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Сажетак

У ра ду се из два де се то го ди шње пер спек ти ве пре и спи
ту је уло га по ли ти ке САД у пе ри о ду рас па да Ју го сла ви је има
ју ћи у ви ду уоби ча је на ми шље ња струч не јав но сти о две ње
не фа зе; пр ве  у ко јој су се САД де кла ра тив но за ла га ле за 
очу ва ње СФРЈ на су прот не мач ким зах те ви ма за при зна ва
ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске, и дру ге, од по чет ка 
1992. го ди не  ка да су САД по че ле да пред ња че у за го ва ра њу 
при зна ња не за ви сно сти свих ју го сло вен ских ре пу бли ка и ка
жња ва њу Ср би је, тј. СРЈ. Рад пра ти ево лу ци ју це лог про це са 
рас па да СФРЈ, има ју ћу при то ме у ви ду од нос на чи на ме ша
ња САД у ју го сло вен ску кри зу, ње не стра те шке при о ри те те 
и ци ље ве, као и не спор не ис хо де ко ји су, у го то во свим бит ним 
еле мен ти ма, од го ва ра ли овим ци ље ви ма. САД на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је, али и ши рих ге о по ли тич ких пла но ва. На 
осно ву све га то га на ме ће се хи по те за да су у свим фа за ма 
ју го сло вен ске кри зе САД би ле во ђе не пре све га ин те ре сним, 
ре ал по ли тич ким раз ло зи ма, ко ји су се у сво јим раз ли чи тим 
ви до ви ма тј. на чи ни ма ме ша ња у ток кри зе ме ња ли у за ви
сно сти од ме ђу на род них при ли ка и ста ња на те ре ну, бу ду ћи 
да се ови стра те шки ци ље ви ни ка ко ни су мо гли оства ри ти 
без ја сног и кон се квент ног стра те шког де ло ва ња. 
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Кључ не ре чи: САД, рас пад СФРЈ,  гра ђан ски, ге о стра те шки 
ин те ре си, ху ма ни тар ни ин тер вен ци о ни зам

Ни две де це ни је ка сни је, пре о вла ђу ју ћа ми шље ња 
о бит ним узро ци ма  рас па да СФРЈ и уло зи уну тра шњих и 
спољ них ак те ра у овом про це су у су шти ни ни је мно го ја сни-
ја, а ту ма че ња и об ја шње ња овог про це са ни су те мељ ни ја, 
све стра ни ја и по у зда ни ја у од но су на пре те жно про па ганд на 
ви ђе ња он да шњих стра на у су ко бу, укљу чу ју ћи ту и ме ђу на-
род ни фак тор ко ји се пр во ин ди рект но, а по сле и ди рект но, 
уме шао у овај кон фликт. Раз ло зи за то су број ни: пре све-
га, те шко је раз лу чи ти сло же не од но се из ме ђу уну тра шњих 
и спољ них чи ни ла ца ко ји су до при не ли дез ин те гра ци ји зе-
мље. До ступ ни из во ри и јав ни по те зи те про кла ма ци је ни су 
до вољ ни да би, у кон фу зној дра ми са мно го ак те ра и то ком 
мно го фа за, њи хов ин тен зи тет би ло мо гу ће пре ци зни је од ре-
ди ти. 

Чи ни се да је, ипак, не спор но да се со ци ја ли стич ка Ју го-
сла ви ја рас па ла на са мом кра ју хлад но ра тов ске епо хе упра во 
у ин тер ак ци ји спољ них и уну тра шњих узро ка ко ји су де ло-
ва ли, упр кос кон фу зи ји, по вре ме ним ам пли ту да ма у ин тен-
зи те ту де ло ва ња и так ти зи ра њу ак те ра, ку му ла тив но. Уну-
тра шњи узро ци рас па да Ју го сла ви је ле жа ли су у по гор ша ној 
со цио-еко ном ској си ту а ци ји на про сто ру це ле фе де ра ци је 
пра ће ној уру ша ва њем ко му ни стич ке иде о ло шке па ра диг ме; 
устав ној и уоп ште прав ној рас цеп ка но сти ко ја је ство ри ла па-
ра др жав ну фраг мен та ци ју про сто ра са шест је ди ни ца ко је су 
има ле број не еле мен те др жав не са мо стал но сти; раз ли чи тој 
ин те ре сној пер спек ти ви ре пу блич ких по ли тич ких ру ко вод-
ста ва ко ја су, у пе ри о ду иш че зну ћа ко му ни стич ке иде о ло шке 
па ра диг ме, за и гра ла ли стом на кар ту на ци о на ли зма и из вр-
ши ли ве шту мо би ли за ци ју ста нов ни штва уну тар соп стве-
них фе де рал них је ди ни ца; па ра ли зи ин сти ту ци ја, мо рал ном 
су но вра ту, ко руп ци ји и дез о ри јен та ци ји.... Спољ ни узро ци 
рас па да ле жа ли су у ди рект ним и ин ди рект ним, јав ним и 
тај ним ути ца ји ма ме ђу на род ног фак то ра на уну тра шње при-
ли ке, пре све га са ци љем оства ри ва ња соп стве них ин те ре са 
и стра те шких пла но ва. Те шко је ре ћи ко ји су узро ци би ли 
пре те жни ји и да ли би се ју го сло вен ска фе де ра ци ја рас па ла 
на исти на чин при ма њем или чак без та квог уче шћа ме ђу на-
род ног чи ни о ца. Нај ве ро ват ни је не, крат ко роч но гле да ју ћи. 
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По све му су де ћи, са ме уну тра шње дез ин те гра ци о не си ле и 
про це си би ли су до вољ ни да оне мо гу ће ду го роч ни оп ста нак 
фе де ра ци је; ме ђу тим, ис ход тог рас па да и мо гу ће пре ком по-
зи ци је про сто ра СФРЈ без та кве уло ге ме ђу на род ног фак то ра 
био би за си гур но дру га чи ји.

У  пра вом мо ру струч них ра до ва, од пе ри о ди ке до мо-
но граф ских пу бли ка ци је, а по себ но у пу бли ци сти ци, број но 
пре о вла ђу је јед но крај ње по јед но ста вље но, јед но стра но ви-
ђе ње уло ге ме ђу на род ног фак то ра у рас па ду СФРЈ и пре све-
га, САД као по је ди нач но нај ва жни јег ме ђу на род ног су бјек та 
у це лој пост хлад но ра тов ској епо хи и на свим кон фликт ним 
и пост кон фликт ним под руч ји ма у све ту, па та ко и на Бал ка-
ну.  На и ме, у скла ду са та да шњом ме диј ском сли ком, у ана-
ли за ма рас па да Ју го сла ви је ду бо ко је увре же на тврд ња ка ко 
је „по зи ци ја САД у про це су рас па да Ју го сла ви је и при зна ња 
по је ди них ре пу бли ка про шла кроз вр ло раз ли чи те фа зе. “У 
пе ри о ду до фак тич ке дез ин те гра ци је и еска ла ци је гра ђан-
ског ра та САД су, на вод но пру жа ле по др шку оп стан ку фе-
де рал не др жа ве. Аме ри кан ци су би ли енер гич но  про тив не-
мач ке ини ци ја ти ве за при зна ва ње Сло ве ни је и Хр ват ске, вр-
ши ли су при ти сак на европ ске вла де да је не при хва те, ни су 
се при дру жи ли од лу ци Европ ске за јед ни це о при зна ва њу, а 
он да су у ра но про ле ће 1992. го ди не на пра ви ли за о крет – по-
че ли су ак тив но да ло би ра ју код сво јих европ ских са ве зни ка 
да се при зна Бо сна и Хер це го ви на.1“ Њи хо во по чет но ста но-
ви ште, пре ма за го вор ни ци ма ова квог ви ђе ња, про ме ни ло се 
услед де ша ва ња на те ре ну и уви ђа ња да се др жа ва фак тич ки 
рас па ла. Опре де ље ње СА за ка сни је де ло ва ње на стра ни му-
сли ман ског и хр ват ског фак то ра до шло је услед не ми ре ња са 
ре зул та ти ма рат них су ко ба и ет нич ког чи шће ња, све са ци-
љем да се оно по ни шти, су ко бље не стра не усме ре пут за све 
ма ње-ви ше при хва тљи вог ре ше ња и до ве ду до кра ја ра та - до 
па ци фи ка ци је тру сног бал кан ског про сто ра и укљу че ња но-
во фор ми ра них др жа ва у ме ђу на род ну за јед ни цу.2

1 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 95.

2 Слич но ви ђе ње нпр. из но се и Гле ни Ми ша, Пад Ју го сла ви је – тре ћи бал кан
ски рат, Б92, Бе о град, 2002, и Ра мет Са бри на у Ra met Sa bri na, Bal kan Ba bel, 
We stvi ew press, Bo ul der, 2002, док је Ра ју То мас не што из ни ја ни сра ни ји, ви ди 
Ra ju G.C. Tho mas, “So ve re ig nity, Self –de ter mi na tion and Se ces sion”, Yugo sla via 
Un ra ve led (ed. Ra ju Tho mas), Le xing ton Bo oks, Bo ul der, 2003.
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Из ли шно је ука зи ва ти ко ли ко је ова упро шће на сли ка 
о уло зи САД у де ша ва њи ма на Бал ка ну то ком 90-тих го ди-
на про шлог ве ка нео др жи ва сва ком иоле упу ће ни јем и не-
при стра сни јем по зна ва о цу про це са рас па да СФРЈ. Но, овај 
ре дук ци о ни стич ки при ступ и да ље пре о вла да ва у ту ма че њу 
исто ри је рас па да СФРЈ у ме ђу на род ној струч ној јав но сти, 
без об зи ра на учин ке САД на овим про сто ри ма ко ји се, са 
два де се то го ди шње дис тан це, вр ло ла ко да ју уочи ти. САД су 
пред ста вља ле кључ ног спољ ног ак те ра чи ја је ак тив ност би-
ла од ве ли ке ва жно сти за из би ја ње, тра ја ње  те ис ход ра та и 
ми ров них пре го во ра. Њи хов ути цај на ме ђу на род не ин сти ту-
ци је и дру ге ме ђу на род не ак те ре био је огро ман. Сли ке ко је 
су кре и ра не у аме рич ким ме ди ји ма ди рект но су ути ца ле на 
ус по ста вља ње сте ре о ти па у ме ђу на род ном јав ном мње њу и 
ути ца ле на опре де љи ва ње пре ма су ко бље ним стра на ма чи је 
је тра ја ње и по сле ди це и до дан-да нас углав ном не из ме ње не. 
Њи хо ва вој на по др шка, а ка сни је и ди рект на ин тер вен ци ја (у 
БиХ и на Ко со ву  и Ме то хи ји) пре тво ри ла је ове про сто ре у 
ме ђу на род не про тек то ра те где је реч Аме ри ке би ла од лу чу-
ју ћа. 

