица, док је Читаоницу посећивало 
250–300 посетилаца.41 Новосадска читаоница имала је додатну 
пропагандну улогу, усмеравајући се и ка националним мањинама, 
а нарочито Мађарима, па су пројекције филмова организоване у 

37 Поређења ради, Дом совјетске културе основан је 11. јуна 1946. Опширније 
у: М. Пејовић, Односи друштва за културну сарадњу Југославија–СССР и 
Свесавезног друштва за културне везе са иностранством 1945–1948. године, 
(магистарски рад), Београд, 2010, стр. 34–37.

38 AJ, KMJ, I–3–ц, Информација о формама и методама англо-америчке 
пропаганде у Југославији 1946–1947.

39 Исто.
40 Дипломатски архив Савезног министарства за иностране послове (ДАСМИП), 

ПА, САД, 1970, Ф-163, 45379, Забалешка о разговору Ц. Јоба, шефа Одсека 
за САД и Канаду са Х. Арнолдом, саветником за штампу Амбасаде САД, 5. 
фебруар 1970.

41 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
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Новом Саду, али и у Суботици, Сенти, Бечеју, Новом Кнежевцу и 
Темерину.42 Америчка читаоница у Загребу отворена је у јануару 
1951, у саставу тамошњег америчког конзулата, а већ 1953. она 
је имала већи број књига од београдске.43

Шездесетих година, делатност Америчке читаонице у Југо-
славији одвијала се на основу Меморандума сагласности од 14. 
јуна 1961, закљученог између влада ФНРЈ и САД-а, и она је об-
ухватала: одржавање читаонице доступном јавности, где се 
могу читати, али не и позајмљивати америчке новине и серијске 
публикације; одржавање позајмне библиотеке, чији чланови могу 
постати југословенски грађани без плаћања чланарине; бесплат-
но дељење „повремених и других публикација које се односе 
на Сједињене Америчке Државе, под условом да су одобрене од 
на длежних југословенских власти“; приказивање филмова пре-
тходно одобрених од Комисије за преглед филмова; позајмљи-
вање филмова разним друштвеним организацијама и научним и 
просветним установама; излагање у својим просторијама графи-
чког материјала који се односи на САД; одржавање предавања; 
пружање помоћи у учењу енглеског језика.44 

Систематско уписивање чланства у Америчку читаоницу у 
Београду почело је у фебруару 1952. године.45 У првих 15 месеци, 
учланило се 7.000 људи,46 а шездесетих је број чланова стал-
но растао. Само у 1967. Читаоница је имала 5.907 новоуписаних 
чланова, да би се следеће године тај број скоро удвостручио, па 
1968. бележи 9.576 нових чланова (у Београду 5.148, у Загребу 
3.333, а у Новом Саду 1.095).47 Статистике Одељења за штампу 
и културу Америчке амбасаде за 1962. значајно се разликују од 
претходних, и по њима је само у другој половини 1962. реги-
стровано 9.056 уписаних чланова у Београду, 6.443 у Загребу и 
5.799 у Новом Саду, тако да је, судећи по америчким подацима, 
број чланова Америчких читаоница у Југославији на крају 1962. 
године износио 21.298.48 

У поређењу са осталим информативним центрима, Америчка 
читаоница била је на високом, другом месту по броју уписаних 
чланова. У 1964. години Француски културни центар је имао 43.459 

42 Исто.
43 Исто.
44 AJ, 559–320–82/65, Правила о организацији и раду Америчке читаонице у 

Београду с огранцима у Загебу и Новом Саду, 1965.
45 Постоје подаци и да је упис чланова почео почетком 1951. године и да се 

за месец и по дана у Америчку читаоницу у Београду уписало 166 људи. 
АЈ, 559–45, 1954, Кратак осврт на општу пропагандну делатност иностраних 
установа и органа дипломатских представништава у ФНРЈ. 

46 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
47 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
48 ДАСМИП, ПА, САД 313б, 1963, Ф-118, 43491, Одељење за штампу и културу 

Америчке амбасаде Секретаријату за информације, 23. јануар 1963.
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учлањених, америчке читаонице имале су 27.262 учлањена (11.781 
у Београду, 8.878 у Загребу и 6.602 у Новом Саду), а затим су 
следили Британски савет са 5.223 члана (3.368 у Београду и 1.855 
у Загребу), Аустријска читаоница у Загребу са 2.791, Француски 
институт у Загребу са 2.483 и Дом совјетске културе у Београду са 
2.450 чланова. Забележено је и да се код свих страних пропагандних 
установа број чланова стално повећавао, док се само број чланова 
Дома совјетске културе смањивао.49 Што се књижног фонда тиче, 
највећом библиотеком је располагао Дом совјетске културе (око 
40.000 књига), а затим су га следиле Америчка читаоница (са 
28.439 књига) и Британски савет (са 22.267 књига).50

Од броја уписаних чланова, о реалној заинтересованости 
грађана можда боље сведочи број оних који су пролазили кроз 
Читаоницу, било да су у њој читали часописе или литературу, 
било да су посећивали изложбе. Средином педесетих, просечна 
дневна посета била је око 500 лица, а према проценама Удбе, 
тада су највећи број сталних посетилаца чинили „западњачки 
оријентисани и непријатељски настројени према ФНРЈ... људи из 
бившег преживелог друштва, развлаштена буржоазија из виших 
кругова, четнички елементи итд. који још увек траже душевне 
хране и иживљавају се у Америчкој читаоници“.51 Број посетилаца 
је још више порастао до краја шездесетих, па је 1969. године 
просечна дневна посета износила 1.110 посетилаца.52 

И књижни фонд је, заједно са бројем чланова и посети-
лаца, стално растао. Читаоница је 1948. имала 4.000 књига, по-
четком 1951. имала је 11.000, а 1953. је располагала са 25.000 
књига.53 На крају 1965. укупан књижни фонд америчких читао-
ница је био 29.819 књига (15.016 у Београду, 10.865 у Загребу 
и 3.938 у Новом Саду).54 Америчка читаоница је, у поређењу са 
осталим страним информативним институцијама, читаоцима ну-
дила највећи број часописа (у Београду 230 часописа и пет ли-
стова, у Загребу 213 часописа и пет листова и у Новом Саду 83 
часописа и три листа).55 Тај број је у 1968. години порастао на 
255 стручних часописа, а југословенска страна је увиђала про-
пагандни значај овакве америчке политике, јер је у оволиком 
броју стручних часописа препознала америчку оријентацију „на 
дугорочнији утицај и на интенцију да се побуди интересовање 

49 АЈ, КПР, II–6–ф, Делатност иностраних информативних служби у Београду, 2. 
април 1965.

50 Исто.
51 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
52 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
53 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
54 ДАСМИП, ПА, САД, 1966, Ф-175, 45180, Читаонице у Југославији. Годишњи 

извештај – 1965.
55 АЈ, КПР, II–6–ф, Делатност иностраних информативних служби у Југославији, 

Београд, 2. април 1965.
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код прималаца информација из круга југословенских стручњака, 
уметника и других, и да се створи сталан круг посетилаца из ре-
дова те публике“.56 Но, амортизовања или спречавања препозна-
тог утицаја на дуге стазе није било. Мало је вероватно да је власт 
бринула само о пуком опстанку и да је занемаривала будућност и 
судбину своје идеологије у будућности, већ је вероватније да за 
америчку пропаганду с дугорочним циљевима нису могли да се 
нађу адекватни одговори. 

