
УДК: 355.01

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 1/2012.

год. 19. vol. 35.
стр. 105-129.

105

ДушанНиколиш
Институтзакриминолошкаисоциолошка

истраживања,Београд

РАТОВАЊЕБЕЗРАТА
–БУДУЋНОСТ(ИДЕАЛ)

АМЕРИЧКЕДОМИНАЦИЈЕСВЕТОМ?*

Сажетак
Ве ли ки и древ ни ки не ски вој ни ми сли лац, стра тег и фи ло-

зоф Сун-Цу, у сво јој књи зи из 5. ве ка пре но ве ере, Умећератова
ња, у одељ ку „Офан зив на стра те ги ја“, на пи сао је да је „под јар ми ти 
не при ја те ља без бор бе – вр ху нац  умет но сти и ве шти не ра то ва ња“. 
Ова ми сао и мак си ма Сун-Цуа  чи ни се да је, на по чет ку 21. ве ка, 
на пу ту да се по твр ди у пла не тар ним окви ри ма у ви ду аме рич ке 
кон цеп ци је кон тро ле и до ми на ци је у ве ћи ни бит них свет ских ге-
о по ли тич ких ре ги о на (из у зев огром них - ру со а зиј ског и ки не ског) 
као и кроз кључ не гло бал не  еко ном ске, фи нан сиј ске, тех но ло шке, 
ИТ, ин фо ко му ни ка ци о не и про па ганд не и ма сме диј ске то ко ве у 
ко је је угра ђе на нај но ви ја аме рич ка ин фор ма ци о на, ко му ни ка ци-
о на и ком пју тер ска гло бал на моћ. Већ да нас, да се и не по ми ње 
бу дућ ност, Сун-Цу о ва мак си ма до би ја нај ши ре мо гу ће зна че ње – 
у сми слу под чи ња ва ња „остат ка све та“ и го спо да ре ња њи ме без 
бор бе, „ми ро љу би вим“ пу тем, на „ме ки“ на чин, при сил ним при ла-
го ђа ва њем, амал га ми ра њем све та вла да ју ћем вред но сном си сте му, 
ин те ре си ма, по тре ба ма, ин сти ту ци ја ма аме рич ке су пер си ле -  као 
вр хун ца ве шти не.

Ви со ко тех но ло шка и ви со ко со фи сти ци ра на ре во лу ци ја у 
ору жа ним сна га ма САД, по себ но раз вој све о бу хват ног, ин те гри са-
ног гло бал ног „си сте ма си сте ма“ (C4I2), де тер ми ни ше но ви об лик, 
ка рак тер, сми сао и за да так гло бал не вој не мо ћи САД за 21. век. 

* Рад је део про јек та бр. 47011 Ин сти ту та за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку Ср би је.
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Аме рич ко вођ ство и над моћ у обла сти „си сте ма си сте ма“ омо гу-
ћу је Сје ди ње ним Др жа ва ма но ву, на лик сун цу ов ској, фор му и но ви 
из вор гло бал не вој не и по ли тич ке мо ћи – тзв. ме ку моћ, као спо-
соб ност (пре)об ли ко ва ња све та и кон тро ле над њим без при ме не 
кла сич ног ра та. Во ђе ње ра та – „чвр ста моћ“, као што је љу ди ма 
ве ко ви ма зна но, на пу ту је да по ста не до да так, до пу на, ис по моћ 
„ме кој мо ћи“, или, пак, крај ње сред ство ути ца ја и мо ћи.

На тре ћем или че твр том та ла су ре во лу ци је у аме рич ком ци-
вил но-вој ном на уч но-тех но ло шком сек то ру, ра ђа се ва жна про ме-
на, и но во од ре ђе ње, са мог сми сла су шти не и бу дућ но сти ра та и 
ра то вод ства. Рас ту ћи зна чај до би ја ју ра ди кал но но ве фор ме ра та 
и ра то вод ства – као што су не смр то но сни рат, вир ту ел ни ки бер-
нет ски рат и сл., ствар ни рат у об ли ку вир ту ел не ствар но сти или 
док три на тзв. ме ког уби ја ња у не смр то но сном ра ту.
Кључ не ре чи:  САД, рат, Сун-Цу,  аме рич ка гло бал на до ми на ци ја, вој на 

моћ, ме ка моћ, „си стем си сте ма“ САД,  ви со ко тех но ло шка 
ре во лу ци ја у вој ној обла сти САД, не смр то но сни, вир ту ел-
ни рат.  

КЛАРКОВАМЕРИЧКО-НАТОВСКИ
ВИСОКОТЕХНОЛОШКИВАЗДУШНИРАТ

ПРОТИВСРБИЈЕ,КАОПРОЛОГ

У Сје ди ње ним Др жа ва ма 2001. го ди не об ја вље на је, а код 
нас 2003. пре ве де на, књи га пен зи о ни са ног аме рич ког ге не ра ла са 
че ти ри зве зди це Ве сли Клар ка под на сло вом „Модерноратовање.
Босна,Косовоибудућносторужанеборбе“. 1) Кларк је од 1997. до 
2000. го ди не био је вр хов ни вој ни ко ман дант НА ТО-а, (функ ци ја 
ко ју по пра ви лу, до да нас без из у зет ка, за у зи ма аме рич ки ге не рал) 
и глав ни кре а тор и опе ра тив ни стра тег ра та ко ји су 1999. го ди не 
во ди ле САД, уз по ли тич ко-вој ну и ди пло мат ску по др шку др жа ва 
чла ни ца НА ТО-а, (или, пак, ра та ко ји је во дио НА ТО, са САД на 
че лу) про тив европ ске др жа ве Ср би је, та да, са Цр ном Го ром, под 
име ном СР Ју го сла ви ја. 