Осим пре суд не уло ге на сам ток бал кан ске кри зе, и ис-
хо ди про це са рас па да СФРЈ ука зу ју да су на овом про сто ру 
САД у по сле хлад но ра тов ској епо хи оства ри ле го то во сво је 
глав не стра те шке ци ље ве. Све но во на ста ле др жа ве, и ткз. 
„са ве знич ке“ и „од мет нич ке“, у про те кле две де це ни је под-
врг ну те су пре те жном вој но по ли тич ком и еко ном ском ути-
ца ју Сје ди ње них Др жа ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја у ко-
ји ма оне игра ју глав ну уло гу (ММФ, Свет ска бан ка итд). Њи-
хов дру штве но-еко ном ски си стем пре о бли ко ван је у скла ду 
ли бе рал но-тр жи шном па ра диг мом. У про це си ма при ва ти-
за ци је, да љег ме ђу на род ног за ду жи ва ња  и спољ ног ин ве-
сти ра ња  не за о би ла зну уло гу има ле су Сје ди ње не Др жа ве и 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је по ни кле на ње ном тлу. Чак и 
оне др жа ве ко је су јед но вре ме ре ше не да во де ма кар јед ним 
де лом дру га чи ју еко ном ску по ли ти ку (Сло ве ни ја, пре све га) 
или су пре фе ри ра ле бли ске при вред не и по ли тич ке од но се 
са дру гим ино стра ним парт не ри ма у про це си ма да љих ме-
ђу на род них ин те гра ци ја - би ле су при ну ђе не на при ла го ђа-
ва ње трен до ви ма ко је су дик ти ра ле САД. У сва кој од њих 
не сра змер но је ве ли ки ути цај ва шинг тон ске ди пло ма ти је и 
на фор ми ра ње и на раз вр га ва ње „де мо крат ских вла сти“ по-
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ре де ћи га у од но су на све дру ге ак те ре. Све оне су, вре ме ном, 
укљу че не у об ли ке вој не са рад ње са САД,  од „Парт нер ства 
за мир“  све до ста ту са кан ди да та или пу но прав них чла ни-
ца НА ТО-а. Сви ма њи ма је за јед нич ко да су им по сто је ћи 
бор бе ни ефек ти ви број но дра стич но сма ње ни и при ла го ђе ни 
НА ТО стан дар ди ма, док су им ко манд не струк ту ре, фор мал-
но или не фор мал но, ин те гри са не у  си стем за пад не вој не али-
јан се. Го то во све вој но стра те шке тач ке на за пад ном Бал ка ну 
кон тро ли шу САД: „У Хр ват ској су Аме ри кан ци за у зе ли све 
ва жне по зи ци је на чи та вом Ја дра ну, а из би ли су 1996. и на 
Ду нав код Ву ко ва ра. У БиХ кон тро ли шу све, од под зем ног 
аеро дро ма Би хаћ, пре ко Ку пре са до Ма је ви це. У Ма ке до ни ји 
др же Кри во лак, нај ва жни ји вој ни тре на жни по ли гон пост ко-
му ни стич ке ју го и сточ не Евро пе.“3 У Ср би ји вој но кон тро-
ли шу про стор про тив прав но от це пље не по кра ји не Ко со во 
и Ме то хи ја са но во и згра ђе ном ба зом „Бонд стил“ код Уро-
шев ца, док у Цр ној Го ри, ми мо вој не са рад ње и оба ве штај ног 
при су ства, по ка зу ју ин те рес за ба зу у Бо ки Ко тор ској. И не 
са мо то: де се то го ди шње „фа зно“ рат но од ви ја ње на про сто-
ру бив ше Ју го сла ви је ши ре их стра те шки по зи ци о ни ра ло на 
сва кључ на ме ста у зе мља ма у окру же њу – у Бу гар ској, Ру-
му ни ји, Ма ђар ској и Ал ба ни ји да би се за вр ши ло   ула ском 
ових зе ма ља у НА ТО вој ну али јан су. И не за бо ра ви мо – сам 
атлант ски са вез до био је, то ком бом бар до ва ња СРЈ у про ле ће 
1999. го ди не, не са мо свог но вог „про тив ни ка“ и соп стве ни 
но ви ra i son d`e tre, већ и но ву стра те шку кон цеп ци ју са ци ље-
ви ма усме ре ним пре ма ис то ку.  По бро ја ни ста те шко по зи ци-
о ни ра ње и ре зул та ти, тре ба ло би да нам је очи глед но – ни су 
се мо гли оства ри ти без ја сног и кон се квент ног стра те шког 
де ло ва ња ко ји се ре а ли зо вао па ра лел но са про це сом рас па да
ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 

Ге о по ли тич ки зна чај дру ге Ју го сла ви је и аме
рич ки стра те шки ин те ре си

Ју го сла ви ја, нај зна чај ни ја др жа ва Бал кан ског по лу о-
стр ва то ком ве ћег де ла 20. ве ка, ство ре на је и одр жа ва на уз 
по моћ та да шњих ве ли ких си ла из пре све га ге о по ли тич ких 
раз ло га. Ује ди њу ју ћи кул тур но-ци ви ли за циј ски раз ли чи-

3 Пе тро вић Пи ро ћа нац Зо ран, „Про ле го ме на: те зе о Ср би ји и срп ској стра те ги-
ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, вол 22, Бе о град, 2008, стр. 111.



Алек сан дар Са ша Га јић САД И РАС ПАД ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

64

те ју жно сло вен ске на ро де на про сто ру ју жне, ме ди те ран ске 
„кљу ча о ни це“ из ме ђу за пад ног и сре ди шњег де ла Ри млан-
да (обо да ево а зиј ског кон ти нен та што одва ја кон ти нен тал ну 
ма су од при сту па свет ским мо ри ма), ова др жа ва слу жи ла је 
ис пр ва не са мо као ва жна ка ри ка у лан цу одва ја ња со вјет ске 
кон ти нен тал не си ле од при сту па Сре до зе мљу, већ и као део 
бе де ма, сво је вр сног „buf fer zo ne“- a из ме ђу сред ње Евро пе и 
со вје ти зо ва ног ис то ка кон ти нен та,  ко ји је слу жио  да спре чи 
по нов но ши ре ње гер ман ског ути ца ја пре ма ју го и сто ку, од-
но сно ислам ском све ту. У хлад но ра тов ској кон ста ла ци ји, а 
на кон Ти то вог „од ме та ња“  из та бо ра Ста љи но вог Со вјет ски 
Са ве за 1948. го ди не, уло га дру ге, со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је пред ста вља ла је не зва нич ну мо ди фи ка ци ју ње не ме ђу-
рат не уло ге са до дат ном, иде о ло шком ком по нен том. На и ме, 
ис трг нув ши се из та да мо но лит ног кон ти нен тал ног со ци ја-
ли стич ког бло ка, Ју го сла ви ја је, исто вре ме но, пред ста вља ла 
при мер са мо свој не ал тер на ти ве со вјет ској вер зи ји со ци ја ли-
зма ко ји је био у со лид ним од но си ма са За па дом и  за ко јом 
су и дру ге зе мље истог уре ђе ња мо гле да се по тен ци јал но 
по ве ду. Та ко ђе, сво јом по ли ти ком ме ђу бло ков ског по сре до-
ва ња и пред во ђе ња по кре та не свр ста них на тре ће свет ским, 
пост ко ло ни јал ним про сто ри ма, Ју го сла ви ја је игра ла ва жну 
уло гу у спре ча ва њу да се ове зе мље свр ста ју на стра ну ис-
точ ног бло ка.  