Поред омогућавања коришћења књига и часописа, једна од 
редовних делатности Америчке читаонице било је и организовање 
изложби. Путем различитог илустративног материјала (фото гра-
фије, плакати, цртежи, графикони...), у излозима Америчке чи-
таонице, у најужем центру Београда, у Кнез-Михаиловој улици, 
сваког месеца су излагани нови прилози, на различите теме из 
америчког културног, економског, војног и политичког живота. 
Циљ изложби је био да се популаришу војна и економска моћ 
САД-а, а и да се Југословенима покажу достигнућа савремене 
технике и пољопривреде, високи животни стандард и благодети 
америчког система.57 Дневна посета изложби у Америчкој чита-
оници мерила се хиљадама, а о интересовању за њих сведоче 
и изјаве службеника америчке амбасаде, по којима су изложбе 
у Београду биле најпосећеније од свих америчких пропагандних 
изложби у иностранству.58

 И ове изложбе су, као и укупна америчка пропаганда, 
највише иритирале југословенске власти непосредно по окончању 
рата. Одмах по отварању Читаонице, на фотографијама у њеном 
излогу приказивани су војна снага САД-а и моћ атомске бомбе, 
али се од тако директне политике одустало после југословенске 
интервенције, па се прешло на софистицираније деловање. Од 
тада су на америчким изложбама најчешће могле да се виде 
фотографије које су показивале висок технолошки напредак, 
природна богатства, висок стандард и културни живот Амери-
ке, као и помоћ Унре и америчког Црвеног крста Југославији. 
Југословенским вредностима, попут „братства и јединства“, па-
рирало се фотографијама заједништва свих нација и раса у Аме-
рици, питању радника парирало се фотографијама луксузних 
возних паркова на паркинзима фабрика, а југословенски однос 
према религији „изазиван“ је фотографијама америчких прослава 
Божића и Ускрса.59 

56 АЈ, КПР, II–6–ф, Информација о делатности иностраних информативних 
установа у Југославији: из стенограма са седнице СИВ-а, 6. март 1968.

57 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
58 Исто.
59 АЈ, КМЈ, I–3–ц, Информација о формама и методама англо-америчке 

пропаганде у Југославији 1946–1947; AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка 
пропаганда, 1953; ДАСМИП, ПА, САД, 1966, Ф-175, 45180, Читаонице у 
Југославији. Годишњи извештај – 1965.
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У другој половини шездесетих највећу пажњу посматрача 
привлачиле су изложбе фотографија о америчком програму 
освајања свемира. Врхунац је била 1969. година, због успеха 
мисије Аполо 11.60 И целокупна делатност Читаонице у 1969. 
обележена је слетањем на Месец, па је тако ТВ снимак овог 
догађаја емитован у Читаоници, а за „ТВ приказивање и за сав 
материјал о лету Апола 11 и о астронаутима, који се могао добити 
у читаоници, забележено је незапамћено интересовање. Рекордан 
број посетилаца читаонице забележен је за време историјских 
дана лета.“61 

За оне који нису могли да виде изложбе у излогу Кнез-
Михаилове, или да у америчким читаоницама дођу до различитих 
материјала, Информативно одељење Амбасаде је у унутрашњост 
земље слало брошуре и билтене.62 О промишљености и систе-
матичности Информативне службе САД-а сведочи податак да су 
ови билтени стизали и до најзабаченијих села, где није било ни 
домаће штампе, не рачунајући „само по који примерак Борбе“.63 У 
сагледавању такве реалности, није тешко закључити шта су ста-
новници забачених села мислили о систему у својој земљи, а шта 
о америчком, ако су с једне стране имали сиви партијски лист 
Борба, а с друге брошуре у боји и у њима слику америчког сна као 
слику свакодневице америчког радника или пољопривредника. 
То продирање америчке пропаганде и у руралне средине ре-
жим је будно пратио, па је у извештају Удбе забележено да се, 
захваљујући овим билтенима, у селу Кушељево код Великог Гра-
дишта, „на широко коментарише о животу у САД, а врло мало о 
нашој стварности“, а „кулачки елементи се одушевљавају степе-
ном пољопривредног развитка у САД“.64 

Снажан аларм југословенским властима да америчка про-
паганда успешно допире и до њених главних упоришта била је 
чињеница да су и чланови Партије писали Америчкој читаони-
ци и тражили билтене, брошуре и часописе, као што је, на при-
мер, био случај председника општине у Куману, који је тражио 
од Читаонице пољопривредне књиге на позајмицу, а добио их 
на поклон.65 Овај податак је, за разумевање америчке пропа-
ганде и југословенског односа према њој, вишеструко користан. 
Из извештаја Удбе о локалном функционеру јасно је да је стро-
го контролисана сва преписка са Америчком читаоницом и да су 

60 ДАСМИП, ПА, САД, 1970, Америчке читаонице у Југославији. Годишњи 
извештај о раду 1969.

61 Исто.
62 У 1953. години редовно су штампани Билтен радио вести (излазио 

свакодневно), Пољопривредни билтен, Економски билтен, Просветни билтен, 
Војни билтен, Шта има ново у САД и Људи и догађаји.

63 AJ, 507, IX, 109–VI–36, Америчка пропаганда, 1953.
64 Исто.
65 Исто.
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грађани који су на било који начин покушавали да буду у кон-
такту с њом (што кроз чланство, што кроз преписку) регистрова-
ни. Он, међутим, указује и на контрадикторности у генералном 
југословенском односу према Америци. Ако је, наиме, држава 
спољном политиком (прихватањем америчке војне и економске 
помоћи, отварањем широм врата америчкој култури) слала по-
руку да је пријатељство са Америком, ако не пожељна, а оно ре-
ална чињеница, питање је како је и на основу чега лојалан члан 
Партије могао да закључи да је коришћење погодности које је 
нудила Америчка читаоница нешто лоше.

Утицај америчке пропаганде на партијске чланове ипак 
није био алармантан, вероватно зато што су они, захваљујући ис-
куствима стеченим у сукобу са СССР-ом, имали високе мере опреза 
везане за политику великих сила. Не без дозе самозадовољства, 
власт је забележила да су „ретки примери да чланови СК одлазе 
у стране читаонице“. У добијеним информацијама регистрова-
но је само неколико случајева: „На железничкој станици Бео-
град један телеграфиста оштро је критикован што је учествовао 
у некој игри наградних купона у америчкој читаоници“.66 Овај 
извештај Идеолошке комисије јесте био повољан по режим, али 
је и указивао на то да су се резултати рада Америчке читаонице, 
а посредно и америчке пропаганде, помно анализирали и да је 
постојао страх од „скретања са пута“ југословенских комуниста. 

У превентивним активностима да до „скретања са пута“ не 
дође, југословенска страна је, повремено, покушавала да „саботи-
ра“ или отежава рад Информативне службе САД-а у Југославији. У 
aмеричкој амбасади су се 1959. жалили да им се „све више и више 
отежава“ информативни рад.67 Америчка страна је и у Извештају 
из 1965. навела да Читаоница може да одржава јавна предавања 
уколико унапред обавести о томе Савезни секретаријат за 
информације, али да без обзира на постигнути договор „главни 
београдски листови неће да штампају наша плаћена обавештења 
за јавност о овим предавањима“.68 Рад Америчке читаонице био 
је ометан и од дела грађана, углавном као последица америч-
ке политике у Вијетнаму.69 Тако су у ноћи 1. јануара 1967. де-
монстранти против рата у Вијетнаму разбили прозоре Америчке 
читаонице, а 6. јуна исте године оштећене су зграде читаоница 
у Београду и Новом Саду. И демонстрације 17. новембра 1967. 
прекинуле су рад Читаонице, када је група београдских студена-
та исписала антиамеричке пароле на улицама и зидовима преко 

66 Историјски архив Београда (ИАБ), фонд ГК СКС Београд, К-512, Информација 
о делатности стране пропаганде, 3. мај 1962.