Књи га ге не ра ла Клар ка је днев нич ко-ме мо а ри стич ког ка-
рак те ра. Без об зи ра на свој на слов, она је - сво јим де скрип тив ним 
са др жа јем и на чи ном и сти лом из ла га ња, очи то на ме ње ним нај-
ши рем чи та лач ком ауди то ри ју му („кон тро верз на и вр ло чи тљи ва“, 
ка ко пи ше на ко ри ца ма књи ге) - од мар ги нал ног зна ча ја за про фе-
си о нал не вој ни ке - вој не ми сли о це, вој но-без бед но сне те о ре ти ча-

1) Ве сли Кларк,Модерноратовање.Босна,Косовоибудућносторужанеборбе, Са ми здат 
Б-92, Бе о град, 2003. 
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ре, стра те ге, ко ман дан те, опе ра тив це, за екс пер те и ана ли ти ча ре. 
Уоста лом, вој но-струч ни, „тех ни ци стич ки“, опе ра тив ни као и кон-
цеп циј ско-док три нал ни аспек ти, ди мен зи је и ис ку ства овог ра та 
об ра ђе ни су и из а на ли зи ра ни у број ној ме ђу на род ној и до ма ћој 
вој ној ли те ра ту ри и пе ри о ди ци.

Клар ко ва књи га је не што „упо тре бљи ви ја“ за ис тра жи ва ње 
ме ђу на род них по ли тич ких, ди пло мат ских и без бед но сних од но са 
бу ду ћи да су Клар ков по ло жај и функ ци ја би ли и вој не али исто 
та ко, упо ре до и за јед но са Со ла ном, и по ли тич ке и ди пло мат ске 
при ро де. Аутор на тај на чин „ин сај дер ски“ ну ди чи та о цу увид у 
сло же ност и ме ђу за ви сност по ли тич ке и ди пло мат ске при ро де 
уну тра шњих од но са и про бле ма у са мом НА ТО-у, из ме ђу вр хов ног 
вој ног ко ман дан та НА ТО-а (тј. вој не ко ман де НА ТО-а, у Мон су) 
и аме рич ког Пен та го на ( ко ман дант НА ТО-а је исто вре ме но под-
ре ђен и сво ме Ми ни стар ству од бра не у Ва шинг то ну), из ме ђу Ва-
шинг то на и Бри се ла, по ли тич ког се ди шта НА ТО-а, од но сно „остат-
ка НА ТО-а“ (у НА ТО-у де фак то по сто је две ко ман де, два цен тра 
вој ног и по ли тич ког од лу чи ва ња - Монс/Бри сел и Ва шинг тон, тј. 
Пред сед ник САД и Пен та гон),  из ме ђу Ва шинг то на и по је ди них 
чла ни ца НА ТО-а, из ме ђу Ва шинг то на и Бри се ла са јед не стра не и 
Ру си је и ван на тов ских др жа ва, са дру ге стра не. Но, и ту Клар ко во 
ви ђе ње ства ри, ком пе тент ном чи та о цу екс перт ски оспо со бље ном 
за раз у ме ва ње оних нај бит ни јих ди мен зи ја и „тај ни“ ме ђу на род-
них од но са,  упу ће ном у зна ча јан број озбиљ них, ду бин ских, па и 
лу цид них, ра до ва и сту ди ја,  слу жи са мо као јед на ус пут на, за ни-
мљи ва, ин три гант на ре фе рен ца.

Ме ђу тим, оно што је за ауто ра овог ра да нај зна чај ни ји, нај-
вред ни ји до при нос Клар ка у ње го вој књи зи је сте ге не ра ло ва по-
твр да, при зна ње да је дво и по ме сеч но бом бар до ва ње др жа ве Ср-
би је (и де ли мич но Цр не Го ре – не ка вој на по стро је ња) би ло – рат. 
Иако у са мој по све ти књи ге ге не рал пи ше „тре ба ло је да сла ви мо 
успех ко ји смо по сти гли, али по што    оно у че му смо уче ство ва ли 
ни смо мо гли на зва ти ра том, он да ни оно што смо по сти гли ни смо 
мо гли на зва ти по бе дом, ма да то је сте би ла по бе да“,  при зна ње ге-
не рал да су САД и НА ТО во ди ле рат про тив Ср би је екс пли ци те је, 
у кон тек сту књи ге, из не то де се ти ну и де се ти ну пу та.2)  