Све у све му, у да том од но су сна га и по де ле ин те ре сних 
сфе ра, оп ста нак Ти то ве Ју го сла ви је, баш та кве ка ква је би-
ла, за пад ном бло ку до но сио је до вољ ну ко рист да бу де по-
др жа ва на, а Ис то ку не до вољ ну ште ту да би јој се трај ни је и 
оштри је про ти ви ле. Ме ђу тим, са за вр ша ва њем „хлад ног ра-
та“ чи ји је ис ход ишао у ко рист За па да и ди со лу ци јом ис точ-
ног иде о ло шког бло ка, пре ста ја ла је по тре ба за по др шком тој 
и та квој Ју го сла ви ји. То се екс пли цит но да уочи ти у из ја ва ма 
аме рич ког ам ба са до ра Во ре на Ци мер ма на, ко ји је по до ла ску 
у Бе о град у апри лу 1989. го ди не ја сно ста вио до зна ња „но ву 
по ру ку: Ју го сла ви ја ви ше не ужи ва ге о по ли тич ку ва жност 
ко ју су јој Сје ди ње не Др жа ве при да ва ле у то ку „хлад ног ра-
та.... Од са да ће Ју го сла ви ја би ти под врг ну та истом стро гом 
про су ђи ва њу на вод ног кр ше ња људ ских пра ва ко је је омо гу-
ћи ло Сје ди ње ним Др жа ва ма и ње ним са ве зни ци ма да из вр-
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ше се лек ци ју бу ду ћих ру ко вод ста ва ис точ но е вроп ских зе ма-
ља ме ђу бла го на кло ним „жр тва ма“.“4

Бал кан је та ко по но во вра ћен у игру као про стор пре-
ком по зи ци је и над ме та ња из ме ђу бли ско и сточ них си ла, 
Сред ње Евро пе као стра те шког де ла За па да и ис точ ног ути-
ца ја ко ји је у том тре нут ку био у кон стант ном по вла че њу. 
„Ли кви ди ра на је там пон зо на из ме ђу два су прот ста вље на 
бло ка, ко ју је чи ни ла СФРЈ... а ге о по ли тич ки про стор  Бал ка-
на, због спољ них ин те ре са, ре ор га ни зо ван је у ви ше ма њих 
др жа ви ца.“5  Стра те шки ин те ре си Сје ди ње них Др жа ва би ли 
су у том про це су при лич но ја сни: „САД, као нај ве ћа си ла, 
ди рект ним про ди ра њем на Бал кан, же ли да осу је ти до ми на-
ци ју Не мач ке и Ру си је – на том про сто ру.... Кон тро ли шу ћи 
Бал кан, САД ре а ли зу ју још два ци ља: кон тро ли шу не мач ки 
тран зит Ду на вом са Бли ским и Сред њим ис то ком и пре ко 
са ве за са Тур ском бло ки ра ју цр но мор ске мо ре у зе.... Уло гу ко-
ју је у том по гле ду има ла аме рич ка 6. фло та у Сре до зе мљу, 
са да за ме њу ју коп не не сна ге НА ТО-а, у ко ји ма САД има ју 
од лу чу ју ћу сна гу. Та ко се да на шња аме рич ка стра те ги ја при-
кло ни ла Ма кин де ро вој те зи да пре власт у Евро а зи ји мо же да 
има са мо онај ко вла да цен трал ним де лом ево а зи ји ског про-
сто ра.“6 За рад ши ре ња у ње го ву ду би ну, пре ма цр но мор ско-
ка спиј ским ба се ни ма и Сред њој Ази ји, тре ба ло је „по кри ти“ 
Бал кан и пре тво ри ти га у чвр сту тач ку ослон ца за да ље на-
сту па ње на ис ток. Ова ко усме ре на ин тер вен ци ја има ла и ши-
ре стра те шке по сле ди це: „Она је по мо гла да се це мен ти ра као 
кључ ни стра те шки са вез са Тур ском, као и оста лим му сли-
ман ским зе мља ма у лу ку до Цен трал не Ази је ко је об у хва та ју 
знат не ре зер ве пе тро ле ја у ка спиј ском ре ги о ну.... Бо сна је у 
ми ни ја ту ри пру жа ла сли ку кон флик та „Сло ве ни про тив му-
сли ма на“, сли ку ко ја је мо гла да има це ну у ана ло ги ји евен ту-
ал них ри вал ста ва са Ру си јом ши ре њем тур ске зо не ути ца ја, 
ме ђу при пад ни ци ма тур ско-ал тај ских је зи ка бив шег Со вјет-
ског Са ве за, ко ји се жу све до Ки не. То је та ко ђе би ла ко ри сна 
де мон стра ци ја да, упр кос не по ко ле бљи вој по др шци Изра е лу 
и ра за ра њу Ира ка ко је је би ло у то ку, Сје ди ње не др жа ве ни-

4 Џон стон Да ја на, Су лу ди кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 36.
5 Ни шић Стан ко, Гло бал на си ла и без бед ност Бал ка на, Вој но и зда вач ки за вод, 

Бе о град, 2002, стр. 26.
6 Исто.
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су ан ти му сли ман ски на стро је не.“7 Шта ви ше, ова кав при ступ 
олак ша вао је са рад њу са му сли ман ским зе мља ма пре тва ра-
ју ћи САД  у по тен ци јал ну  „уло гу ли де ра не фор мал не гру пе 
му сли ман ских на ци ја од За ли ва до Бал ка на. Ре ги је ко ји ма је 
не кад вла да ла Ото ман ска ца ре ви на по ка зу ју зна ке да би мо-
гле да по ста ну ср це тре ће Аме рич ке им пе ри је“8 - ка ко су у 
ја ну а ру 1996. у ча со пи су „New Re pu blic“ ука зи ва ли ње го ви 
уред ни ци Ја коб Хај лбрун и Мајл Линд.

Ју го сло вен ска дра ма у тро у глу  
Не мач ке, ЕУ и САД

Об зи ром да се ис ход рас па да СФРЈ у нај ве ћој ме ри по-
ду да рао са (оства ре ним) по ли тич ким, еко ном ским, иде о ло-
шком и вој но стра те шким ци ље ви ма САД, ни је  те шко ус твр-
ди ти да су „та да шње на чел не из ја ве да су за це ло ви ту Ју го-
сла ви ју, би ле пу ка ди пло мат ска ру ти на“ аме рич ких зва нич-
ни ка на по чет ку де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, у ко ји ма 
се пре по зна је „ин ди рект на стра те ги ја ве ли ких си ла ко ја под-
ра зу ме ва да су ве ли ки ра то ви оне мо гу ће ни, али да они ма ли, 
ло кал ни, мо ра ју да тра ју, да се пот хра њу ју, би ло по ли тич ки 
или прав но.“9 Исто, је у тре ну ци ма еска ла ци је кри зе 1991. 
го ди не, твр дио и члан пред сед ни штва СФРЈ, Бо ри сав Јо вић:  
Јед но јав но при ча ју, а дру го ра де - и то не са мо САД, не го и 
Не мач ка и Ма ђар ска, пре ко ко јих САД оства ру ју по ли ти ку 
раз би ја ња Ју го сла ви је, ра ди сво јих иде о ло шких и стра те гиј-
ских ин те ре са.“10 Но, ми мо све до чан ста ва ак те ра по ли тич ких 
зби ва ња,  по у зда них, јав но до ступ них до ку ме на та у при лог 
ди рект не по твр де о та квом тај ном де ло ва њу ко ји иду у при-
лог овој те зи, за са да – не ма, од но сно, они ни су до ступ ни.

И по ред то га хро но ло ги ја јав ног де ло ва ња и, по ступ-
но, све ја че по др шка се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма са јед не 
стра не, узев ши је у об зир у од но су на не чи ње ње или не су-
прот ста вља ње по ма га чи ма се па ра ти зма са дру ге стра не, те 

7 Џон сстон Да ја на, Су лу ди кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 60.
8 Hel brunn Ja cob, Lind Mic hael, „The Third Ame ri can Em pi re, with a Bal kan 

Fron ti er“, In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 4. ja nu ar 1996.
9 Пе тро вић Пи ро ћа нац Зо ран, „Про ле го ме на: те зе о Ср би ји и срп ској стра те-

ги ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, вол 22, Бе о град, 2008, стр. 106.
10 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 229.
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ис кљу чи во де кла ра тив на по др шка ко ју су пра ти ли ре ал-по-
ли тич ки по те зи што су овој „по др шци“ за пра во окре та ли ле-
ђа, до вољ ни су да оспо ре те зу о за ла га њу САД за оп ста нак 
СФРЈ у пр вој фа зи ју го сло вен ске кри зе. На не мач ку по ли-
ти ку по др жа ва ња се ве ро за пад них ре пу бли ка и пре у ра ње но 
при зна ва ње Сло ве ни је и Хр ват ске ком би но ва не са при ти сци-
ма на зе мље ЕЗ да учи не исто (уце њу ју ћи их раз ли чи тим мо-
ду си ма ве за ни за спо ра зум у Ма стрих ту ко ји је по стао ин-
сти ту ци о нал ни те мељ пре ра ста ња ЕЗ у ЕУ), да кле, не мо же 
се пре ба ци ти ис кљу чи ва од го вор ност за спољ но по ли тич ко 
под у пи ра ње рас па да Ју го сла ви је. Ову по ли ти ку САД су, у 
нај ма њу ру ку, па сив но по др жа ле сво јим упа дљи вим не чи ње-
њем ко је ни је мо гло би ти слу чај но.

Опре де ље ње ује ди ње не Не мач ке за по др шку се це си о-
ни стич ким ре пу бли ка ма и ње на уло га у рас па ду СФРЈ ни-
је спор на. Она је би ла по сле ди ца што стра те шких ин те ре са, 
ути ца ја исто риј ских сте ре о ти па, ре ван ши стич ких сен ти ме-
на та и кул тур но-исто риј ске бли ско сти са не ким од ју жно-
сло вен ских ре пу бли ка те же ље да се, на кон ује ди ње ња, по-
но во игра кон ти нен тал на по ли ти ка ве ли ког сти ла11 ко јом би 
се, исто вре ме но, Не мач ка укљу чи ла у вој не ми ров не ми си је 
ван сво је те ри то ри је и ра то си ља ла не га тив ног ба ла ста сво је 
два де се то ве ков не про шло сти. Те сне ве зе по је ди них не мач-
ких др жав них струк ту ра са ан ти ју го сло вен ском екс тре ми-
стич ком еми гра ци јом то ком ду гог ни за го ди на ни су  би ле 
тај на, и они у то ме ни су из у зе так, ни ти су у то ме знат ни је 
пред ња чи ли. У го ди на ма уочи рас па да Не мач ка је у ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма игра ла уло гу ту жи о ца бив ше Ју го-
сла ви је. „Хро но ло шким пра ће њем кри зе мо гу се ла ко уочи ти 
по де ље не уло ге Не мач ке и Аустри је у од но су на ин тер на ци-
о на ли за ци ју ју го сло вен ске кри зе. Не мач ка је де ло ва ла пре ко 
ЕЗ, а Аустри ја пре ко КЕБС-а. Још 15. ав гу ста 1990. го ди не 
Аустри ја је по кре ну ла ме ха ни зам КЕБС-а, за за шти ту људ-
ских пра ва у Ју го сла ви ји због уво ђе ња „при вре ме них ме ра“ 
на Ко со ву. Не за до вољ на од го во ром, по кре ну ла је мар та 1991. 
го ди не дру ги сте пен ме ха ни за ма... цен трал на тач ка у ди пло-