67 А. Раковић, Рокенрол у Југославији 1956–1968, Београд, 2011, стр. 89.
68 ДАСМИП, ПА, САД, 1966, Ф-175, 45180, Читаонице у Југославији. Годишњи 

извештај – 1965.
69 Више у: О. A. Vestad, Globalni Hladni rat. Intervencije u Trećem svetu i oblikovanje 

našeg doba, Beograd, 2008, str. 239–256.
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пута зграде Читаонице.70 Догађаји из друге половине шездесе-
тих и реаговање „јавности“ против Америчке читаонице не могу 
се, међутим, разумети без ширег спољнополитичког контекста 
и снажне југословенске критике због америчког ангажовања у 
Вијетнамском рату.71

О раду Америчке читаонице на посредан начин говори и 
увид у рад совјетских пропагандних институција у Југославији. 
Совјетски пандан Америчкој читаоници био је Дом совјетске 
културе у Београду. Он је припадао организацији Савеза совјетских 
друштава за пријатељство и културне везе с иностранством. Циљ 
Дома је био „упознавање југословенске јавности са животом и 
догађајима у СССР и пружање помоћи развоју пријатељских и 
културних веза између совјетског и југословенског народа“.72 
Делатност Дома одвијала се кроз рад библиотеке, читаонице, 
музичке сале, изложбене сале, биоскопске сале и кроз кабинет 
руског језика, што је, по сферама деловања, слично делатности 
Америчког информативног центра, с тим што је садржај 
пропаганде две супротстављене силе био другачији, у складу са 
њиховим идеолошким разликама.73 Библиотека Дома совјетске 
културе је до краја 1959. имала око 36.000 књига, које су 
грађани могли да узму без одређеног датума враћања, само уз 
реверс, који је улазио у картотеку Дома совјетске културе. Та 
картотека је крајем 1959. бројала 2.700 чланова.74 Узме ли се у 
обзир да је број чланова 1964. године износио 2.450,75 јасно је 
или да је постојао мањак интересовања за Совјетски Савез или 
да је постојао страх од учлањења у ову пропагандну институцију, 
поготово што су шездесетих година напади југословенских власти 
на Дом совјетске културе понекад били отворенији од напада 
на остале стране пропагандне центре. Штавише, Дом совјетске 
културе је почетком шездесетих нападан на сличан начин на 
који је нападана Америчка читаоница пре сукоба са Совјетским 
Савезом. Ова инстуција је, наиме, оптуживана за окупљање и 
давање подршке „ИБ-овцима“, па је навођено да се на филмским 
пројекцијама окупљају „ИБ елементи“, те да су тако „стварани 
услови за развијање непријатељске делатности ових лица“, као 
и да су у читаоници Дома совјетске културе могли да се нађу и 

70 ДАСМИП, ПА, САД, 1968, Ф-174, 49562, Америчке читаонице у Југославији. 
Извештајо о делатности у 1967. години.

71 О томе опширније у: D. Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971, 
Beograd, 2012, str. 177–203; Р. Вучетић, „Yugoslavia, Vietnam War and Antiwar 
Activism“, Токови историје, 2/2013, стр. 165–180.

72 AJ, 559, F-320, Статут Дома совјетске културе у Београду.
73 Исто.
74 АЈ, 559, Ф-170, 1961, Осврт на нашу пропаганду према ИЕ земљама и 

пропаганду ових земаља према нама.
75 АЈ, КПР, II–6–ф, Делатност иностраних информативних служби у Београду, 2. 

април 1965.
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„материјали изразите непријатељске садржине намењени нашим 
грађанима. Излози ових читаоница коришћени су за излагање 
фотографија и текста којима се често пропагирају блоковска 
схватања или на погодан начин парира неким нашим акцијама 
и мерама. Руски дом ангажује и неке наше писце сумњиве по 
њиховој просовјетској и ИБ оријентацији.“76 
 

Преглед 

Једно од моћних америчких пропагандних оружја у Југо-
сла вији био је и часопис Преглед (1957–1994), који је, на српско-
хрватском језику, издавала Информативна служба Амбасаде 
САД-а у Београду. Садржај југословенског издања овог часопи-
са поклапао се са главним правцима деловања америчке пропа-
ганде у Југославији – није се ишло на директне нападе ни на 
југословенски систем ни на комунизам, већ су се наглашавале 
вредности америчког друштва.77 

Сваки број, који је у просеку имао око 60 страна, доно-
сио је сталне рубрике „Савремени амерички догађаји“, „Амери-
ка и иностранство“, „Југословенско-амерички односи“, али је 
дубљи и далекосежнији ефекат од увида у актуелну унутрашњу 
и спољнополитичку оријентацију Америке и у југословенско-
-америчке односе (с акцентом на помоћи коју је САД пружао 
Југославији)78 имала слика Америке из које је проистицао закључак 
да она својим грађанима пружа неограничене могућности. Уз 
стално потенцирање да Американци добро живе, потенцирано је 
и да живе како хоће, чиме је, из броја у број, читаоцима укази-
вано на америчке слободе. Посебна пажња посвећивана је слици 
свакодневице америчке породице, америчких студената, радника 
и фармера, са свим погодностима које је та свакодневица пружа-
ла. Требало је, заправо, закључити да је амерички сан за грађане 
јава, односно да је амерички начин живота испуњење америчког 
сна, доступан свим Американцима, али да може да буде доступан 
и другима. 

76 ИАБ, фонд ГК СКС Београд, К-512, О неким питањима контактирања са 
странцима и иностраној пропаганди, Београд, јуна 1961.

77 AJ, 507, IX, 109/VI–125, Информација: Амерички часопис Преглед, април 
1968 – писање, 30. април 1968.

78 Видети, на пример: „Југославији одобрен кредит за набавку пшенице“ и 
„Југославији одобрен зајам од 70 милиона долара за железнице“, Преглед, 
фебруар 1965, стр. 26; „Америка помаже суседу – Скопљу“, Преглед, 
септембар–октобар 1964, стр. 59–64; „Уље за Југославију“, Преглед, април 
1967, стр. 39; „Сједињене Државе финансирају изградњу пута у Југославији“, 
Преглед, новембар 1968, стр. 37; „Америчка помоћ жртвама земљотреса“, 
Преглед, јануар 1969, стр. 38; „Америчка помоћ за довршење болнице“, 
Преглед, јун 1969, стр. 36; „Медицинском факултету додељена америчка 
средства за истраживање“, Преглед, август–септембар 1969, стр. 42.
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Часопис је био пун илустрација, а на фотографијама су сви 
били насмејани, без обзира о којој генерацији је реч – смејали 
су се и деца и жене и радници и фармери и стари, а нарочито 
се водило рачуна о расној измешаности на фотографијама, 
да би се показала америчка мултикултуралност. Деловање на 
најразличитије циљне групе (интелектуалце, уметнике, научнике, 
жене, сељаке, раднике, омладину и децу) било је константа 
уређивачке политике Прегледа. Поред општих текстова, који 
су пропагирали благодети америчке демократије, попут „Вера 
у слободу и демократију“79, „Слобода у Америци“,80 „Слобода 
стварања за све“,81 „Шта је добро у Америци“,82 „Улога религије у 
слободном друштву...“,83 а у којима је акценат, као и у целокупној 
америчкој пропаганди, био на речи слобода, свака циљна група 
добијала је пропагандне текстове за себе.

На југословенске читаоце сигурно су највећи утисак ос-
тављали текстови о свакодневном животу америчких грађана. У 
једном од њих, „Профил америчке породице“, израњала је слика 
америчких прилика, која се знатно разликовала од слике живота 
у социјалистичкој Југославији. Просечна америчка породица је, 
по Прегледу, имала четири члана, живела је на подручју неког 
великог града, у засебној кући, која је била у њиховом, дакле 
приватном власништву, а која се најчешће састојала од пет соба, 
с телевизором, радиом, фрижидером и аутоматском машином за 
прање веша.84 Ова породица поседовала је и аутомобил и путова-
ла бар три пута годишње на дуга путовања. Просечног грађанина 
Југославије морала је да фасцинира и просечна америчка плата, 
која је износила 6.900 долара,85 а „у ово није урачунат женин 
приход уколико постоји“.86 Овакав начин живота утицао је и на 
продужавање животног века просечног Американца, који је изно-
сио 77 година, па је све то скупа за становнике Југославије био 
сензационалан живот, о коме су могли само да маштају.