Не ула зе ћи у спек тар Клар ко вих ци ље ва ра та и оправ да ња 
и из го во ра, „ар гу ме на та“ за ње го во пла ни ра ње и во ђе ње – бор ба 
(оруж јем, да ка ко) про тив срп ског „ет нич ког чи шће ња“, „про го-
на“, „уби ја ња ал бан ских ци ви ла по се ли ма“, „бру тал не ре пре си је“, 
„звер ста ва“, итд., гор ња на по ме на и ди стинк ци ја је ви ше стру ко ва-

2) Ви де ти, при ме ра ра ди, стра ни це: 221, 255, 256, 260, 266, 286, 293, 296, 297, 299, 302, 
324, 325, 328, 331, 338, 339, 346, 349, 352 итд.
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жна. Пр во, због то га што је у аме рич кој на уч ној и пу бли ци стич кој 
про дук ци ји, по себ но оној „слу жбе ној“  ( ко ја за сту па и оправ да ва 
ин те ре се еста бли шмен та САД), за оно што су САД и НА ТО вој-
но чи ни ли у Ср би ји 1999. го ди не, го то во не мо гу ће про на ћи из раз 
и по јам – рат, ко ји је од по чет ка јед но став но про скри бо ван. Уме-
сто то га, у оп ти ца ју су пој мов ни еуфе ми зми као на при мер: „вој на 
кам па ња“, „вој на опе ра ци ја“, „вој на ак ци ја“,  вој ни „су коб“, вој ни 
„на па ди“, вој ни „по ду хват“, „ху ма ни тар на (вој на) ин тер вен ци ја“, 
„пре вен тив на, ’при емп тив на’ ин тер вен ци ја“, и сл.3) Са мо по не где 
се мо же, па и код Клар ка, на и ћи и на фор му ла ци ју „рат на Ко со ву“, 
или чак „рат за Ко со во“, што је, та ко ђе, сво је вр сни и, на рав но не 
слу чај ни,  на мет ну ти по ли тич ки, ге о граф ски и вој ни еуфе ми зам. 
(Јер, при ме ра ра ди, бом бар до ва ни гра до ви Но ви Сад, Пан че во, Бе-
о град, Ча чак, Ниш, Вра ње, итд., ни су гра до ви на те ри то ри ји срп ске 
по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, већ на те ри то ри ји Ср би је.) 

Дру го, о то ме да се ра ди ло о ра ту, го во ри онај ко ји је тај рат 
пла ни рао, при пре мао, ор га ни зо вао и опе ра тив но во дио. Ге не рал 
Ве сли Кларк спа да у сам врх нај шко ло ва ни јих, нај о бра зо ва ни јих 
и нај бо љих ге не ра ле ору жа них сна га САД фор ми ра них по сле аме-
рич ког вој ног, по ли тич ког и мо рал ног по ра за у ра ту про тив Се вер-
ног Ви јет на ма и про тив осло бо ди лач ког по кре та Ју жног Ви јет на-
ма, сре ди ном се дам де се тих го ди на 20. ве ка. По след њег и нај ве ћег 
по ра за САД по сле Дру гог свет ског ра та до да нас. Мо же се с ве-
ли ком си гур но шћу прет по ста ви ти да ве ли ка ам би ци ја, спо соб ност 
као и офи цир ска част и ети ка, ни су до зво ли ле Клар ку да о ра ту, за 
ко ји је те мељ но шко ло ван и при пре ман и за ко јим је, ма ње или ви-
ше скри ве но, жу део,  го во ри као о не-ра ту. 

Тре ће, Клар ко во из ја шња ва ње о то ме да се ра ди ло о ра ту, 
иако он фор мал но ни је об ја вљен као рат (кла сич на об ја ва ра та, рат-
ног ста ња, чи ни се да је одав но за ста ре ла прак са), али за ко ји по-
сто је од лу ке НА ТО-а и САД,  им пли ци те је при зна ње и по твр да 
то га да је то био рат во ђен кр ше њем ме ђу на род ној јав ног пра ва, 
ме ђу на род ног рат ног пра ва, По ве ље УН, па и Ста ту та НА ТО-а, бу-
ду ћи да Ср би ја ни је вој но на па ла, ни ти на би ло ко ји на чин угро зи-

3) За ши ре са гле да ва ње и упо зна ва ње ових, и дру гих, фор ми ра то ва(ња) ко је Сје ди ње не 
Др жа ве во де у но ви је вре ме у скло пу сво је гло бал не ме ђу на род не по ли ти ке и стра те ги-
је, као и ра ди бо љег раз у ме ва ња ра зно ли ких аспе ка та и ди мен зи ја ра то ва(ња), из ме ђу 
оста лих број них но ви јих из во ра, кон сул то ва ти:  Но ам Чом ски, Новимилитаристички
хуманизам.ЛекцијеКосова,  Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2000;  Хуманитарневојнеин
тервенције (при ре ди ли Ј. Ба бић и П. Бо ја нић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008;  Мајкл 
Вол зер, Праведниинеправедниратови.Моралниаргументсаисторијскимпримерима, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010;  Марк Ам стуц, Међународнаетика.Глобалнаполи
тика:појмови,теоријеислучајеви, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Гре го ри Ко пли, 
Уметност победе. Како друштва опстају и напредују, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008.
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ла, ни јед ну чла ни цу ове вој но-по ли тич ке али јан се. У хи по те тич ки 
са свим дру гим исто риј ским окол но сти ма, са дру га чи јом „кон фи-
гу ра ци јом“ по бед ни ка-по ра же ног, овај рат би био прав но тре ти ран 
као агре си ја, као рат ни зло чин а ње го вим нај од го вор ни јим по ли-
тич ким и вој ним ли де ри ма би ло би су ђе но као рат ним зло чин ци ма.