11 Ви де ти нпр. Ста во ве Ру пер та Шол ца, под пред сед ни ка ЦДУ/ЦСУ фрак ци-
је у Бун де ста гу и јед ног од кре а то ра не мач ке спољ не по ли ти ке на по чет ку 
90-тих го ди на про шлог ве ка, те мељ но об ра ђе не код Џон стон Да ја не, Су лу ди 
кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 90-91.
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мат ској ак ци ји Аустри је био је по ло жај Ко со ва и Вој во ди не, 
ко ји је на вод но „угро жен по сле до но ше ња Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је“ на во ди се у „Aid Me mo i re“- у ко ји је уру чен Са ве зном 
Се кре та ри ја ту за ино стра не по сло ве СФРЈ 28.03.“12 1991.  Не-
мач ка је, пак, од но вем бра 1990. го ди не при са стан ци ма ми-
ни ста ра чла ни ца ЕЗ жуч но про па ги ра ла ка ко људ ска пра ва 
има ју при о ри тет над одр жа ва њем ју го сло вен ског је дин ства, 
што је у пр ви мах би ло сла бог од је ка у дру гим европ ским 
зе мља ма.  На кон окр ша ја у Бо ро ву се лу у ма ју 1991. го ди не, 
Не мач ка је на чи ни ла на црт оштре ре зо лу ци је ко јом је осу ђи-
ва на по ли ти ка у Бе о гра ду и пред ла га ла да га ЕЗ ми ни стри 
усво је. Ме ђу тим, ка да је у ле то Хо лан ди ја (чи ји је ми ни стар 
спољ них по сло ва Ван ден Брук, од ју ла ме се ца 1991. пре у зео 
пред се да ва ње ЕЗ) по че ла да про па ги ра мно го ис кљу чи ви ји 
при ступ пре ма Ср би ји и оп стан ку ју го сло вен ске фе де ра ци-
је ко ји је, као не из бе жне, при хва тао от це пље ње Сло ве ни је и 
Хр ват ске, Не мач ка се окре ну ла Фран цу ском, мно го уме ре-
ни јем пред ло гу. На су прот на ја ва ма о мо мен тал ном при зна-
њу за пад них ју го сло вен ских фе де рал них је ди ни ца, Не мач ка 
се су здр жа ла од овог ак та то ком тро ме сеч ног мо ра то ри ју ма 
на при зна ње не за ви сно сти ју го сло вен ских ре пу бли ка, све до 
де цем бра 1991. го ди не. 

Чак и да су САД у кра јем 1990. и пр вој по ло ви ни 1991. 
го ди не би ли при о ри тет но окре ну ти кри зи и ра ту у За ли ву као 
и од но си ма са „уми ру ћим“ Со вјет ским Са ве зом, упра во због 
овог дру гог је про сто не за ми сли во да су оне пот пу но из ви да 
из гу би ле ова кве не мач ке спољ но по ли тич ке по те зе. Су пер-
си ла уочи на сту па ња пе ри о да свог та да већ ја сно ви дљи вог, 
не сум њи вог три јум фа у „хлад ном ра ту“ сва ка ко ни је би ла 
бла го на кло на да тр пи „иска ка ња“ сво јих са ве зни ка - да јој то 
ни је ишло у при лог и ко си ло се са ње ним да љим на ме ра ма. 
Да су САД  иоле ствар но по др жа ва ле оп ста нак СФРЈ, оне би 
те ак тив но сти Не мач ке ефи ка сно за у зда ле и од ло жи ле; САД 
би, код дру гих за пад них др жа ва, без ве ли ке му ке мо гле да 
ути чу да се не освр ћу на не мач ке зах те ве по што су се мно ге 
од њих, пре све га из исто риј ских раз ло га, крај ње не по вер љи-
во од но си ли пре ма пр вим спољ но по ли тич ким по те зи ма ује-

12 Авра мов Сми ља, Пост хе рој ски рат За па да про тив Ју го сла ви је, ЛДИ, Ве-
тер ник, 1997, стр. 258.
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ди ње не и оја ча ле Не мач ке. Ме ђу тим, оне то ни су чи ни ле. По 
све му су де ћи, САД су све сно до пу сти ле  Не мач ку „ис ту ре ну 
по зи ци ју“ и за ме ра ли јој са мо по пи та њу на чи на на ко ји су се 
ове за ла га ле за при зна ње за пад них ју го сло вен ских ре пу бли-
ка што се ко си ло са прин ци пи ма КЕБС-а; од но сно, у кон тек-
сту иш че ки ва ња раз во ја до га ђа ја у Со вјет ском Са ве зу – игра-
ле су опор ту ну по ли ти ку са ви ше при пре мље них сце на ри ја 
у слу ча ју раз ли чи тог раз во ја до га ђа ја. Осим то га, Не мач ку 
су за ни ма ле пре све га две за пад не ју го сло вен ске ре пу бли-
ке, а САД - Бо сна и Ма ке до ни ја у сми слу њи хо вих стра те-
шких пла но ва у му сли ман ском све ту. Раз ли ка је, пре ма том, 
у при сту пу по сто ја ла, али је би ла ви ше так тич ке при ро де и у 
окви ру ши рег кон тек ста, па и по пи та њу вре мен ског фак то ра 
(пре и по сле рас па да СССР) - ма да не су штин ска. Сје ди ње не 
Др жа ве су - ка да су про це ни ле да се „ге о по ли тич ки де вал ви-
ра на“ СФРЈ не мо же у јед ном ко ма ду ин те гри са ти у за пад ну 
сфе ру - од лу чи ле да при ме не „це ло ви то ре ше ње“ за све ње не 
пар ча ди, и по том спре че да де ло ве раз би је не др жа ве, и ње-
не ис ту ре не и бит не са ве зни це и по тен ци јал ни про тив ни ци, 
ин те ре сно трај ни је при ву ку се би. Рат и ду го трај на кри за су 
та ко по ста ли сред ство да се до ђе до тог „це ло ви тог ре ше-
ња“ са мно го про би тач них ге о стра те шких аспе ка та на мно го  
раз ли чи тих стра на, све да би се у крај њем ис хо ду мо гло по-
ка за ти ко је „је ди ни га зда“ и за у зда ти (ра ни је под стак ну ти) 
са ве зни ци. 

Ево лу ци ја ста во ва у ЕЗ у ле то, те про цес ин тер на ци о-
на ли за ци је ју го сло вен ске кри зе ко ју су САД јав но „пре пу-
сти ле ЕЗ“, про сто је пре ва зи ла зи ла спољ но по ли тич ке ка па-
ци те те тек ује ди ње не Не мач ке, укљу чу ју ћи и оне „уце њи-
вач ке“ ве за не за на сту па ју ће пре го во ре са европ ским парт-
не ри ма око бу ду ћег уго во ра о Ма стрих ту. Са мо јед на си ла на 
про сто ру Евро пе има ла је спо соб ност за та ко не што –  САД.  
Са мо јед на си ла  је про сто ру за ва ђе них ре пу бли ка СФРЈ би-
ла је у ста њу да се уну тар ње них фе де рал них ин сти ту ци ја, 
пре ко ма ни пу ла ци је ми ни стра спољ них по сло ва Бу ди ми ра 
Лон ча ра, до ђе до то га да се на Бри о ни ма, кроз не фор мал не 
раз го во ре и без са гла сно сти над ле жних ор га на фе де ра ци је, 
пла си ра ткз. „Бри он ска де кла ра ци ја“ као прав ни основ за ин-
тер на ци о на ли за ци ју кри зе под по кро ви тељ ством ЕЗ. Упра во 
на осно ву то га је фор ми ра на „Ме ђу на род на кон фе рен ци ја за 
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мир у Ју го сла ви ји“ (са пред се да ва ју ћим Бри тан цем Лор дом 
Ка ринг то ном) и „Ар би тра жна ко ми си ја“ (ткз. Ба дин те ро ва 
ко ми си ја). У за ме ша тељ ству ве за ном за „бри он ску епи зо ду“ - 
не по бит на је исто риј ска чи ње ни ца - глав ни ак те ри ни су би ли 
Нем ци, већ аме рич ки ам ба са дор Ци мер ман и хо ланд ски (ко ја 
је та да пред се да ва ла ЕЗ) ам ба са дор Фи е те ларс.13 Исто та ко, 
на су прот не мач ком при ти ску за бр зо при зна ње, Ми те ра но-
ва иде ја о прав ној екс пер ти зи пред углед ним пред сед ни ци-
ма пет европ ских су до ва на че лу са Ба дин те ром под не чи јим 
ути ца јем се пре тво ри ла у пре су ђи ва ње о пре стан ку по сто ја-
ња зе мље и ње ној де о би по ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма на 
осно ву сум њи ве ана ло ги је са рим ским прав ним прин ци пом 
uti po se di tis. Овај  се прин цип у ме ђу на род ном пра ву је ди-
но при ме њи вао на ко ло ни јал не про сто ре у сми слу да де ко-
ло ни зо ва не др жа ве на сле ђу ју као др жав не гра ни це ад ми ни-
стра тив не гра ни це ко је су од ре ди ле не ка да шње ко ло ни јал не 
вла сти. И при ли ком (не)при хва та ња од лу ке Ба дин те ро ве ко-
ми си је - ути ца ње на ре пу блич ка ру ко вод ства ни је ишао од 
стра не Не мач ке, већ од оних ко ји ма је ви ше по го до ва ло да 
фе де рал на др жа ва пр во прав но не ста не и да на ста не шест но-
во на ста лих др жа ва, не го да се кр ше ме ђу на род не нор ме при-
зна ва њем са мо две ме ђу њи ма. 