Слика америчке породице се драстично разликовала од 
слике југословенске породице. Крајем педесетих, величина стам-
бене површине по становнику износила је 6,5 квадратних мета-
ра, нешто мало више него што су Американци користили за свој 
чувени гломазни фрижидер, а крајем шездесетих, у престоници 

79 Преглед, јануар 1966.
80 Преглед, јул 1966.
81 Преглед, јул 1967.
82 Преглед, мај 1965.
83 Преглед, март 1966.
84 „Профил америчке породице“, Преглед, јануар 1968, стр. 9–10.
85 Редовни читалац Прегледа је могао да прати стални раст просечне плате у 

Америци, јер је две године касније наведено да је просечна плата у САД-у 
7.989$. „Како америчке породице живе од просечног америчког дохотка“, 
Преглед, мај 1969, стр. 8.

86 „Профил америчке породице“, Преглед, јануар 1968, стр. 11.
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Југославије, још је постојао феномен „заједничког стана“. Про-
сечна југословенска породица живела је, најчешће, у једнособ-
ном или двособном стану, који је, уз занемарљиве изузетке, био 
у друштвеној својини.87 Тек крајем седамдесетих један аутомобил 
долазио је на десет становника, а за разлику од фордова, мустан-
га, бјуика, плимута и осталих великих аутомобила које је возила 
просечна америчка породица, просечни Југословен најчешће је 
могао себи да приушти фићу. Слична ситуација била је и у оп-
ремљености станова. Док се у просечној америчкој породици под-
разумевало постојање аутоматске машине за прање веша, она је 
тих година још била сан многих југословенских домаћица.88

Разлике два друштва показује и текст „Шта Американци 
једу“, у коме су описане богато снабдевене самопослуге („на лаге-
ру има скоро сваки артикал који се може замислити“) у којима се, 
за мало новца (35 долара) обавља куповина намирница за недељу 
дана, млеко се доставља на кућу, а одлазак у ресторан се подра-
зумева бар једном недељно. Показивањем свакодневних прехрам-
бених навика Американаца показивано је заправо просперитетно 
друштво, у коме отац руча у ресторану у близини канцеларије, 
деца у школу носе богате сендвиче („болоњу – врста кобасице, 
бутер од кикирикија, сир“), а за вечеру се комбинује оно што воле 
родитељи (италијанска, француска и кинеска кухиња) и оно што 
воле деца („печена шунка с кромпиром, боранијом, зеленом сала-
том, кифлама и тортом од чоколаде“ или неке од шпагета). 89

Поред текстова о књижевности, филму, музици, позоришту, 
савременом сликарству и архитектури, намењених уметничкој и 
интелектуалној елити, а којих је било у скоро сваком броју Пре-
гледа, у оквиру глобалних пропагандних циљева објављивани су 
и чланци намењени важним циљним групама – сељацима и радни-
цима. О благодетима живота америчких фармера, југословенске 
сељаке информисали су текстови „Пољопривредно изобиље“, 
„Нова улога науке у пољопривреди“, „Рибњаци на фарми“, „Фар-
мерске задруге у САД“, „Употреба атома у пољопривреди“,90 „Мно-
ге установе помажу фармерима“, „Машина у пољопривреди“, „Осо-
бине америчког фармера“, „Наводњавање“, „Млекарска фарма“, 
„Савремене задруге“, „Гајење кукуруза“,91 „Задруга у Америци“, 
„Подаци о фармерским задругама“, „Електрификација фармерских 

87 Опширније у: С. Вујовић, „Градско становање и приватност у Србији током 
20. века“, Приватни живот код Срба у двадесетом веку (пр. М. Ристовић), 
Београд, 2007, стр. 291–310; Д. Ћирић, „На ушћу двеју река испод Авале“, 
Београд шездесетих година века, Београд, 2003, стр. 10–44.

88 Исто.
89 „Шта Американци једу“, Преглед, јануар 1968, стр. 14.
90 Сви ови текстови објављени су у часопису Преглед, април 1960.
91 Сви ови текстови изашли су у броју посвећеном пољопривреди: Преглед, 

новембар 1962.
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насеља“, „Сеоска телефонска мрежа“...92 И ови текстови указивали 
су на то да амерички систем мисли на све, те да су и фармери, као 
и остали Американци, стални добитници система, који побољшава 
њихов свакодневни живот, и на њиви и у кући и на селу.

Покушаје фасцинирања југословенских радника репрезен-
тују текстови „Здравствена заштита радника“, „Допунско осигу-
рање радника“, „Америчко радништво за грађанска права“, „Три 
профила: амерички радници са малом, просечном и ниском над-
ницом“, „Индустријски радник и његова породица“,93 који су по-
бијали уврежено мишљење о лошем радничком положају у капи-
тализму. Нимало случајно, у једном од текстова о просечној аме-
ричкој породици, јунак је био Харолд Едемс, са платом од 8.200 
долара, који је радио у фабрици на одржавању машина, што му 
је омогућавало да има кућу са три спаваће собе, два аутомобила 
плимут, и пристојну уштеђевину.94

У оквиру промовисања америчког начина живота, на 
читаоце су сигурно утицали и текстови попут „Како америчке 
породице живе од просечног личног дохотка“, „Слика из америчке 
трговине“, „Дражи куповине“, „Рај за купце“...95 Слику срећних 
породица које су, изгледало је, за просечну плату могле да имају 
све, допуњавали су текстови о америчким аутомобилима96 и 
текстови о америчким кућама.97 Заљубљеницима у аутомобиле, 
који су на београдским улицама најчешће могли да виде фићу, 
мора да су заустављале дах фотографије у боји најновијих модела 
(„Chevrolet – corvette, Buick – Invicta; Mercury – Monterey; Cadillac 
– Cabriolet, Pontiac – Catalina; Dodge – Dart“) штампаних у боји, 
на квалитетном папиру.98

И жене су представљале посебну циљну групу америчке 
пропаганде, а Информативна служба САД-а им се, преко Прегле-
да, обраћала низом тема: „Комбинована кухиња Betsville“,99 „Са-
времена кухиња“,100 „Америчке жене“,101 „Супермаркет“, „Топао 

92 Сви ови текстови изашли су у броју посвећеном пољопривреди: Преглед, 
децембар 1964.

93 Преглед, јул 1969.
94 „Како америчке породице живе од просечног америчког дохотка“, Преглед, 

мај 1969, стр. 8.
95 Сви ови текстови објављени су у часопису Преглед, мај 1960.
96 На пример: „Аутомобил у животу Американаца“, „Обука возача“, „Безбедни 

аутомобил“, „Моћни џип“, „Америка на точковима“, „Изградња аутопутева“ 
(Преглед, јун 1962). 

97 На пример: „Монтажне куће“, „Куће за летовање“ (Преглед, јул 1961), „Куће 
за одмор“ (Преглед, јун 1967), „Кампери – куће на точковима“ (Преглед, 
август–септембар 1967).