Че твр то, Клар ко во при зна ње је ва жно и због то га што оно го-
во ри о то ме, и по твр ђу је, да се ра ди ло о ра ту иако је у пи та њу био 
„са мо“ ва зду шни, да ка ко вој но-тех но ло шки, ви со ко со фи сти ци ран 
рат, а не и коп не ни и, што се ина че ап со лут но ис пу шта из ви да, 
во ђен оруж ји ма ко ја су сво је вре ме но про јек то ва на, ре а ли зо ва на и 
стал но уса вр ша ва на за во ђе ње ра та пре све га про тив дру ге гло бал-
не су пер си ле СССР-а ко ји је та ква или слич на оруж ја та ко ђе по се-
до вао. Да кле, ра ди се о то ме да је и та ко зва на ва зду шна кам па ња, 
„чи сти“ рат са ве ли ке дис тан це и без соп стве них људ ских жр та ва, 
ко ме се сла би ја, на пад ну та зе мља те хо ло шки не мо же су прот ста-
ви ти, са „ко ла те рал ним“, „ус пут ним“, „уз гред ним“ људ ским жр-
тва ма на пад ну те др жа ве – рат. Мо дер ни, ка ко сам Кларк ка же, или 
пост мо дер ни, пост хе рој ски4), ви со ко тех но ло шко но во вар вар ски.5) 
Дру гим ре чи ма, ге не рал и вр хов ни ко ман дант НА ТО-а, Кларк ни је 
мо гао се би до пу сти ти  „або ли ра ње“ ова квог јед ног ра та, ра то ва ња 
и ње го вог сво ђе ња на пу ку кам па њу, ак ци ју.

Два ма кро и сто риј ска и вој но-стра те шка и ге о по ли тич ка раз-
ло га од лу чу ју ће су у по след ње две и по де це ни је ути ца ла на САД 
да ула же њем у ра то ве (од пр вог ра та про тив Ира ка, 1991. го ди не, 
па до ак ту ел ног у Ав га ни ста ну) про тив сла би јих, или чак ин фе ри-
ор них и по пра ви лу не-ну кле ар них не при ја те ља, а ра ди за до во ље-
ња сво јих ин те ре са, те ра то ве и  кон цеп циј ски и  док три нар но и 
стра те гиј ски, опе ра тив но, так тич ки и тех нич ки у све ве ћем сте пе-
ну во де као „ра то ве зве зда“. И – до бит нич ки. 

Пр ви је – син дром ви јет нам ског по ра за, па и по ни же ња (тзв.
им пе ри јал но по вла че ње),  ко ји је код аме рич ког по ли тич ког и вој-
ног еста бли шмен та раз вио и учвр стио свест о то ме да се слич но  
у бу ду ће ви ше не по но ви. Од но сно, да би је ди ни рат ко ји би САД 
мо гле во ди ти мо рао за њих би ти са мо до бит нич ки рат. 

Дру ги раз лог је – аме рич ко „осло ба ђа ње“ од син дро ма опа-
сно сти од рат не (а она по де фи ни ци ји пред ста вља и ну кле ар но-ка-
та кли змич ку опа сност) прет ње  Со вјет ског Са ве за/Ру си је, ка ко у 
гло бал ним та ко и у ре ги о нал ним окви ри ма. То је омо гу ћи ло пре-
у сме ра ва ње, тран сфу зи ју вој них ка па ци те та, по себ но ви со ко тех-

4) Сми ља Авра мов, ПостхеројскиратЗападапротивЈугославије, Идиј, Ве тер ник, 1997.

5) Ду шан Ни ко лиш, „Рат ви со ко тех но ло шких тран са тлант ских вар ва ра са За па да про тив  
СР Ју го сла ви је 1999. го ди не”,  Војнодело, рат но из да ње, Бе о град, 1999.
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но ло шких - из гра ђи ва них и ди мен зи о ни ра них за во ђе ње ра та у 
гло бал ним раз ме ра ма про тив дру ге су пер си ле, у оста ле свет ске и, 
по ка за ће се, европ ске, бал кан ске, ре ги о нал не окви ре. До го во ри са 
СССР-ом/Ру си јом о стра те шком ну кле ар ном раз о ру жа њу, де ми си-
о ни ра ње СССР-а као свет ске по ли тич ке су пер си ле из гло бал них 
и европ ских од но са,6) ге о по ли тич ке и вој но стра те гиј ске по сле ди-
це то га, по ста ви ли су осно ве Сје ди ње ним Др жа ва ма за ула же ње у 
низ ре ги о нал них ра то ва и ин тер вен ци ја во ђе них нај на пред ни јом и 
нај ску пљом вој ном тех но ло ги јом уз соп стве не ми ни мал не људ ске 
жр тве.