Аме рич ко за ла га ње  
за је дин стве ну Ју го сла ви ју

Чак и са мо де кла ра тив но аме рич ко за ла га ње за је дин-
стве ну Ју го сла ви ју би ло је крај ње  кон тра верз но. У са слу-
ша њу пред се нат ским ко ми те том за спољ не по сло ве Ло ренс 
Инглбер гер је, још 15. мар та 1989. го ди не, озна чио Ми ло ше-
ви ћа и Ср би ју за глав ног крив ца за но во на ста лу си ту а ци ју 
и за тра жио ко рек ци ју до та да шњих ста во ва пре ма Ју го сла-
ви ји.14 Иако је у то вре ме са ве зни пре ми јер Ан те Мар ко вић 
сло вио за „аме рич ког игра ча“ и био „је ди на лич ност чи ји су 
при о ри те ти друк чи ји од ве ћи не ре пу блич ких ли де ра, јер су 
у осно ви би ли усме ре ни у пр вом ре ду на еко ном ске ре фор ме 

13 Ви ди код  Ме сић Стје пан, Ка ко је сру ше на Ју го сла ви ја, Ми слав Прес, За-
греб, 1994, стр. 94.

14 Zim mer man War ren, Ori gins of Cat ha strop he, Ti mes Bo oks, New York, 1996, 
str. 8.
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и раз вој“,15 он ни ка да ни је, као њи хов ми ље ник, до био ствар-
ну по др шку. На про тив. При ли ком по се те Ва шинг то ну ок то-
бра 1989. го ди не где се срео са кон гре сме ни ма, по слов ним 
и фи нан сиј ским маг на ти ма и, на кра ју, та да шњим пред сед-
ни ком САД Бу шом, Мар ко вић ни је до био ни ка кву нов ча ну 
по моћ за ре форм ске по ду хва те, већ са мо вер бал ну по др шку 
не за ви сно сти, је дин ству и су ве ре ни те ту Ју го сла ви је. Са дру-
ге стра не, из ве сна сред ства би ла су усме ре на ка ре пу блич-
ким ру ко вод стви ма. Већ у фе бру а ру 1990. го ди не, као крај ње 
мар ги нал на лич ност на фо ру му у Да во су, Ан те Мар ко вић је 
био тре ти ран ви ше као еск по нент Бо на, по што је ве зао ју-
го сло вен ску мо не ту за не мач ку мар ку. Ње го ва су штин ска 
пот це ње ност и окре ну тост САД већ то ком 1990. го ди не ка 
но вим ре пу блич ким ру ко вод стви ма ја сно го во ри да на ње га 
и са ве зну вла ду ни ко ни је озбиљ но ра чу нао као по ли тич ког 
фак то ра, по го то во не као не ког ко би мо гао да „очу ва Ју го-
сла ви ју“.  Иглбер ге ро ве из ја ве при на ред ној по се ти кра јем 
фе бру а ра 1990. го ди не о им пре си о ни ра но сти Мар ко ви ће вим 
ре фор ма ма не мо гу а да нам не из гле да ју као иро ни ја.

Оно што је бит ни је је да је Иглбер ге ро ва по се та озна-
чи ла по че так ис ти ца ња но вог при о ри те та, уз за др жа ва ње на-
чел не по др шке је дин ству Ју го сла ви је. „Иглбер гер је,  по ред 
оста лог, ре као да људ ска пра ва, сло бо да и тр жи шна при вре да 
мо гу нај бо ље на пре до ва ти ако Ју го сла ви ја оста не ује ди ње на. 
Дру го, Аме ри ка сва ка ко не ће за сту па ти рас пад Ју го сла ви је, 
али ако се то де си, не ће има ти дру гог из бо ра не го да то при-
хва ти.“16 Од ова кве по ру ке „по др шке оп стан ку СФРЈ“, по тен-
ци јал ни се це си о ни сти за по че так бо љу ни су мо гли ни оче ки-
ва ти, па су очи глед но „би ли охра бре ни дру гим ко мен та ром 
из ко јег је им пли цит но про из ла зи ло да Сје ди ње не Др жа ве и 
НА ТО не ма ју на ме ру да упо тре бе си лу да би Ју го сла ви ју др-
жа ли на оку пу“.17 

То ком 1990. го ди не, до ду ше, би ло је још на чел не по др-
шке очу ва њу Ју го сла ви је из ре че не од стра не Стејт Де парт-
мен та и пред сед ни ка Бу ша. Оне су у јав ност би ле упу ће не 
са обра зло же њем да у пр вом ре ду слу же  да ода гна ју ути сак 

15 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 44.

16 Исто, стр. 46.
17 Исто.
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да САД пре ма Ју го сла ви ји „ја ше на два ко ња.“.18  Но, већ од 
де цем бра 1990. го ди не опи са на по др шка са др жи јед ну ва-
жну до пу ну као огра ни че ње по др шке оп стан ку са ве зне др-
жа ве - до пу ну да се САД не ће сло жи ти са упо тре бом вој ске 
про тив оних ре пу бли ка ко је се кре ћу у прав цу не за ви сно сти. 
Па ра лел но са ево лу ци јом ста во ва у Кон гре су је усво јен ткз. 
„Никлсов аманд ман“ по ко ме ће САД ус кра ти ти при вре ду 
по моћ Ју го сла ви ји ако не до ђе до де мо крат ских из бо ра у 
свим ње ним ре пу бли ка ма и ако Ср би ја не пре ста не да кр ши 
људ ска пра ва Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји је сту пио 
на сна гу у ма ју 1992. го ди не.19 Иако су у том пе ри о ду од ба-
ци ле и Туђ ма но ву мол бу за „тех нич ком по мо ћи у уна пре ђи-
ва њу по ли ци је“ (што је био еуфе ми зам за на о ру жа ва ње) САД 
су сна жно окре ну ле ле ђа оп стан ку фе де рал не др жа ве у тре-
нут ку ка да су се це си о ни сти из дру гих из во ра већ би ли на о-
ру жа ни и ка да се вој ни су коб ја сно на зи рао. Овај став САД 
екс пли цит но са оп штен пред сед ни штву СФРЈ у ја ну а ру 1991. 
го ди не пу тем ам ба са до ра Ци мер ма на: „Сје ди ње не Др жа ве 
ће се сна жно су прот ста ви ти би ло ка квом ко ри шће њу си ле, 
при ти са ка или под сти ца ња на на си ље ко је би бло ки ра ло де-
мо крат ске про ме не или до ве ло до не де мо крат ског је дин ства 
у зе мљи“20. Ци мер ман је, из ме ђу оста лог, за пре тио Јо ви ћу да 
ће они ко ји ко ри сте си лу би ти изо ло ва ни од Евро пе и ме ђу-
на род не за јед ни це. 

Још из ра же ни јег об ли ка би ли су по ме ну ти мо мен ти 
„по др шке“ Сје ди ње них Др жа ва оп стан ку Ју го сла ви је из не-
се ни су у да ни ма ка да се она фак тич ки рас па да ла и ка да је  
др жав ни се кре тар Беј кер до шао у зва нич ну по се ту Бе о гра ду 
(21. јун 1991). При ли ком одво је них са ста на ка са свим ре пу-
блич ким пред сед ни ци ма по на о соб, Беј кер се на чел но за ла-
гао за мир но ре ше ње кри зе и по што ва ње на че ла Хел син шке 
кон фе рен ци је, при то ме у пр ви план ис ти чу ћи за шти ту људ-
ских пра ва. Ме ђу тим, Беј кер је оп ту жи вао са мо Ср би ју за 

18 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 197.
19 Ка сни је је за мр за ва ње де ло ва ња „Никлсо вог аманд ма на“ ко ри шће но као 

сред ство при ти ска од стра не САД у нај дра ма тич ни јој фа зи па ра ли зе са ве-
зник ин сти ту ци ја, он да ка да је на ме сто пред сед ни ка пред сед ни штва СФРЈ 
тре ба ло до ве сти Сти пе та Ме си ћа, чо ве ка ко ји је јав но про кла мо вао да му је 
по сао да Ју го сла ви ја бу де уни ште на. 