98 Преглед, јун 1962, стр. 31–34.
99 Преглед, јун 1960.
100 Преглед, јануар 1962.
101 Преглед, јануар 1961.
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ручак из слеђеног пакета“,102 „Жене у америчком животу“, „Биро 
за женска питања“, „Запослене жене“, „Развој вишег образовања 
за жене“, „Жене као раднице“,103 „Нов начин живота америчке 
жене“...104 Описи набавке, спремања хране и провођења сло-
бодног времена, показивали су колико амерички начин живота 
просечној жени омогућава уштеду и у новцу и у времену. Утиску 
благостања нарочито су доприносиле фотографије на којима се 
самопослугама није могао назрети ни почетак, ни крај, а где је 
све било испуњено најразноврснијом робом.105 

Као циљна група присутна у скоро свим сегментима америчке 
пропаганде, омладина је и у Прегледу имала шта да пронађе за 
себе. Из броја у број штампани су текстови о начину и предностима 
студирања у Америци. Поред упознавања југословенских читалаца 
са најпознатијим америчким универзитетима, објављивани су 
текстови о животу у кампусима, који су се обично налазили „у 
каквом лепом и живописном крају“, са системом „самоуправе у 
колеџима који студентима омогућује да обављају многе одговорне 
дужности“.106 Инсистирано је и на детаљима из ваннаставних 
активности као што су „извођење позоришних комада и концерата 
у школи, издавање школских публикација, књижевни, научни или 
разни друштвени клубови, студентски клубови и братства која 
уживају велики углед“, а посебно су истицани „врло пријатељски 
и неусиљени односи између студената и њихових професора“.107 
Кроз описе студирања показивало се колико је систем либералан, 
а и да су пред америчким студентом неограничене могућности за 
рад и усавршавање.

Информативна служба САД-а поклањала је велику пажњу 
и различитим америчким техничким и технолошким достигнућима, 
па је у Прегледу била видно заступљена и ова тематика. 
Доминирајуће теме биле су успон америчке медицине и развој 
америчког свемирског програма.108 Читаоци, као и медицински 
радници, могли су из броја у број да прате развој америчке меди-
цине и њене успехе,109 а видно су наглашавани напори Америке 

102 Преглед, фебруар 1962.
103 Преглед, март 1962.
104 Преглед, новембар 1967.
105 „Супермаркет“, Преглед, фебруар 1962, стр. 21.
106 „Живот студената у САД“, Преглед, новембар 1961, стр. 9.
107 Исто.
108 „Програм свемирских летова“ (Преглед, август–септембар 1961), „Улога 

Америке у освајању свемира“ (Преглед, април 1963), цео број часописа 
Преглед, април 1963, „Припрема астронаута“ (Преглед, март 1967), а 
континуирано су праћени и свемирски програми Меркјури, Џемини и Аполо.

109 „Доктор обилази болеснике“ (Преглед, новембар 1960), „Изгледи за излечење 
од рака“ (Преглед, децембар 1960), „Амерички допринос развоју медицине“ 
(Преглед, октобар 1961), „Магија клинике Мајо“ (Преглед, новембар 1965) а 
и бројеви Прегледа из јануара и фебруара 1963. су, скоро у потпуности, били 
посвећени америчкој медицини.
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да, и у овој области, помогне Југославији. Такав је, рецимо, био 
случај одласка тринаестогодишњег Славка Чегеца из Зелина у 
Хјустон, где га је оперисао најчувенији светски кардиолог и хи-
рург Мајкл Дебејки.110 Писало се и о дечаку Душану Влачу из Еле-
мира, коме је у Хјустону, на позив Дебејкија, пресађено срце.111 
Сусрет са Дебејкијем Југословени су имали у августу 1967, када 
је, као помоћ Југославији, извршио десет операција у Љубљани и 
Београду, а куриозитет је податак да је Дебејкијеву операцију на 
отвореном срцу у београдској Другој хируршкој клиници дирек-
тно преносила Телевизија Београд.112

Оваква пропаганда имала је, очигледно, велики број при-
сталица и остављала је снажан утисак, па је америчка амбасада 
стално тражила начин да повећа тираж Прегледа, а југословенска 
страна да то онемогућава и да повремено и саботира часопис. 
Нотом од 16. јуна 1961. године, Амбасада САД-а тражила је, ре-
цимо, дозволу за растурање Прегледа у тиражу од 20.000, коју је 
добила, да би својевољно 1963. повећала тираж на 28.000.113 До 
краја 1964. тираж Прегледа је, такође мимо претходног договора, 
порастао на 32.000, а и дневни дипломатски Билтен Амбасаде 
слат је на 1.500, уместо на договорених 1.200 адреса.114 Повре-
мена саботирања Прегледа с југословенске стране најчешће су се 
сводила на ометање претплатника да редовно добијају своје при-
мерке часописа. По анкети коју су спровели Американци, у пери-
оду од шест месеци 1965. године, од десет адресаната, чак њих 
деветоро није редовно примало свој број Прегледа, а четири од 
пет нису га уопште добијали. Но, америчка страна је тај проблем 
релативизовала, указујући да, с обзиром „да федералне власти 
нису издале никакву забрану Прегледа“, постоји могућност да 
се „можда ради о мерама локалних органа, или о мањкавостима 
поште“.115 Овакав став је, очигледно, био резултат жеље да се не 
кваре односи с југословенским властима, како часопис не би до-
спео у веће неприлике. Уз саботирање дистрибуције, Преглед је 
1965. године доживео и снажнији удар, јер је због „поновљеног 
напада на треће земље и пропагирања агресије“116 цео тираж 
мајског броја „блокиран од ССУП-а“, уз одлуку да се број у цели-

110 „Славко иде у Хјустон“, Преглед, април 1968, стр. 39.
111 „Младом Југословену пресађено срце“, Преглед, новембар 1968, стр. 37.
112 „Посета Де Бејкија“, Преглед, октобар 1967, стр. 38–39.
113 ДАСМИП, ПА, САД 378, 1963, 424721, 22. јул 1963.
114 ДАСМИП, ПА, САД, 1964, Ф-193, 446182, Записник са састанка одржаног 

14. новембра 1964. по питању издавачке делатности Америчке амбасаде у 
Београду.

115 ДАСМИП, ПА, САД, 1965, Ф-149, 434864, Белешка, 12. октобар 1965.
116 За југословенске власти проблематична је била изјава Дина Раска: „Агресори 

воде подлу и прљаву борбу не држећи се уобичајених норми рата“, као и ње-
гово изношење „тактике агресорских снага којима се руководи из иностран-
ства, које се инфилтрирају преко границе, које добијају наоружање из друге 
земље и које су снабдевене из вана.“ 
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ни заплени.117 И овога пута, међутим, дошла је до изражаја слика 
неконзистентности југословенског система када је о односима са 
САД-ом реч, будући да је сам министар спољних послова препо-
ручио ССУП-у да се заплењени часопис „деблокира“ и да буде 
достављен адресатима, до чега ипак није дошло, јер је комплетан 
тираж уништио, „на своју руку“, СУП, без консултација са ДСИП-ом 
или владом.118 

Поред америчког Прегледа и совјетског часописа Земље 
Совјета, у оквиру стране пропаганде у Југославији су се 
појављивале и публикације Велике Британије,119 које је југо сло-
венска страна оцењивала као „конзервативне, стереотипне, и сем 
ретких изузетака, незанимљиве“.120 Такав скоро ниподаштавајући 
став према британској пропаганди показује да је Београд у Ва-
шингтону и Москви видео главне чиниоце светске политике, као и 
„кројаче“ југословенске судбине. Мање, али за Југославију зани-
мљиве земље, своју пропаганду вршиле су углавном на Међу-
народном сајму науке и технике у Београду, делећи каталоге и 
друге публикације, па је тако Куба, после победе револуције, на 
београдском Сајму делила посетиоцима фотографије Фидела Ка-
стра у огромним количинама. На покушај Кине да и она уђе на 
југословенско „пропагандно тржиште“ и да има своје публикације, 
Савезни секретаријат за унутрашње послове реаговао је негатив-
но, па је, и по тиражу и по садржају, Преглед остао најјача ста-
на публикација коју је издавала нека од информативних служби 
страних амбасада.121

„Овде Вашингтон, Глас Америке, говори Грга Златопер...“

У хладном рату, радио-емисије биле су једна од најмасов-
нијих форми пропаганде. Ширење моћи овог медија почело је 
двадесетих година, оснивањем Радио Москве и совјетским пропа-
гандним радио-емисијама, после чега је уследило оснивање Ра-
дио Ватикана и сервиса BBC.122 Употреба радија у америчке про-
паганде сврхе започела је касније, за време Другог светског рата, 
оснивањем Гласа Америке 1942. године. Емитовање овог радија, 
који је био у надлежности Уреда за ратно информисање, почело 
је програмима на немачком и француском за окупирану Европу, 

117 ДАСМИП, ПА, САД, 1965, Ф-149, 418870, Амбасади СФРЈ у Вашингтону, 21. 
мај 1965.