Ова ква јед на ге о по ли тич ка и „фи ло зоф ска“ пре о ри јен та ци-
ја аме рич ке по ли ти ке упо тре бе ра та и, уоп ште, ве шти не, сми сла 
и „умет но сти“ ра то ва ња на по чет ку 90-тих го ди на про шлог ве ка 
у ци љу ис пу ње ња им пе ра ти ва гло бал не вла да ви не, хе ге мо ни је и 
мо ћи, има ла је сво ју прет ход ну, или упо ред ну, те о риј ску  кон цеп-
циј ско-док три нар ну и стра те гиј ску при пре му уну тар ака дем ског, 
на уч ног вој но-без бед но сног ком плек са САД. Ис кри ста ли са ла се 
но ва вој на моћ Аме ри ке за на сту па ју ћи 21. век као ин стру мент јед-

6)  Пра ви узро ци и раз ло зи не стан ка СССР-а и, доц ни је, Ру си је као су пер си ле у ме ђу на-
род ним од но си ма у го ди на ма 1990-1992, си гур но су сло же ни, но, исто вре ме но, мо- гу 
би ти и јед но став ни и ла ко об ја шњи ви. Чи ње ни ца је да је СССР (Ру си ја) пре стао да бу де 
су пер си ла, тј. пре стао да ути че, да од лу чу је, да де лу је и да се по на ша као су пер си ла 
(и да га дру ги, а по себ но ве ли ки ри вал, та квом до жи вља ва ју), он да ка да је из гу био по-
ли тич ки ути цај, ауто ри тет и моћ су пер си ле. Од но сно, он да ка да је из гу био-ис пу стио 
(са мо у ки нуо?) ка па ци тет и уло гу свет ске по ли тич ке су пер си ле и по ред и та да, и да нас, 
са чу ва не гло бал не ну кле ар не, стра те гиј ске мо ћи су пер си ле; за др жа ног ста ту са ко смич-
ке су пер си ле; сна жног на уч но-тех но ло шког ком плек са ве ли ке си ле; ста ту са и при ви ле-
ги је стал ног чла на Са ве та без бед но сти УН са пра вом ве та, и упр кос ста њу еко но ми је 
ко је се ни је дра стич но раз ли ко ва ло од оно га из де це ни је ко ја је пред хо ди ла. ( Ме ђу 
објек тив ним узро ци ма гу бит ка по ли тич ког ути ца ја, де ло ва ња и уло ге СССР-а/Ру си је 
као гло бал не су пер си ле пре о ста ли су још по ли тич ки, иде о ло шки, ге о по ли тич ки и вој-
но стра те гиј ски гу би так Ис точ не Евро пе, као и гу бит ка соп стве них те ри то ри ја озва ни-
чен у ви ду но во ство ре них др жа ва на обо ду зе мље. Но, оста је пи та ње да ли су гу би ци 
ових ком по нен ти по ли тич ке мо ћи и ути ца ја мо гли, или мо ра ли, би ти ја чи од прет ход но 
из не тих еле ме на та).

 По ли тич ки ста тус, ка рак тер и уло гу су пер си ле СССР је пр ви пут из гу био (са мо и спу-
стио) он да ка да је при стао на то да се пр ва озбиљ на ме ђу на род на кри за по сле про би ја-
ња Бер лин ског зи да, у јед ном од нај ва жни јих свет ских ре ги о на – на Сред њем Ис то ку, 
по ку ша ре ши ти ра том, при ме ном су пер и ор не и не сра змер не вој но-тех но ло шке си ле и 
над мо ћи За па да, под аме рич ким ауто ри те том и вођ ством, и са по ли тич ким и  ме ђу на-
род но прав ним “бла го сло вом” Са ве та без бед но сти УН и ве то ап сти нен ци јом СССР-а. 
Са мо о дри ца ње од по ли тич ког ауто ри те та, ста ту са и ути ца ја су пер си ле, СССР (Ру си ја) 
по твр ди ли су и “ове ри ли” у кри за ма ко је су сле ди ле, ово га пу та у ср цу Евро пе. У кри зи 
раз би ја ња/ рас па да Ју го сла ви је и гра ђан ског ра та у њој, ко ја је ре зул ти ра ла аме рич ко-
на тов ским ин тер вен ци о ни змом про тив Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Ре пу бли ке Срп ске 
- др жа ва срп ског на ро да на ста лих у том ра ту, а кул ми ни ра ла ра том про тив СР Ју го сла-
ви је (Ср би је) и аме рич ко-на тов ским вој ним и ге о по ли тич ким ин ста ли ра њем на Бал ка ну 
и ус по ста вља њем кон тро ле над њим. Иш че за ва њем СССР-а (Ру си је) као су пер си ле из 
свет ске струк ту ре рав но те же мо ћи и њи хо вим при ста ја њем на ста тус и уло гу са мо јед не 
од ве ли ких европ ских си ла, не стао је и ви ше де це ниј ски европ ски и гло бал ни вој но-без-
бед но сни и (гео)по ли тич ки си стем би по лар не рав но те же си ле, мо ћи и ути ца ја.
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ног бу ду ћег го спо да ре ња све том – без ра та. До са да шњи ви со ко тех-
но ло шки су пер и ор ни, „чи сти“ ра то ви САД (сви про тив не ну кле ар-
них про тив ни ка)  у про те кле две де це ни је, од не стан ка гло бал ног 
и европ ског би по лар ног си сте ма рав но те же мо ћи две су пер си ле и 
њи хо вих вој но по ли тич ких бло ко ва, мо гу се схва ти ти као сво је вр-
сна при пре ма, као те сти ра ње и си му ла ци ја за је дан бу ду ћи „иде ал“ 
– во ђе ње и до би ја ње ра то ва  без ра та. Бар не она квог ка кав је до 
са да био по знат.