20 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 232.
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њи хо во на вод но кр ше ње. Он је, из ме ђу оста лог, при ли ком 
по се те вр шио при ти сак и да се Ме сић на по кон иза бе ре на ме-
сто пред сед ни ка пред сед ни штва са ве зне др жа ве и упу ћи вао 
прет ње Ми ло ше ви ћу да ће би ти изо ло ван због при бе га ва ња 
си ли, сма тра ју ћи ње га, а не се це си о ни стич ка ру ко вод ства, 
глав ним крив цем за ју го сло вен ску кри зу. Беј ке ро ву по се ту, 
на осно ву све га на ве де ног, ја сно је обе ле жи ла ду бо ка кон тра-
дик тор ност, мно го ве ћа не го што је би ла она из ме ђу ње го вих 
из ја ва и раз во ја до га ђа ја на те ре ну: са јед не стра не, Беј кер је 
уве ра вао са го вор ни ке да су САД и ЕЗ спрем не да пру же зна-
чај на еко ном ска сред ства они ма ко ји ис тра ја ва ју у мир ном 
ре ша ва њу кри зе, док је, са дру ге стра не, ова по се та озна ча-
ва ла по че так јав ног по вла че ња - од но сно крај ак тив не уло ге 
Бу шо ве ад ми ни стра ци је у ју го сло вен ској кри зи. У њој ће се 
САД ре ак ти ви ра ти тек ка да се зе мља бу де рас па ла у кр ва вом 
гра ђан ском ра ту. Ка да у сеп тем бру исте го ди не бу де до не та 
ре зо лу ци ја 731 о ем бар гу на ис по ру ку оруж ја Ју го сла ви ји, у 
Беј ке ро вим из ја ва ма мо ћи ће се про на ћи са мо из ја ве осу де 
ак тив но сти Ср би је и ЈНА. У слич ном кон тек сту САД су уче-
ство ва ле у за јед нич кој де кла ра ци ји са ЕЗ и СССР ко ја је пре-
ти ла не у год ним по сле ди ца ма они ма ко ји же ле на си љем про-
ме ни ти уну тра шње или спољ не гра ни це СФРЈ. Ка ква је би ла 
пра ва при ро да ове на чел не по др шке мир ном ре ша ва њу кри зе 
и, у рат ним усло ви ма, па ра док сал ном за ла га њу за исто вре ме-
ни оп ста нак са ве зне др жа ве и фе де рал них је ди ни ца у ад ми-
ни стра тив ним гра ни ца ма - го во ри анег до та о ав гу стов ском 
раз го во ру аме рич ког ам ба са до ра Ци мер ма на са хр ват ским 
пред сед ни ком Туђ ма ном, чи ја је фе де рал на је ди ни ца кра јем 
ју на јед но стра но про гла си ла не за ви сност и от це пи ла се од 
Ју го сла ви је. „На из ра же ну сум њу аме рич ког ам ба са до ра у 
спо соб ност хр ват ске вој ске у по во ју да во ди рат про тив моћ-
не ју го сло вен ске ар ми је, Туђ ман нон ша лант но при ме ћу је: 
„О, па ва ша зе мља ће нам при те ћи у по моћ са сво јим вој ним 
сна га ма.“ Он од би ја са пре моћ ним осме хом Ци мер ма нов ка-
те го рич ки од го вор да не ма ни нај ма ње шан се за аме рич ког 
вој но ан га жо ва ње. „Мо жда ја ви ше знам о ва шој зе мљи не го 
ви, го спо ди не ам ба са до ре“.21

21 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 71.
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Ан га жман САД у ју го сло вен ским гра ђан ским 
ра то ви ма

Ако се ан га жман САД у пр вом де лу ју го сло вен ске кри-
зе мо же на зва ти кон тра верз ним и не до ре че ним, са јед ном јав-
ном, на чел ном при чом и чи ње њем (или не чи ње њем) ко је је 
по сте пе но ишло ми мо или су прот но про кла мо ва ним ста во-
ви ма а, у ства ри, у скла ду са соп стве ним ши рим ин те ре си ма 
и так тич ким про це на ма - дру га фа за де ло ва ња САД на про-
сто ру та да већ бив ше Ју го сла ви је би ла је пот пу но до след на у 
прав цу по др шке ди со лу ци ји зе мље, по ступ ном укљу чи ва њу 
у ру ко во ђе ње „кри зним ме наџ мен том“ што је ево лу и рао у 
вој ну ин тер вен ци ју где су сви стра те шки ци ље ви до след но 
оства ри ва ни на ште ту срп ских ви тал них ин те ре са. 

У ова квој по ли ти ци Сје ди ње не Др жа ве убе дљи во пред-
ња че у од но су на све сво је са ве зни ке.  У ра но про ле ће 1992. 
го ди не оне ак тив но ло би ра ју код дру гих др жа ва да се при зна 
не за ви сност БиХ, од но сно да се при зна ју све че ти ри ре пу-
бли ке (Сло ве ни ју, Хр ват ску, БиХ и Ма ке до ни ју) у па ке ту и 
та ко ану ли ра „из би ја ње Не мач ке у пр ви план, ис пред САД“ 
(Иглбер гер).22 Са ве ту ју ћи Изет бе го ви ћа да од би је пред ло-
же ни Ку ти ље ров план о кан то ни за ци ји Бо сне по ет нич ком 
прин ци пу ко га су прет ход но при хва ти ле срп ска и хр ват ска 
стра на (чу ве но Ци мер ма но во пи та ње упу ће но Изет бе го ви ћу: 
„Ако вам се не сви ђа (план), за што га пот пи са ти?23“ што је 
ово га утвр ди ло у ста ву да САД не ма ју ни шта про тив да од 
Ку ти ље ро вог пла на од у ста не), аме рич ка ди пло ма ти ја је убр-
за ла из би ја ње гра ђан ског ра та.

Сви по те зи САД у бо сан ском рат ном гро тлу  би ли су 
од од луч не ва жно сти и за ње го во из би ја ње и за ње гов ис ход. 
На оштру ди пло мат ску офан зи ву САД до шло је до изо ла ци је 
Ср би је, ње ног су спен до ва ња из КЕБС-а, по вла че ња при зна ња 
„тре ће Ју го сла ви је“ – СРЈ (са чи ње не од Ср би је и Цр не Го ре) 

22 Ву дворд Су зан, Бал кан ска тра ге ди ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 
279.

23 Пре ма Смај ло вић Љи ља на, „Мо ја уло га у Бо сни, ин тер вју са Во ре ном Ци-
мер ма ном“, Вре ме, 27. јун 1994, та ко ђе и код Ra ju Tho mas, „So ve re ig nity, Self 
–de ter mi na tion and Se ces sion”, Yugo sla via Un ra ve led (ed. Ra ju Tho mas), Le-
xing ton Bo oks, Bo ul der, 2003, стр. 7-8.
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као сук це со ра прет ход не др жа ве, као и до по кре та ња ме диј-
ске кам па ње у ко рист бо сан ских Му сли ма на и са та ни за ци је 
Ср ба и Ср би је те уво ђе ња по ли тич ких и еко ном ских санк ци-
ја УН пре ма СРЈ. Већ у ју ну 1992. го ди не Стејт Де парт мент 
из ра ђу је план о упо тре би  си ле про тив вој них сна га Р. Срп-
ске. Он ни је био ре а ли зо ван са мо из раз ло га што ни Буш, 
ни Чеј ни (та да шњи ми ни стар од бра не САД) ни ти ко ман дант 
глав ног шта ба Ко лин Па у ел ни су хте ли да ри зи ку ју аме рич-
ко вој но ан га жо ва ње у  open en ded ми си ји без ја сног ци ља 
и из ла зне стра те ги је, а об зи ром на про це ње не ви со ке гу бит-
ке. Због то га се, то ком це лог тра ја ња бо сан ског гра ђан ског 
ра та, у аме рич кој ад ми ни стра ци ји кон ти ну и ра но тра га ло у 
два прав ца (twin track): ка оства ри ва њу стра те шких ци ље ва 
пу тем пре го во ра са за ра ће ним стра на ма, пре све га Хр ва ти-
ма и Му сли ма ни ма у окви ру та да шњих ми ров них ини ци ја-
ти ва 2) ка ин си сти ра њу на ра ду Ха шког Три бу на ла за рат не 
зло чи не по чи ње не на про сто ру та да већ бив ше Ју го сла ви је. 
Но ва, Клин то но ва ад ми ни стра ци ја уоб ли ча ва ла је сво ју но ву 
спољ но по ли тич ку док три ну „ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“ 
упра во у бо сан ском су ко бу, у пр ви мах без у спе шно за го ва-
ра ју ћи фор му лу „lift and stri ke“ – што је са др жа ва ла за ла га-
ње за уки да ње ем бар га на увоз оруж ја за му сли ман ску рат ну 
стра ну и ва зду шне вој не уда ре на срп ске по ло жа је. По чет ком 
1994. го ди не, на кон на став ка ра та и про па сти чи та ве се ри је 
ми ров них пре го во ра под по кро ви тељ ством ЕУ (че му су не-
се бич но свој до при нос да ли и Аме ри кан ци), Клин тон је по-
кре нуо но ву аме рич ку ини ци ја ти ву, по зи ва ју ћи се на че ти ри 
ин те ре са: до ка зи ва ња НА ТО-а као је ди не ве ро до стој не ми-
ров не сна ге у Евро пи; 2) из бе га ва ња про ши ре ња су ко ба; 3) 
за у ста вља ња та ла са из бе гли ца; 4) пре ки да ње „оп са де“ Са ра-
је ва.24 От по че ла је и ре а ли за ци ја ра ни је (ав гу ста 1993. го ди-
не, на са стан ку Клин то но вог иза сла ни ка ред ма на са ше фом 
хр ват ске ди пло ма ти је Гра ни ћем) иде је о об у ста вља њу ра та 
из ме ђу Хр ва та и Му сли ма на у Бо сни, све ра ди фор ми ра ња  
хр ват ско-бо шњач ке фе де ра ци је. У аме рич кој ам ба са ди у Бе-
чу 4. мар та 1994. го ди не са ста вље ни су пред ло зи Уста ва Фе-
де ра ци је и (ни ка да ре а ли зо ва ни) пред лог о кон фе де ра ци ји са 

24 По доб ник Зо ран,  По ли ти ка САД пре ма Ре пу бли ци Хр ват ској у раз до бљу 
19911995, ма ги стар ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет - Све у чи ли ште у За гре-
бу, За греб, 2005, стр. 47-48.
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Хр ват ском, да би 18. мар та био за кљу чен ткз. „Ва шинг тон-
ски спо ра зум“ из ме ђу Туђ ма на и Изет бе го ви ћа о ства ра њу 
хр ват ско-му сли ман ске кон фе де ра ци је и њи хо вог да љег рат-
ног са ве зни штва про тив Ср ба. То ме је прет хо дио „Спо ра зум 
о пре ки да њу не при ја тељ ста ва“ (23. фе бру а ра) из ме ђу хр ват-
ског ге не ра ла Ро са и му сли ман ског Де ли ћа, за кљу че ни под 
при ти ском Аме ри ка на ца, уз сва ко вр сне прет ње – од уво ђе ња 
санк ци ја до пре пу шта ња за ра ће них стра на да се са ме но се 
са бу ду ћим ис хо дом су ко ба. Иако је  „Ва шинг тон ски спо ра-
зум“ фак тич ки  за жи вео тек пот пи си ва њем но вог спо ра зу ма 
о ње го вој при ме ни (22. ју ла 1995), овим упли та њем САД су 
„са чу ва ле“ ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ и спре чи ле ње ну 
по де лу по на ци о нал ном кљу чу, те ство ри ле вој не и по ли тич-
ке усло ве да се до ју че ра шњи су пар ни ци, а са да са ве зни ци у 
су ко бу са Ср би ма, на о ру жа ју и, уз ва зду шну и ло ги стич ку 
по др шку, до ве ду до про ме не од но са сна га на те ре ну.