118 Исто.
119 У питању су били Преглед (недељно издање), London Calling и Пољопривредни 

преглед (месечна издања). 
120 АЈ, 559, Ф-471, 1966, Иностране публикације намењене грађанима Југославије
121 Исто.
122 „Radio (International)“, Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclope-

dia, 1500 to Present, Santa Barbara – Denver – Oxford, 2003, pp. 332–333.
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да би брзо број језика на којима се програм емитовао порастао 
на 24, а 1953. на 46, али „без обзира на ком језику је била, по-
рука је била порука САД“.123 По оснивању Информативне службе 
САД-а, Глас Америке је прешао из Њујорка у Вашингтон и постао 
један од главних елемената пропагандне борбе против Совјет-
ског Савеза,124 у складу са опредељењем Стејт департмента да 
се о Америци свету говори путем радио-таласа, а не путем силе и 
војних разарача.125 Циљ Гласа Америке, као својеврсног гласила 
Стејт департмента, био је „да промовише боље разумевање Аме-
рике у другим земљама, и међусобно разумевање народа Америке 
са народима других земаља“.126 

Свесни моћи радија, Американци су, са „загревањем хлад-
ног рата“, основали, уз подршку Ције (CIA), још две радио-станице: 
Радио слободна Европа (1950, Radio Free Europe)127 и Радио слобода 
(1953, Radio Liberty), од којих је ова друга била намењена искључиво 
совјетским слушаоцима.128 Оне су биле отворено хладноратовске 
институције за рушење комунизма и нису служиле промовисању 
америчког начина живота, већ су представљале „сурогат радио-ста-
нице“, односно алтернативу званичним партијским радио-станица-
ма у земљама иза „гвоздене завесе“.129

Мисија Гласа Америке у промовисању америчког начина 
живота била је важна превасходно у земљама иза „гвоздене 
завесе“, јер је слободни свет могао да стиче сазнања о Америци 
и без ове радио-станице, а становници комунистичких земаља 
су били изоловани од увида у начин живота у демократском 
свету, или на Западу, па је Глас Америке постао један од ретких 
прозора у тај свет. Управо зато, за разлику од Југославије, која 
Глас Америке није спречавала, остале земље лагера стално су 
тражиле нове начине за ометање сигнала и за борбу против ове 
америчке радио-станице.130 

Програм Гласа Америке на руском почео је да се емитује 
1947, с приоритетом ширења вести о демократском свету, којима 
су супротстављане информације о животу у „народним демокра-
тијама“ (о покушајима бекства преко границе, о кажњавању по-

123 L. Carlton, „Voice of America: The Overseas Radio Bureau“, The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1943), pp. 46. 

124 „VOA (Voice of America)“, Propaganda and Mass Persuasion..., pp. 423–424.
125 W. Benton, „Voice of America Abroad“, Journal of Educational Sociology, Vol. 19, 

No. 4, Dec. 1945, p. 212. 
126 P. M. Taylor, Global Communications, International Affairs and the Media since 

1945, London – New York 2003, p. 34.
127 Радио слободна Европа је емитовао програм на бугарском, чехословачком, 

мађарском, пољском, румунском, естонском, летонском и литванском језику.
128 P. M. Taylor, Global Communications..., pp. 35–36.
129 О ове две радио-станице опширније у: A. Puddington, Broadcasting Freedom: 

The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty, Lexington, 2000.
130 A. Rapoport, „The Russian Broadcasts of the Voice of America“, Russian Review, 

Vol. 16, No. 3 (July, 1957), p. 3.
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литичких неистомишљеника, али и о Стаљиновом сукобу с Титом 
и о акцијама совјетских агената против Југославије). Својеврсни 
програмски рефрен било је приказивање америчког живота кроз 
достигнућа у политичком, економском, технолошком и културном 
животу, а често уз поређења америчке и совјетске економије.131 
Слушаоци иза „гвоздене завесе“ подсећани су ста лно и на забра-
не путовања у тим земљама, колективизацију, ниске плате, огра-
ничења у уметности, контролу интелектуалаца, приви легије врха 
КП, укидање слободе вероисповести, економски и политички при-
тисак на различите државе и етничке групе...132 Отуда не чуди 
што су Совјети ометали сигнал Гласа Америке, што је у Мађар-
ској 1950. на универзитетима уведен „политички час“ на коме 
је студентима објашњавано „о чему је све Глас Америке лагао 
синоћ“, и што је у Румунији, због ове радио-станице, огранича-
ван број радио-пријемника.133 Колико је ометање сигнала Гласа 
Америке било „судбинско“ за Совјетски Савез, говори податак да 
је у периоду 1948–1958. само на технику за ометање сигнала ове 
радио-станице потрошено више него што је уложено у развијање 
домаћег радио-програма, намењеног и Совјетском Савезу и ино-
странству, као и да су Совјети на ометање потрошили више новца 
него Американци за емитовање.134 

Југословенско искуство са Гласом Америке било је сасвим 
другачије. После сукоба са Совјетским Савезом Југославија није 
директно нападана и ова радио-станица коришћена је, углавном, 
за слање слике о америчком начину живота, уз обиље музике 
и занимљивости, па је остала у сећањима као прозор у далеки 
и жељени свет. Реченице попут: „Ми послијератни, који смо 
живјели у разним политичким стегама (с једним ухом на Гласу 
Америке и извјештајима Грге Златопера), нама је Америка била 
сан“135 или: „Гледали смо у Америку као мајку слободе, и слушали 
Гргу Златопера“,136 остају сведочанство о носталгији везаној за 
ову радио-станицу и њеног чувеног новинара и спикера Гргу 
Златопера, пре Другог светског рата Политикиног новинара. 

На југословенским просторима, популарност страних ра-
дио-станица, стечена за време рата, наставила се и у хладнора-
товско доба, па су, по информацијама из 1946. и 1947, Радио 

131 Исто, стр. 8–10.
132 W. L. Hixson, Parting the Curtain. Propaganda, Culture, and the Cold War..., pp. 

40–41.
133 Исто, стр. 49.
134 M. Siefert, „From Cold War to Wary Peace: American Culture in the USSR and 

Russia“, The Americanization of Europe: Culture, Diplomacy and Anti-Americanism 
after 1945, A. Stephan (ed.), Oxford – New York, 2007, p. 190; P. M. Taylor, 
Global Communications..., p. 42.