АМЕРИЧКОСУН-ЦУОВО
НАСЛЕЂЕ-„ФИЛОЗОФСКА“ПОТКА

Древ ни ки не ски вој ни ми сли лац, стра тег и фи ло зофСунЦу, 
у сво ме до да на шњих да на не пре ва зи ђе ном де луУмећератовања, 
из ме ђу оста лог, на пи сао је да је “нај бо ља по ли ти ка у ра ту за у зе ти 
др жа ву не так ну ту, без кр ви...; Раз ру ши ти је, ин фе ри ор но је у од-
но су на ово; За ро би ти вој ску не при ја те ља бо ље је не го уни шти ти 
је; Нај го ра по ли ти ка је на па сти гра до ве. На пад ни гра до ве са мо он-
да ка да не по сто ји дру го ре ше ње... Јер, за до би ти сто ти ну по бе да 
у сто ти ну би та ка ни је вр ху нац ве шти не. Подчинитинепријатеља
безборбе,врхунацјеумећаратовања.“  (кур зив Д.Н.)7)

Ова по след ња Сун Цу о ва ми сао мо гла би се узе ти и за квин-
те сен ци ју укуп не  ње го ве фи ло зо фи је ра то вод ства. Ње на све жи-
на, ак ту ел ност и по ру ка го то во да је трај на и об но вљи ва. Сво ју 
по твр ду она је на шла и у 20. ве ку, до ду ше не то ли ко у нај ве ћем 
де лу ње го вог тра ја ња ко је је би ло обе ле же но ве ро ват но нај стра-
хот ни јим уни ште њи ма љу ди и до ба ра у исто ри ји чо ве чан ства, ко-
ли ко ју је на шла на са мом ње го вом ис те ку, на сме ни ве ко ва и ми-
ле ни ју ма, а на ла зи  је и на ћи ће  је у све ве ћој ме ри у де це ни ја ма 
пред на ма. Али, у јед ном ши рем схва та њу ту ма че њу ра то ва ња, с 
јед не стра не, и у гло бал ним, пла не тар ним раз ме ра ма, с дру ге стра-
не. Гле да но из угла оно га што се од 1990. год. зби ло са јед ном од 
та да шње две гло бал не (гео)по ли тич ке и вој не су пер си ле из дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка - СССР-ом (и оно га што се до га ђа ло са 
ње ном на след ни цом Ру си јом), и са дру гом пре о ста лом су пер си лом 
из би по лар ног ме ђу на род ног по рет ка, су пер си лом уни по лар ног 
ме ђу на род ног по ред ка 90-тих го ди на про шлог ве ка - Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, мо гло би се до ћи до за кључ ка да Сун Цу о ва кла сич на 

7) Sun Tzu,TheArtofWar, Tran sla ted by Sa muel Grif fith, For ward by Lid dell Hart, Ox ford 
Uni ver sity Press (UNE SO col lec tion of re pre sen ta ti ve works, Chi ne se se ri es), Lon don, 1963, 
pa per back edi tion 1971, стр. 77-78. Са овом књи гом, на ста лом 500. го ди не пре но ве ере, 
Евро па се пр ви пут су сре ла 1772. год нне за хва љу ју ћи јед ном фран цу ском је зу и ти-ми-
си о на ру из Пе кин га и па ри ском из да њу пре во да.
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ми сао ни је “до вр ше на” ни ти де фи ни тив на. Да ју је мо гу ће до пу-
ни ти, ино ва тив но про ши ри ти и до ве сти до кра ја сле де ћом на шом 
мак си мом ко ја би мо гла да гла си:Учинитинепријатељадасебез
борбе (само)подчини, (само)подјарми, (само)покори, врхунац је
умећаратовања.Но ви европ ски, и свет ски, пост би по лар ни - уни-
по лар ни, уни форм ни, уни со ни по ли тич ки, вој но-без бед но сни и ге-
о по ли тич ки по ре дак јед не су пер си ле - САД (ко ја је би ла и ње гов 
spi ri tus mo vens) де ве де се тих го ди на 20. ве ка,на го ва шта вао је по че-
так бу ду ће пу не по твр де увод не Сун Цу о ве мак си ме на нај ви шем 
мо гу ћем, пла не тар ном, ни воу. Но ви по ре дак про ши рио је мак си-
му кон цеп том вр хун ске умет но сти, ве шти не и ам би ци је гло бал ног 
ли дер ства, кон тро ле, вла да ња и го спо да ре ња САД  (у окол но сти-
ма из гу бље ног гло бал ног иза зи ва ча и про тив ни ка) свим кључ ним 
свет ским ге о по ли тич ким про сто ри ма. Про ши рио ју је и кон цеп том 
до ми нант не, кон трол не по зи ци је и уло ге САД у свим су штин ским 
ме ђу на род ним (ка ко ме ђу др жав ним, та ко и тран сна ци о нал ним и 
тран свла ди ним) еко ном ско-фи нан сиј ско-мо не тар ним, на уч но-тех-
но ло шким, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ним, про па ганд но-ма сме-
диј ским од но си ма, про це си ма и кре та њи ма.8)  