Сва кључ на де ша ва ња у 1995–тој, за вр шној го ди ни ра-
та, про шла су под сен ком аме рич ког ути ца ја. На кон Туђ ма-
но вог от ка зи ва ња ман да та УН ПРО ФОР-у а при ста ја ња на 
план З-4 у Кра ји ни, аме рич ке ди пло ма те Хол брук и Гал брајт 
су га убе ди ле да про ме ни ми шље ње, док му је пот пред сед-
ник САД Ал Гор у Ко пен ха ге ну дао пу ну по др шку „ус по ста-
вља њу су ве ре ни те та на це лој те ри то ри ји ав но јев ске Хр ват-
ске“. Ка да је, уз аме рич ко по сре до ва ње да се СРЈ не укљу чи 
у но ви рат ни су коб око РСК, Туђ ман до био дис крет ни миг да 
от поч не вој но-по ли циј ску офан зи ву про тив Р. Срп ске Кра-
ји не у две ета пе – у ма ју 1995. у за пад ној Сла во ни ји ( „Бље-
сак“); и у ав гу сту оп шти на пад („Олу ја“) – и то се од и гра ло  
уз ди рект но и ин ди рект но уче шће САД. Ави ја ци ја НА ТО- а 
ди рект но је бом бар до ва ла срп ске по ло жа је у Кра ји ни, док је 
јед на, фор мал но при ват на фир ма у вла сни штву пен зи о ни са-
них ви со ких офи ци ра аме рич ке вој ске, вр ши ла обу ку хр ват-
ске вој ске за опе ра ци ју „Олу ја“ и ди рект но ути ца ла на план 
и ток оп се жне вој не опе ра ци је уни ште ња РСК. Слич на си-
ту а ци ја се по но ви ла не пун ме сец да на ка сни је. Та да је, на-
кон дру гог сум њи вог ма са кра на пи ја ци Мар ка ле у Са ра је-
ву  од та јан стве не ми но ба цач ке гра на те за шта је тре нут но 
оп ту же на срп ска стра на, за по че ла нај ве ћа вој на опе ра ци ја у 
до та да шњој исто ри ји НА ТО-а „Уме ре на си ла“ са 3400 бор-
бе них ле то ва из ве де них про тив вој ске Ре пу бли ке Срп ске. 
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Хр ват ско-му сли ман ска офан зи ва у сеп тем бру ме се цу пред-
ста вља ла је са мо пе ша диј ску ком по нен ту ове опе ра ци је ко ја 
је пре о кре ну ла вој ни од нос сна га на те ре ну, и - ка да су Аме-
ри кан ци за кљу чи ли да је он до во љан за при си ља ва ње за ра-
ће них стра на да сед ну за ми ров ни сто ко ји их је че као у САД 
– ре зул ти ра ли но вем бар ским пре го во ри ма у Деј то ну, кра ју 
ра та и раз ме шта њу НА ТО тру па као ми ров них сна га на про-
сто ру оба ен ти те та – и БиХ Фе де ра ци је и Ре пу бли ке Срп ске. 
Три го ди не доц ни је, чи тав про цес на стан ка и ин тен зи ви ра ња 
кри зе, пре ко ме ђу на род ног по сре до ва ња и ин тер на ци о на ли-
за ци је па све до ху ма ни тар не ин тер вен ци је у ви ду 78- днев-
ног НА ТО бом бар до ва ња Ср би је по но ви ће се на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Ју жна по кра ји на Ре пу бли ке Ср би је ће, на кон оку-
па ци је овог про сто ра од стра не НА ТО-а под фор мал ним (и 
на кнад но при ба вље ним) по кро ви тељ ством УН би ти пре тво-
ре на у ме ђу на род ни про тек то рат у ко ме ће глав ну реч во ди ти 
Сје ди ње не Др жа ве.    

* * *

На ве де ни кра так пре глед кључ них аме рич ких ста во ва, 
из ја ва и по те за не оста вља сум ње да су САД у це лој кри зи ко-
ја се за вр ши ла рас па дом Ју го сла ви је кон ти ну и ра но де ло ва-
ле на оства ри ва њу соп стве них ре ал по ли тич ких, стра те шких 
ци ље ва,  и то раз ли чи тим так ти ка ма и у раз ли чи тим окол-
но сти ма, ди рект но или пре ко дру гих ак те ра. Њи хо во по сту-
па ње би ло је од ме ре но пре све га у од но су на ши ри кон текст 
кра ја „хлад ног ра та“ и иш че ки ва ње ис хо да кри зе Со вјет ског 
Са ве за. На кон тог  су се САД, ди рект но и отво ре но (прем да 
во де ћи ра чу на да оства ре сво је ци ље ве у ре ги о ну са што ма-
ње соп стве не ште те и, нај че шће, о ту ђем тро шку)  уме ша ле у 
кри зу. Еска ла ци ја кри зе и ње ни ис хо ди са свим су по го до ва ли 
за оства ре ње ци ље ва пост хлад но ра тов ске хе ге мо ни је САД 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Кроз пре у зи ма ње кри зног 
ме наџ мен та и уоб ли ча ва ње док три не ткз. „ху ма ни тар них 
ин тер вен ци ја“ САД су, у из ме ње ном од но су свет ских сна га, 
до след но оства ри ли сво је стра те шке ци ље ве во де ћи ра чу на о 
тра ди ци о нал ном зна ча ју Бал ка на у окви ру ју го и сточ ног де-
ла европ ско-ме ди те ран ског Ри млан да. Ис ко ри стив ши ин те-
ре се дру гих спољ них игра ча ре ги о нал ног до ме та, САД су, 
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по сте пе но, од њих пре у зе ле стра те шку ини ци ја ти ву, де лом 
за до во љи ле а де лом об у зда ле њи хо ве апе ти те и за др жа ле за 
се бе не по ре ци ву уло гу хе ге мо на ко ја им је омо гу ћа ва ла да љу 
ре а ли за ци ју ге о стра те шких пла но ва: спре ча ва ња ула ска но-
во на ста лих др жа ва у ин те ре сне сфе ре дру гих ме ђу на род них 
ак те ра и њи хо ву по ли тич ку ра ди ка ли за ци ју (за то је по др жа-
ван кон цепт „мул ти кул тур не“ БиХ), да љег ге о по ли тич ког 
ши ре ња на ис ток  и, у окви ру то га, стра те шке са рад ње са 
ствар но или по тен ци јал но са ве знич ким де лом му сли ман ског 
све та.

По ред то га, рас пад и ду го трај ни рат на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је омо гу ћио је САД по стиг ну ће ши рих стра те шких 
ин те ре са и на про сто ру за пад не, са ве знич ке Евро пе. Пр-
во, кроз оне мо гу ћа ва ње про це са пре ра ста ња ЕУ у „твр ђа ву 
Евро пу“ са моћ ном, ин те гри са ном при вре дом и мо не том ко-
је би угро зи ле су пре ма ти ју САД у гло бал ној еко но ми ји, све 
кроз за др жа ва ње свог при су ства и пре о вла ђу ју ћег ути ца ја на 
„ста ром кон ти нен ту“. Дру го, кроз по ка зи ва ње не спо соб но-
сти ЕУ да се са мо стал но но се са ре ша ва њем про бле ма у кри-
зним про це си ма без уче шћа, од но сно ли дер ства САД. Тре ће, 
кроз про ти вље ње на стан ку не за ви сне, је дин стве не „Европ-
ске спољ не и без бед но сне по ли ти ке“ пред ви ђе не „Уго во ром 
у Ма стрих ту“ ко ја је под ра зу ме ва ла и из град њу за јед нич ких 
вој них сна га ко је би при су ство тру па САД и са мог НА ТО-а 
у пост- хлад но ра тов ском ам би јен ту по сте пе но учи ни ле из-
ли шним. Кр ва ви, ду го трај ни кон фликт у европ ском ју жном 
дво ри шту пру жио је иде а лан али би за за др жа ва ње тру па 
САД на ње ном про сто ру, од но сно, кроз пре ба ци ва ње вој них 
кон тин ге на та на но ва тру сна, ра том за хва ће на под руч ја - дао 
је НА ТО пак ту но ви раз лог по сто ја ња ко ји ће би ти док три-
нар но уоб ли чен 1999. го ди не, то ком агре си је на СРЈ по во дом 
ко сов ске кри зе.25

Рас пад Ју го сла ви је, да кле, дао је шан су САД да прак-
тич но ре а фир ми шу сво ју уло гу хе ге мо на на „ста ром кон ти-
нен ту“ у пост хлад но ра тов ској епо хи и та ко оства ри све сво-
је ци ље ве пред ви ђе не ши рим ге о стра те шким пла но ви ма. 
Уоста лом, док три нар но уоб ли ча ва ње оно га што се на про-

