
Ядрена сянка на Балканите 
(нещо от балканската история или „щяхме ли да се родим?”) 

 
„Защо руснаците пускат гълъби на мира навсякъде, но те не прелитат над Югославия?” пита 

маршал Тито през горещото лято на 1951 г.. Действително защо? Вероятно по две причини. 

Първата е преобладаващите западни ветрове в Европа, духащи по онова време на Балканите, та 
дори и сега. Първият повей, по нищо не предвещаващ ядрената драма която предстои да се 
развие на Балканския полуостров в началото на 50те години от миналият век, задухва още през 
1943 година когато британското правителство прехвърля подкрепата си от четниците на 
Михайлович (пасивно сътрудничещи с германците) към партизаните на Тито, очевидно считани 
за движение с реален шанс да даде значим отпор на германските окупационни войски в 
Югославия. Все пак някой трябва да стреля по германците! Сближението се изразява в 
материална подкрепа от 60000 тона провизии и оръжия, спуснати от въздуха. Всичко това 
разбира си става със знанието на Москва, която иска присъединяването на Източна Полша към 
Страната на Съветите, за сметка разделянето на Югославия на зони на влияние. Тито е наясно с 
това. 

От друга страна Сталин гледа все по-подозрително на самостоятелната политика на маршал 
Тито и сближаването му със западните сили. Завършилите успешно сепаративни преговори на 
партизаните с германците за размяна на пленници не допринасят за разсейване на съмненията, 
кълнящи в номенклатурните сърца. След завземането на власта в Югославия през октомври и 
през следващите години, възхвалата на Тито започва да се приравнява с тази на Бащата на всички 
народи, чиято тревога расте от ден на ден. Грабежи, плячкосване и изнасилвания от братската 
армия освободителка при навлизането и в Югославия са в разрез с очакваната другарска помощ и 
ще послужат като фон на растящата подозрителност между вождовете 1. Декларацията 
„Югославия не е предмет на размяна и пазарлъци” предизвиква Молотов да изсъска, че ако Тито 
си позволи подобни волности още веднъж, Съветският съюз ще се отрече от него.  

И така сцената е подготвена. От едната и страна стремящият се към независимост, обичащ 
красиви жени и хубаво вино,  балкански маршал, изгряваща звезда на политическия небосклон, а 
от другата завистливия кремълски шизофреник Джугашвили, заслужил  касапин на Съветският 
съюз, режещ главите на всеки осмелил се да се повдигне на пръсти. Само дето завесата все още е 
спусната. 

Наченалата Студена Война през 1946 и оскъдната икономическа помощ на Запада за 
следвоенна Югославия задължава все пак ръководството и да приеме икономическата помощ от 
по-големият си събрат и подпише неизгодни търговски договори с открито недоволство. Планът 
„Маршал” от 1947г. е отхвърлен по настояване на Кремъл, защото за Сталин е „недопустимо 
стандартът на хората от Източна Европа да се повишава чрез помощ от американските 
империалисти”.  

Сталин е направо бесен след съвместната декларация на българското и югославско 
правителство, че Балканската федерация е цел, която някой ден ще бъде осъществена 
(междувпрочем идеята е още от 20те години на миналия век). Нито Тито, нито Димитров са се 
съветвали с него преди да направят декларацията! Всички вождове са свикани спешно в Москва. 

                                                 
1 Това е направо куриоз: В защита на доблестните червеноармейци 3  години по-късно Сталин възразява че „не може 
да се вини никой руски войник, който е напредвал с бой от Сталинград чак до Белград и иска да се позабавлява с 
момиче или да си вземе някоя и друга дреболия”. 

 



Тито отказва да се яви под предлог че е болен. Българският вожд обаче си плюе на сурата и 
признава грешката си, като естествено благодари на Сталин за упрека. 

В разгорещените преговори за икономическа помощ в началото на 1948г. двете делегации си 
разменят взаимни обиди. Москва прекратява разговорите и изтегля военните си и икономически 
съветници от Югославия, обвинявайки ръководството и в изкривяване на Сталинските догми. 
Югославяните не им оставят длъжни и обвиняват руснаците в опити за вербуване на агенти сред 
военните, милицията и дипломатическия корпус. Димитров очевидно съчувства на югославяните 
(предчувствайки, че ще хвърчат глави). На път за Чехословакия спира на белградската гара. 
Джилас използва възможността да поговори с него във вагона и на тръгване Димитров стиска 
ръката му и прошепва „Не отстъпвайте”.  