Из угла политичкеи војне стратегијеСАДзаново,пост
совјетско,постхладноратовско,доба иизуглановеглобалневој
неинфокомуникационокомпјутерскетехнолошкемоћиутемељу
овихстратегија, (при че му из ме ђу ове две ди мен зи је стра те ги је 
као да су из бри са не раз ли ке, ода ју ћу ути сак сто пље но сти, спрег-
ну то сти у јед ну је дин стве ну стра те ги ју),СунЦуовамисаодобила
јенајширисмисаоизначењесмисаоподчињавањасветасеби,без
борбе.Овладавања светом “мирним”, “меким” путем крозње
гово,изнуђено,саображавањедруштвеним,менталним,политич
ким, демократским вредностима, обрасцима, институцијама,
интересимаипотребамавладајућесуперсилеивладајућегтрила
тералногсвета,каоврхунацвештинегосподарења.

На де лу је био по че так оства ри ва ња ду го при пре ма ног, и са 
ду го роч но, „ви зи о нар ски“ по ста вље ним ци ље ви ма, про це са „ли-
бе рал но-де мо крат ског“ уоб ли ча ва ња, амал га ми ра ња и уни вер за-

8) И у но вом ме ђу на род ном по рет ку (свет ском дру штву, све ту на ци ја, ме ђу на род ној за-
јед ни ци), на пре ла зу два ве ка и два ми ле ни ју ма, на ста ви ле су се тен ден ци је и про це си 
гло ба ли за ци је, мул ти ла те ра ли за ци је, тран сна ци о на ли за ци је, ме ђу за ви сно сти  и об је ди-
ња ва ња. Ме ђу тим, они су се од ви ја ли, а и да нас се у ак ту ел ном, тран зи ци о ном  „мул ти-
по ла ри зо ва ном уни по ла ри зму“ од ви ја ју,  кроз ак ци је сво ђе ња, “уте ри ва ња”, уни фи ка-
ци је и стан дар ди за ци је (исто доб но и сим пли фи ка ци је, схе ма ти за ци је) све та и од но са, 
ка ко у ње му, та ко и у дру штви ма – др жа ва ма, пре ма јед ном уни со ном ци ви ли за циј ском 
обра сцу по стин ду стриј ског, пост ли бе рал но-де мо крат ског, тех но ло шки и вој но над моћ-
ног све та три ла те рал не за јед ни це, са вре ме не “све те али јан се” са Сје ди ње ним Др жа ва ма 
у је згру и на че лу.
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ли зо ва ња “остат ка све та” (остат ка оно га што су да нас још др жа ве-
на ци је) пре ма овом вр хун ском иде ал ном мо де лу. При све му то ме, 
се ри о зном по сма тра чу  се спон та но на ме та ла  јед на асо ци ја тив на 
исто риј ска ана ло ги ја: као да смо би ли не ми све до ци ре не сан се, 
ре а фир ма ци је и ши ре ња тех но ло ги је уну тра шњег со ци јал ног ин-
же ње рин га ти па аме рич ког “мел тинг по та”, по зна тог из исто ри је 
ства ра ња Аме ри ке, са да и у гло бал ним раз ме ра ма, у ме ђу на род ним 
од но си ма. Са сво јом по ли тич ком, при вред ном и вој но тех но ло шком 
(над)мо ћи и ауто ри те том су пер си ле без рав но прав ног гло бал ног 
иза зи ва ча и су пар ни ка ко ји би их мо гао угро зи ти у до глед ној бу-
дућ но сти, Сје ди ње не Др жа ве су би ле ли дер тог про це са. (Пре ма 
јед ном ис тра жи ва њу кван ти та тив не про це не мо ћи др жа ва све та у 
де ве де се тим го ди на ма два де се тог ве ка, на осно ву ве ли чи не њи хо-
ве те ри то ри је, ста нов ни штва, еко ном ске сна ге, вој не мо ћи, на ци о-
нал не стра те ги је и на ци о нал не во ље за спро во ђе ње те стра те ги је, 
нај бли жи кон ку рент Сје ди ње ним Др жа ва ма, ко је су на вр ху ли сте, 
би ла је Ру си ја, са око 80 од сто укуп не мо ћи САД, за тим Ки на, са 60 
од сто, Ја пан и Не мач ка, са око 55 од сто, итд.9) 

АМЕРИЧКАВОЈНАСИЛАЗА21.ВЕК
-ГЛОБАЛНИСМИСАОИУЛОГА

Два ме га фак то ра и фе но ме на де тер ми ни са ла су и об ли ко ва-
ла по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка  сми сао и но ви гло бал ни 
ка рак тер, уло гу и циљ вој ске САД као и прав це вој не док три не и 
стра те ги је САД за по след њу де це ни ју 20. и за пр ве де це ни је 21. 
ве ка.