25 О овим стра те шким ин те ре си ма го во ри и Деј вид Гибс у Gibbs Da vid, First do 
no Harm, Hu ma ni ta rian In ter ven tion and de struc tion of Yugo sla via, Van der bil le 
Uni ver sity Press, Nas hvil le, 2009, str. 25-30.
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сто ру бив ше Ју го сла ви је не по сред но ре а ли зо ва ло по чет ком 
1992. го ди не обе ло да ње но је у „Во ди чу за пла ни ра ње од-
бра не“, зва нич ном до ку мен ту са чи ње ном под ру ко вод ством 
По ла Вол фо ви ца, та да шњег за ме ни ка се кре та ра од бра не, и 
то ја сно и не дво сми сле но: „Наш пр ви циљ је да пред у пре-
ди мо по ја вљи ва ње но вих ри ва ла би ло на те ри то ри ји бив шег 
Со вјет ског Са ве за или не где дру где... Ово је пре о вла ђу ју ће 
ста но ви ште ко је сто ји уну тар но ве ре ги о нал не од брам бе не 
стра те ги је... По сто је три до дат на аспек та овог ци ља: Пр во, 
САД мо ра ју по ка за ти ли дер ство нео п ход но да ус по ста ви и 
за шти ти но ви по ре дак ко ји се др жи ста но ви шта о убе ђи ва њу 
по тен ци јал них так ма ца да не тре ба ју да пре тен ду ју на ве ћу 
уло гу или те же за агре сив ни јим ста вом при за шти ти сво јих 
ле ги тим них ин те ре са. Дру го, у нео д брам бе ним сфе ра ма, мо-
ра мо во ди ти до вољ но ра чу на да обес хра бри мо на сто ја ња да 
ин те ре си раз ви је них ин ду стриј ских на ци ја угро зе на ше ли-
дер ство или тра же пре ме та ње по сто је ћег по ли тич ког и еко-
ном ског по рет ка. Ко нач но, мо ра мо за др жа ти ме ха ни зме да 
од вра ти мо по тен ци јал не так ма це ако по ка жу аспи ра ци је за 
ве ћом ре ги о нал ном и гло бал ном уло гом.“26 У  про це су ре а ли-
за ци је ових ци ље ва, фе де рал на Ју го сла ви ја, чи је је по сто ја ње 
из гу би ло до та да шњи ге о по ли тич ки зна чај - на шла се као го-
то во иде ал но сред ство.  

Aleksandar Sasa Gajic

U. S. AND DIS IN TE GRA TION OF YUGOSLAVIA:  
THE TWENTYYEAR PERSPEC TI VE

Sum mary

 This pa per exa mi nes the ro le of U. S. po licy du ring the 
bre a kup of Yugo sla via from the twentyyear per spec ti ve ha ving in 
mind com mon ex pert’s opi nion abo ut exi sting of two pha ses; the 
first one – in which Uni ted Sta tes dec la ra ti ve advo ca ted for the 
pre ser va tion of Yugo sla via alt ho ugh Ger man de mands the re cog
ni tion of in de pen den ce of Slo ve nia and Cro a tia, and the se cond 

26 US De part ment of De fen se, De fen ce Pla ning Gu i dan ce, FY1992-1999, Fe bru ary 
23. 1992. 
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one be gins in 1992   when Uni ted Sta tes be gan to lead in advo
ca ted for the in de pen den ce re cog ni tion of all Yugo slav re pu blics 
and the pu nis hment of Ser bia. This pa per analyses the evo lu tion 
of the pro cess of dis in te gra tion of SFRY, ke e ping in mind the in
ter fe ren ce of U. S. in the Yugo slav cri sis, its stra te gic pri o ri ti es 
and ob jec ti ves, and in di spu ta ble out co mes that are cor re spon
ding to the se ob jec ti ves. In ac cor ding to this we can ar gue that 
Uni ted Sta tes was dri ven by the ir per so nal in te rests, po li ti cal re
a sons, which va ried in ac cor dan ce to spe ci fic in ter na ti o nal si
tu a ti ons and the fi eld si tu a ti ons, and they de man ded cle ar and 
stra te gic ac tion.       
Keywords: Uni ted Sta tes, the dis in te gra tion of Yugo sla via, ci vil, 

ge o stra te gic in te rests, hu ma ni ta rian in ter ven ti o
nism.
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Re su me

Even two de ca des af ter dis in te gra tion of the So ci a list Fe de
ral Re pu blic of Yugo sla via pre va i ling vi ews on im por tant ca u ses 
of its dis in te gra tion and the ro le of in ter nal and ex ter nal fac tors 
in this pro cess ha ve not been ma de cle ar – in ter pre ta ti ons of this 
pro cess ha ve not been sub stan ti ally, com pre hen si vely and trust
wort hily ba sed in re gard to ma inly pro pa gan dist vi ews of the con
flic ted si des in the con flict wit hin the SFRY of that ti me. The SFRY 
was dis in te gra ted at the end of the Cold War epoch due to an 
in ter ac tion of ex ter nal and in ter nal ca u ses ac ting in a cu mu la ti ve 
way. In ter nal ca u ses for the dis in te gra tion of Yugo sla via we re: a 
wor se ning so cioeco no mic si tu a tion on ter ri tory of the who le fe
de ra tion fol lo wed by dis in te gra tion of com mu nist pa ra digm, the 
Con sti tu ti o nal and ge ne ral le gal frag men ta tion that had cre a ted 
pa ral lel sta te frag men ta tion, dif fe rent in te rest per spec ti ve of the 
Re pu blic po li ti cal aut ho ri ti es who used the is sue of na ti o na lism 
for a skil lful mo bi li za tion of the pe o ples wit hin the ir own fe de
ral units, pa ralysis of in sti tu ti ons, mo ral dec li ne, cor rup tion and 
di so ri en ta tion… Ex ter nal ca u ses of the dis in te gra tion we re both 
di rect and in di rect ones and im pacts of in ter na ti o nals fac tors on 
do me stic fac tors we re both pu blic and sec ret ones, pri ma rily with 
the ob jec ti ve of ac com plis hing the ir own in te rests and stra te gic 
plans.

From this re tro spec ti ve vi ew aut hor of the text at temp ted to 
re con si der the ro le of po li tics of the Uni ted Sta tes in the pe riod 
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of dis in te gra tion of Yugo sla via, by con si de ring ex perts’ com mon 
vi ews in re gard to two pha ses of the dis in te gra tion – first pha se 
of the USA’s dec la ra ti ve sup port for pre ser va tion of the SFRY 
in con trast to de mands of Ger many for re cog ni tion of in de pen
den ce of Slo ve nia and Cro a tia and se cond pha se star ting from 
the be gin ning of 1992 when the USA star ted to lead the way of 
sup por ting re cog ni tion of in de pen den ce of all Yugo slav re pu blics 
and pu nis hment of Ser bia, that is, the Fe de ral Re pu blic of Yugo
sla via. This highly sim pli fied pic tu re on the ro le of the USA in the 
events which to ok pla ce in Bal kan du ring 1990’s is sci en ti fi cally 
un te na ble. The USA was the key ex ter nal fac tor who se ac ti vity 
was of gre at im por tan ce for the out bre ak, du ra tion and out co me 
of the war and the pe a cene go ti a ti ons. They had gre at in flu en ce 
on in ter na ti o nal in sti tu ti ons and ot her in ter na ti o nal fac tors. The 
ima ges cre a ted in Ame ri can me dia di rectly in flu en ced esta blis
hment of ste re otypes in in ter na ti o nal pu blic opi nion and de ter
mi ned opi ni ons to ward con flic ted si des and du ra tion and con se
qu en ces of such ac ti vity ha ve not chan ged much up to this day. 
The ir mi li tary sup port as well as the ir la ter di rect in ter ven tion (in 
Bo snia and Her ze go vi na and in Ko so vo and Me to hi ja) tur ned the
se re gi ons in to in ter na ti o nal pro tec to ra tes in which Ame ri ca has 
de ci si ve word. In ad di tion to this, the out co me of dis in te gra tion 
of the SFRY un do ub tedly shows that on its ter ri tory the USA has 
ac hi e ved al most all of its stra te gic ob jec ti ves: po li ti cal, eco no mic, 
mi li tary and ge o po li ti cal ones. On the ba sis of all this one sho uld 
ta ke in to con si de ra tion a hypot he sis that in all pha ses of Yugo
slav cri sis the USA we re pri ma rily lead by the mo ti ves of in te rest 
and real po li tics that ha ve been chan ging its forms or the ways of 
get ting in vol ved in to the cri sis de pen ding on the sta te of in ter na
ti o nal af fa irs and si tu a tion on the fi eld due to the fact that the se 
stra te gic ob jec ti ves co uld not be ac hi e ved wit ho ut a cle ar and 
con se qu ent stra te gic ac ti vity. By ta king over the cri sis ma na ge
ment and for ma tion of a socal led “hu ma ni ta rian in ter ven tion” 
doc tri ne the USA con si stently ac com plis hed the ir stra te gic ob jec
ti ves in the en vi ron ment of al te red ba lan ce of the world po wers, 
ha ving in mind tra di ti o nal sig ni fi can ce of Bal kan wit hin the so ut
he a stern part of Euro peMe di ter ra nean Ri mland. 

By using in te rests of ot her fo re ign players in the re gi o nal 
do main, the USA gra du ally to ok over stra te gic ini ti a ti ve from 
them and then partly sa tis fied and sup pres sed the ir ap pe ti tes and 
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then kept the ir un qu e sti o na ble he ge mo nic ro le for them sel ves, 
which then pro vi ded them with op por tu nity for furt her re a li za tion 
of the ir geostra te gic ob jec ti ves: pre ven tion of en rol lment of the 
newlycre a ted sta tes in to in te rest sphe res of ot her in ter na ti o nal 
fac tors and pre ven tion of the ir po li ti cal ra di ca li za tion as well as 
furt her geopo li ti cal spre a ding to ward the East and, wit hin this 
ob jec ti ve, stra te gic co o pe ra tion with real or po ten tial al lied part 
of Mu slim world.  

 Овај рад је примљен 21. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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