135 Нивес Опачић, „Амерички сан“, Матица хрватска, 
<http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac391.nsf/AllWebDocs/Americki_san> (13. 
jul 2010)

136 <http://forum.b92.net/lofiversion/index.php?t44393-50.html> (13. jul 2010)
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Лондон и Глас Америке биле најслушаније стране радио-стани-
це у Југославији.137 Иако је на Глас Америке гледано негатив-
но до сукоба са СССР-ом, и ту се ситуација променила с про-
меном југословенске спољнополитичке оријентације, па је за-
бележено: „Основна карактеристика емисија Гласа Америке за 
посљедња два мјесеца прошле године је, да су готово потпуно 
изгубиле антијугословенски карактер и да су скоро све вијести о 
Југославији углавном позитивне и објективне“.138

Шездесетих година је, иако је почела ера телевизије, у 
Југославији радио-пропаганда још била најмасовнији вид пропа-
гандног деловања, и то не само због техничких могућности радија 
већ и зато што су се емисије многих страних радио-станица еми-
товале на језицима југословенских народа и народности.139 На 
крају седме деценије (1969), емитован је пропагандни програм 
17 страних радио-станица, с више од 50 емисија на српскохрват-
ском, македонском и словеначком. Од страних радио-станица, 
најрадикалније антијугословенске ставове испољавали су Радио 
Мадрид и Радио Тирана.140 По минутажи емисија у току дана, 
најјачу радио-пропаганду имали су Радио Москва (270) и Радио 
Тирана (240), а следили су их Радио Мадрид (180), Радио Келн 
(180), Радио Лондон (120) и Глас Америке (90).141 У програмској 
шеми Гласа Америке мањи део су чиниле вести, а већи забава, 
јер је пропагандна стратегија САД-а била „пет минута пропа-
ганде увијене у два сата обланди“.142 Уз овако осмишљену про-
паганду, данас је заиста тешко разлучити да ли су на слушаоце 
више деловале вести или „обланде“, оличене у џез и рок му-
зици, квизовима и занимљивим репортажама, али је Глас Аме-
рике остао опште место у сећањима многих који су одрастали 
у социјалистичкој Југославији, као и у земљама иза „гвоздене 
завесе“ или Трећег света.

Поједине емисије Гласа Америке, попут оне о џезу, Music 
USA, легендарног Вилиса Кановера, имале су милионску публику 
и одиграле су важну улогу у хладноратовској пропаганди и аме-
риканизацији света.143 Поред оваквих емисија, један од начина 

137 АЈ, КМЈ, И–3–ц, Информација о формама и методама англо-америчке 
пропаганде у Југославији 1946–1947.

138 АЈ, 507, IX, 109–VI–1, Забелешка о емисијама Радио New Yorka (Глас Америке) 
на српскохватском језику у току новембра и децембра мјесеца 1950. године.

139 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
140 AJ, 507, VIII, II/2–b–169, K-9, Извод из материјала и записника Комисије за 

идеолошки рад ЦК СКЈ: О неким видовима страног утицаја у нашој земљи, 31. 
март 1961.

141 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
142 R. Wagnleitner, Coca-Colonization and the Cold War. The Cultural Mission of the 

United States in Austria after the Second World War, The University of North 
Carolina Press, 1994, p. 59.

143 Опширније о емисији Music USA и пропагандној улози џеза опширније у: R. 
Vučetić, Koka-kola socijalizam..., str. 165–170.
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привлачења слушалаца било је и организовање наградних кон-
курса, који су узнемиравали југословенску власт због масовног 
одзива грађана на њих.144 У југословенским анализама америчке 
пропаганде издвајан је случај конкурса Гласа Америке за тран-
зистор, на који се јавило 150.000 Југословена, што није могло да 
се мери ни са свим осталим конкурсима, па ни онима у соција-
листичким земаљама.145 

Уз политичку чињеницу да је у питању амерички радио, 
који симболише идеологију супротну југословенској, великој 
слушаности Гласа Америке доприносили су разноврсни забавни 
садржаји. У анкети „Југословенско јавно мњење 1965“, спрове-
деној у Београду, утврђено је да 27,8% испитаника слуша стране 
пропагандне радио-емисије, а само Глас Америке 66% анкетира-
них. Проценат је био вероватно и виши, јер је реално да сви ис-
питаници нису одговарали искрено на осетљива питања и да нису 
били спремни да отворено изјаве да слушају, на пример, Радио 
Москву или Глас Америке. По структури слушалаца, Глас Америке 
највише је привлачио пољопривреднике (21%) и ђаке и студенте 
(21%), али и раднике (19%).146 

Истраживање јавног мњења из 1968. показало је да 45% 
Београђана који прате стране станице слуша Глас Америке, а 
тумачење рада ове америчке радио-станице, по коме она тежи 
„да изазове позитивне ставове према сопственој земљи и њеној 
спољној политици, која тежи да утиче на ставове слушалаца пре-
ма актуелним међународним проблемима, а у мањој мери желе 
да утиче на ставове слушалаца о унутрашњим и политичким про-
блемима у Југославији“, као и да није било „изразитих случајева 
некоректног информисања, посебно о Југославији“,147 поклапа се 
са тумачењима и оценама и из ранијих периода. Генерално, Глас 
Америке прихватан је, у континуитету, изузимајући време до су-
коба са Москвом, као нешто што не може драстично да шкоди 
Југославији и њеном уређењу. Задовољство је, очигледно, било 
обострано, јер је и у извештајима Амбасаде САД-а навођено: 
„знатижеља људи из Југославије да сазнају о Америци не престаје 
да нас изненађује... Америка је присутна у домовима Југословена 
и у селима и засеоцима од Словеније до Македоније“.148 

О Гласу Америке и у најзабаченијим крајевима Југославије 
сведоче и сећања која могу да се нађу на интернет форумима и 
блоговима. У селу у области Цавтата радио-пријемник је сигурно 
био једини прозор у свет, јер тада још није било ни струје:

144 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
145 АЈ, 142, Ф-256, 0–16, Информација о проблемима везаним за инострану 

пропаганду у нашој земљи, 15. април 1966.
146 AJ, 507, XXVI, K-2/5, Инострана пропаганда у Југославији, 1969.
147 ДАСМИП, ПА, САД, 1969, Ф-164, 4721, 23. јануар 1969.
148 W. L. Hixson, Parting the Curtain. Propaganda, Culture, and the Cold War..., p. 49.
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„Сјећам се када сам први пут чула радио у мом селу. Нетко је 
једној породици поклонио радио на батерије, јер струје није било. 
Увече би се окупили становници села да послушају вијести. Често 
се слушао ‘Глас Америке’ а говорио је Грга Златопер. (...) Новине 
у наше село нијесу стизале него су се вијести препричавале, тко 
је што од некога чуо.“149 

Слична ситуација била је и у Херцеговини: „Нека села у 
нас су имала и по два таква радијона, па си у вечер могао ићи 
тамо или тамо послушати вијести и посебно Гргу Златопера с 
Гласа Америке.“150 Било је то, донекле, и „мушко искуство“, јер 
је у сећањима многих остало забележено да су очеви били ти 
који су у Гласу Америке и назалном гласу Грге Златопера тражили 
истине другачије од оних које су нудили домаћи медији. Новинар 
Слободне Далмације Милорад Бибић сећа се своје опчињености 
радијом и слушањем музике, али: 

„Пуно пути не би мога слушат талијанске писме до краја јер 
би отац тражија Глас Америке. Тија је чут ту станицу, увик би слуша 
оне за мене досадне вијести. Наша би Глас Америке, онда би се 
чуло: ’Овде Washington, Глас Америке, говори Грга Златопер!’ Било 
ми је тешко што је Глас Америке увик има придност над писмама.“151 

Остала су и сећања да је слушање Гласа Америке било 
нешто конспиративно, и да је имало укус забрањеног воћа, мада 
архивска грађа не указује да је ова радио-станица забрањивана, 
како то мисле неки ондашњи слушаоци: „сјећам се да су мој дјед и 
тата потајно слушали ‘Глас Америке’ и политичке вијести тада чу-
веног репортера Грге Златопера“.152 Слушање ове радио-станице 
„у потаји, јер је јавно било забрањено“153 донекле је можда важи-
ло за чланове партије, јер о „заинтересованости“ њених чланова 
за „истине“ које је саопштавао Грга Златопер сведочи податак да 
је на једном конкурсу за транзистор учествовало 84 члана СК, па 
су према „члановима СК који су учествовали на овим конкурсима 
предузете партијске мере, критиковани су, неки су кажњени, а 
један мањи број и искључен из СК. Ове мере су сасвим оправдане, 
јер комунисти морају имати у виду да те земље, учешћем наших 
грађана на тим конкурсима, долазе до материјала који ће обилато 
користити у својој политичко-пропагандној делатности.“154 

149 Сећања Анке Дупер, рођене 1939. на одрастање и младост у селу Обод код 
Цавтата, <http://anka.duper.org/?p=189> (13. јул 2010)

150 <http://www.rb-donjahercegovina.ba/Default.aspx?v=16&page=3> (13. јул 
2010)

151 M. Bibić, Zakon pjace: splitske šezdesete u šezdeset slika, Zaprešić, 2005, str. 51.
152 Интервју: Војо Шиљак, Прва звијезда talk-showа у Хрваској, Национал, 22. 9. 2009.  