Взаимните нападки се изострят до краен предел. Югославските комунисти начело с Тито са 
обвинени в троцкизъм (непростим грях по онова време),  а СССР от друга страна е обвинен във 
великодържавен шовинизъм. Няма нужда от коментар. Атмосферата е нажежена. Обаче до този 
момент аферата все още не е станала публично достояние. Това става на специална сесия на 
Коминформ2 в Букурещ през август същата година, Югославската компартия е изключена от 
организацията с призив комунистите да свалят Тито от власт. Разривът мужду двамата диктатори 
е пълен. Още на другият ден пресата на всички съветски сателити започва  да раздухва масирана 
антиюгославска кампания. И децата научават, че Тито не е велик комунист, а предател. 

Маршалът е разтревожен. И има за какво. Той знае, че ако се стигне до война със Съветският 
Съюз и неговите сателити, Югославия няма никакъв шанс. Признава на старият си приятел 
Маклийн, че разривът със Съветският Съюз е най-травмиращото преживяване в живота му. 

По заповед от Москва България също прекратява договора за приятелство, сътрудничество и 
взаимопомощ с Югославия и започва антиюгославска истерия. Трайчо Костов е изправен пред 
съд по обвинение в заговор с Тито за убийството на Г. Димитров и за посегателство срещу 
българската независимост чрез включване на страната  във „фашистка Югославия, която е 
превърната в колония на британския и американски империализъм”. Той е искал „да отвори 
вратите на България за еничарите на Ранкович (шефа на югославската тайна полиция) по 
нареждане на касапина Тито3”. 

                                                 
2 Организация от 9 компартии, подобна на Коминтерна 

3 Изказване на В. Червенков на пленум на ЦК на БКП за “политическите и антипартийни грешки” на Тр. Костов, 
26-27 март 1949 г.: 
“По решение на Политбюро др. Г. Димитров, др. Тр. Костов и аз в началото на м. декември м.г. заминахме за 
Москва, за да се посъветваме във връзка с предстоящия наш конгрес на партията... Др. Сталин съобщи, че съветският 
посланик Бодров е пратил телеграма, с която е съобщил за разговора си с др. Тр. Костов и за разпростирането на 
Закона за държавната тайна и по отношение на представителите на Съветския съюз... “Не искате да издавате своите 
тайни? Искате да бъдете независими? Не искате ние да знаем по какви цени продавате? На другите по-евтино 
продавате? Не искате, тогава ни кажете. Обърнете се към нас като държава към държава. Не, вие това не правите. 
Трябва непременно да унизите нашите хора. Какая-то злоба? С това започна Тито. Точ в точь.” Др. Тр. Костов 
обясни, че той е искал да бъде по-организирано даването на тия сведения. “Аз не съм – каза др. Тр. Костов – против 
осведомяването на съветските другари, аз казах на Бодров по телефона, че от някои държави ние нямаме тайни...” 
Др. Сталин: “Точ в точь как Тито! Те също така говореха, че трябва да бъде организирано осведомяването на 
съветските хора само чрез Кардел... Не искате да знам вашите тайни, вървете по дяволите, и без вас ще минем. 
Какво, вие ни смятате за простаци, за наивни (дурачки), а вие сте европейци, вие имате връзки с Европа. Идете по 
дяволите. Не искате, не трябва. Искате да бъдете независими, да покажете независимост? Ние и без вас всичко 
знаем...” 
“...Когато др. Тр. Костов заяви, че той се смята за честен човек и че има честно отношение към Съветския съюз, че 
е имал добро намерение за по-голяма организираност в предаването на сведенията, др. Сталин каза: “Жулик! Аз 
имах за вас по-добро мнение. Трябва да се види откъде сте и кой сте вие? Я ме погледнете! Искате да се биете? 
Ще се преборим. Само знайте, че ние на половин път никога не спираме. Ще доведем борбата докрай.” 



Американският посланик в Белград Кавендиш Кенън съветва правителството си  да излезе с 
декларация, че ще се намеси да защити териториалната цялост на малките нации, включително и 
Югославия. 