<http://www.nacional.hr/clanak/67442/vojo-siljak-prva-zvijezda-talk-showa-u-
hrvatskoj> (13. jul 2010)

153 <http://www.rb-donjahercegovina.ba/Default.aspx?v=16&page=3> (13. јул 
2010)

154 ИАБ, фонд ГК СКС Београд, К-512, Информација о делатности стране 
пропаганде, 3. мај 1962.
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Кажњавање партијаца који су желели транзистор није, 
међутим, било видљиво у високој политици, која није нападала 
Глас Америке, а чак га је у неким приликама и хвалила. Тако 
је Државни секретаријат за иностране послове, приликом по-
сете директора Информативне службе САД-а Френка Шекспира 
1969. године, дао званичну оцену да је, када је Глас Америке у 
питању, „њихова југословенска редакција коректна у односима, 
пажљиво настоје да позитивно региструју сва збивања у билате-
ралним односима, региструју утиске наших званичних посетила-
ца и сл.“155 Оваквим изјавама држава је заправо давала зелено 
светло и радију Глас Америке, али и потенцијалним слушаоцима, 
о чему сведочи и писање омладинског музичког часописа Џубокс, 
који је, док су остале источноевропске земље нападале западне 
радио-станице које су емитовале забавну музику, о Радио Лук-
сембургу, још једном пропагандно-забавном радију велике слу-
шаности, писао као о станици „која емитује пријатне, јединствене 
и ведре програме, који уносе живе боје у тмурне боје свакоднев-
ног живота“.156 Сличну позицију југословенска политика имала 
је и у другим областима, а нарочито у популарној култури, када 
су отворена врата наизглед свему, уз суштинску ограду – да се 
не напада југословенски систем. На тај начин ће у Југославију, 
без већих проблема, стићи и џез и рокенрол, и филмови, чак и 
„најхладноратовскији“, попут Др Стрејнџлава, и еротска литера-
тура Хенрија Милера, и авангардна позоришта, и часописи попут 
Плејбоја. 

Иако је, дакле, могло да делује да су емисије попут Music 
USA на Гласу Америке безазлене за југословенски систем, јер 
он није директно нападан, оне су ипак биле само „обланда“ 
за много озбиљније пропагандне битке. Данашњи поглед на 
Глас Америке указује на озбиљне и дугорочне домете тадашње 
америчке пропаганде, јер се многи сећају опште поруке коју 
су носиле емисије ове радио-станице, чак и када је иронијски 
парафразирају: „Овде Вашингтон, Глас Америке, за вас говори 
Грга Златопер. Данас је у Америци диван сунчани дан, сви раде, 
а по асфалтним цестама са четири траке јуре аутомобили у једном 
правцу, док се у Југославији на каљавом узаном путу, сударају 
мале фиће са запрежним колима. (...) Док ми у Америкама једемо 
10 врста бела хлеба, дотле у Југославији једу проју, од жута 
кукуруза и трули крумпир...“157 

Вести и извештавања Гласа Америке нису, наравно, 
изгледали овако, како то изгледа у носталгичним сећањима, што 

155 АЈ, 559, Ф-571, 237/69, Информација о посети F. Shakespeare-а, директора 
УСИА 8. и 9. септембра 1969.

156 Р. Вучетић, „Рокенрол на Западу Истока – случај Џубокс“, Годишњак за 
друштвену историју, 1–3 (2006), стр. 81–82.

157 <http://www3.serbiancafe.com/cir/diskusije/mesg/15/014533109/glas-
amerike.html?22> (22. јул 2010)
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уосталом показују и извештаји југословенских власти, које су 
биле задовољне југословенским програмом ове радио-станице. 
Но, један од ефеката деловања Гласа Америке, а и америчке 
пропаганде у целини, била је специфична перцепција свега 
понуђеног, тачније, налажење „између редова“ и онога чега 
експлицитно није било, а по мери сопствених жеља, погледа, 
ставова и очекивања. Иронијско поређење модерних аутопутева 
са запрежним колима и белог хлеба са трулим кромпиром управо 
је резултат таквог ефекта, произведеног вештим опредељењем 
америчке пропаганде да извештавањем о америчком начину 
живота, а не огољеним критикама југословенске стварности, 
постиже жељене циљеве. Слика срећне, просперитетне и богате 
Америке само је појачавала свест о сиромашној Југославији и 
свим њеним проблемима. Својим пропагандним активностима 
на југословенским просторима, било да је реч о Прегледу, 
изложбама, књигама у Америчкој читаоници или програмској 
оријентацији Гласа Америке, америчка пропаганда није само 
успешно остваривала своје политичке циљеве, већ је и самој 
пропаганди дала нове форме и садржаје. 

Целокупна америчка пропаганда кроз институције које су 
деловале у Југославији (Информативна службе САД-а, америчке 
читаонице, пропагандни листови, Глас Америке) показивала је 
каква је била жељена слика Америке која је требало да стигне 
до становника Југославије. Америчком пропагандом су, како је 
изгледало, били обухваћени сви – сељак, који је сањао да ће 
можда једног дана и његова фарма бити као америчка, радник, 
који је маштао о великој кући и аутомобилу, студенти, који су 
очекивали да ће и њихови студентски градови постати као 
кампуси Колумбије или Јејла, становници најудаљенијих места 
у Југославији, који су са чежњом слушали о америчком сну... 
Југословенске њиве у комунизму ипак нису личиле на америчке 
фарме, радници нису возили бјуике и мустанге, а студенти су због 
незадовољства 1968. изашли на улице, али је слика Америке као 
обећане земље остала, великим делом захваљујући деловању 
америчке пропаганде кроз званичне институције, трајно урезана 
у свест становништва социјалистичке Југославије. 
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 During the Cold War propaganda played an important role in 
the battle for the “hearts and souls” of ordinary people. American 
propaganda was practiced on several levels, the important one being 
the so called “public diplomacy” that was spread through official 
institutions. This form of propaganda was spread in Yugoslavia by the 
USA Information Service, American Reading Room, the propaganda 
magazine Pregled and the Voice of America – all presenting the desired 
picture of American society to the people of Yugoslavia. Although it 
did not directly attack the Yugoslav system or communism, it did 
underscore the values of American society with the aim that those 
exposed to this form of propaganda could conclude that the American 
dream is a reality for American citizens and that it could also become 
accessible to others. It is interesting to note that except in the 
period before the conflict with the Soviet Union, there was no serious 
opposition to this kind of American propaganda, which was certainly 
a consequence of the general Yugoslav foreign policy. Certainly this 
kind of propaganda could not turn Yugoslavia into a country that 
looked like America nor change its citizens into Americans but it 
could indicate that a different life existed and instigate a desire for 
it. The furniture in the flats on the newly built housing estates did 
not look the same as the modernly equipped American apartments 
in high rises, the houses in the Yugoslav villages did not look like the 
ones on American farms, the small Fiat cars (called fiće) produced in 
Yugoslavia driven on the old roads full of holes were not the same as 
the Buicks on the Amеrican highways … However, even if the plowing 
fields in communism did not look like the ones on American farms, 
the Yugoslav workers did not have the modernly equipped houses 
with large cars in front of them, Yugoslav surgeons did not have 
the facilities that Michael DeBakey had, the image of America as a 
promised land stayed forever inscribed in the minds of the people 
of socialist Yugoslavia largely due to the influence of American 
propaganda.