Нуждата  да парира надигащата се заплаха от Страната на съветите и сие, заставя Тито да 
предпреме няколко дипломатически хода, целящи сближаване с Великобритания и осигураващи 
му военната и икономическа подкрепа на западните сили. Английските политици винаги са били 
чувствителни на тема Гърция и Тито е добре запознат с това. Затова спира поддръжката си за 
гръцките партизани и на по-късна дата установява дипломатически отношения с новоизбраното 
гръцко правителство. 

На 29 август 1949 руснаците провеждат първият си ядрен опит. 

Кандидатурата на Югославия като временен член на Съвета за сигурност е  подкрепена от 
САЩ и одобрена, въпреки че избранницата на Кремъл е Чехословакия. Сега евентуалното 
нападение на Югославия от друг член на Съвета за сигурност (СССР) би се разгледало в 
съвършенно друга светлина. Западните сили са вече зад гърба на Югославия. 

На 25 юни 1950 севернокорейците прегазват 38я паралел и нахлуват в Южна Корея. САЩ и 
нейните съюзници са убедени, че войната е избухнала с благословията на Сталин и че каквото 
става в Азия (Виетнам и Корея) може да стане и в Европа. Корейската война сближава Тито със 
западните сили повече от всякога преди. В крайна сметка Съветският Съюз вече притежава 
атомна бомба. Сталин и командването на Червената армия смятат, че през 1950 г. шансът за 
спечелването на трета световна война е по-добър, отколкото след 3-4 години. През лятото на 1950 
г. Червената армия получава нареждане да състави план за нападение на Югославия през 1951 г., 
отначало от армиите на Унгария, Румъния, България и Албания, а ако се наложи – и от самата 
Червена армия. 

Зачестилите погранични инциденти и движение на войскови части на територията на съседите 
убеждават югославските лидери, че над Югославия е надвиснала опастност от инвазия. Започват 
първите преговори с НАТО, а и американските военни са заинтересовани да въвлекат Югославия 
в отбранителните планове на Запада. 

На среща на министрите на отбраната на страните от източният блок през януари 1951 г. 
Сталин заявява, че замисля нападение над Югославия през пролетта. Готви се масиран удар от 
всички страни и светкавична окупация на Югославия преди САЩ да успеят да се намесят. 

По молба на югославското правителство, НАТО, с одобрението на Труман, изпраща оръжейна 
пратка на Югославия (в името на международният мир) в добавка на 600 мил.$ икономическа 
помощ. Междувременно Тито поема задължението, че ако Червената армия нападне Гърция, 
Западна Германия или Италия, Югославия ще влезе във войната на страната  на НАТО. 
Югославският Генерален щаб обаче няма никакъв конструктивен план за спечелване на 
евентуална война, освен отбранителни действия и в краен случай  водене на партизанска война. 
Американският Генерален щаб мисли другояче. Според него САЩ трябва да отвърне на 
нападението от страна на съветските сателити срещу Югославия с ядрен удар срещу тях. 
Съветският ядрен арсенал все още се брои на пръсти, тъй че руснаците едва ли биха го 
използвали за ответен ядрен удар, а по-скоро биха го запазили в случай на нападение над 
Съветският Съюз. До края на 1951 г. САЩ вече притежават 640 ядрени заряда. Просто не може 
да става сравнение. Британия не е толкова ентусиазирана обаче от ядрена война на Балканите, а и 
държавният департамент на САЩ ограничава условията за ядрена употреба, само при условие, че 
Съветският съюз се намеси във войната или нападне Гърция. Британският Генерален щаб освен 
това е против югославските генерали да бъдат в течение на натовските планове при нападение 
срещу Югославия. Не е имало и координация  на военните планове между югославския 
Генерален щаб и американския. Независимо ог това през 1951 година в Белград идват на 
поклонение плеяда от американски генерали кой от кой с по-висш ранг. 



1951 година отминава, без Югославия да бъде нападната. Познавайки добре историята на 
съветските разузнавателни служби, би могло да се направи интелигентно предположение, че 
Сталин е знаел нещо за ядрените планове на НАТО. Това и острият ядрен дисбаланс в ущърб на 
Съветският съюз, са охладили желанието му за двубой на балканската арена. Година по-късно 
Сталин умира и югославяните с право могат да си отдъхнат. А може би и целият свят. 

 

Алберт Леви 
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