9) Ray Cli ne, ThePowerofNationsinthe1990s:AStrategicAssessment,Uni ted Sta tes Glo-
bal Stra tegy Co un cil, Uni ver sity Press of Ame ri ca, Was hing ton D.C., 1994. Аутор, ди пло-
мац и док то рант са Хар вар да, оба ве шта јац од ка ри је ре из Дру гог свет ског ра та, у ЦИА 
од ње ног осни ва ња, био је за ме ник ди рек то ра за оба ве штај ни рад (опе ра ци је)  у ЦИА 
(1962-66), по моћ ник др жав ног се кре та ра и на чел ник за оба ве штај ни рад и ис тра жи ва ње 
у Сјејт Де парт мен ту (1969) и предссдник  Са ве та за гло бал ну стра те ги ју САД у Ва шинг-
то ну.

 Већ од агре си је САД на Ирак у тзв. пр вом за лив ском ра ту 1991.го ди не, са знај но је и ме-
то до ло шки, по ста ло не до вољ но и не функ ци о нал но ви ше ту ма чи ти аме рич ку гло бал ну 
уло гу пу тем “кла сич них”, кон вен ци о нал них и де лом пре ва зи ђе них ис тра жи вач ких ка-
те го ри ја и ин стру ме на та као што су на при мер: гло бал но ли дер ство, нео им пе ри ја ли зам, 
до ми на ци ја, хе ге мо ни зам, ин тер вен ци о ни зам, прет ња си лом и при ме на си ле, при ти ска, 
итд. Јер, гле да но по себ но из угла ма ле зе мље, ка да су САД у пи та њу реч је о да ле ко 
озбиљ ни јој по ја ви - о ду го роч ној пла ни ра ној стра те гиј ској замислиинамерипреузи
мањарегионалнеиглобалнебезбедности и,можда,судбинесветаусвојеруке уз по-
моћ све сна жни је ин фра струк ту ре мо ћи: вој но-без бед но сне и оба ве штај но-кон трол не; 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не и ком пју тер ско-ме диј ске; тран сна ци о нал ног ка пи та ла и 
тр го ви не; свет ских фи нан си ја; по ло жа ја у Са ве ту без бед но сти и ли дер ске уло ге у НА-
ТО-у.)
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Пр ви је био, иш че за ва ње СССР-а (Ру си је), и ње ног вој но- 
по ли тич ког са ве за Вар шав ског пак та, као дру ге, „ком плет не“ су-
пер си ле и ви ше де це ниј ског кон тра пунк та аме рич кој мо ћи; за тим, 
о(п)ста нак САД, и НА ТО- а, као је ди не це ло ви те и нео кр ње не су-
пе р си ле: и не ста нак рав но те же (гео)по ли тич ке мо ћи и ути ца ја су-
пер си ла, као осно ве по сто ја ња европ ског и гло бал ног ме ђу на род-
ног по рет ка би по ла ри зма.

Дру го ли це овог исто риј ског кре та ња је би ло с јед не стра не, 
убла жа ва ње и знат но сма ње ње со вјет ске/ру ске ну кле ар не прет ње 
Аме ри ци (и обрат но) и, с дру ге, бит но сма ње на опа сност и ри зик 
од гло бал ног ну кле ар ног ра та, “ну кле ар не раз ме не”, ме ђу су пер-
си ла ма, од но сно прет ње пла не тар ним ну кле ар ним ра том и ду го-
трај ним ка та стро фал ним кли мат ским и би о ло шким по сле ди ца ма 
но вог, чо ве ком иза зва ног, ну кле ар ног ле де ног до ба (зи ме) до ко га 
би до шло”ис пу ца ва њем” чак и скром ни јег де ла ну кле ар них ар се-
на ла САД и СССР-а (Ру си је). Ком пју тер ски ве ро до стој но си му ли-
ра ни и про ра чу на ти сце на ри ји ну кле ар не зи ме од стра не на уч ни ка 
с обе стра не по чет ком и сре ди ном осам де се тих го ди на, уз аме рич-
ки аван гард ни, со фи сти ци ра ни вој но тех но ло шки про грам ла сер-
ске стра те гиј ске од бра не по ста вље не у Зе мљи ној ор би ти из тог 
пе ри о да (Ини ци ја ти ва за стра те гиј ску од бра ну - СДИ), од лу чу ју ће 
су ути ца ли на обе су пер си ле,посебнонаСССР, да при хва те да ље 
ли ми ти ра ње и ре ду ко ва ње стра те гиј ских ну кле ар них ка па ци те та. 
Ме ђу тим, иако је за САД гло бал на ну кле ар на рат на прет ња и опа-
сност за из ве стан, мо жда и ду жи, пе ри од скло ње на у дру ги стра те-
гиј ски план (спо ра зу ми са СССР-ом, од но сно Ру си јом, и не до вољ-
ност ка па ци те та ки не ске ну кле ар не прет ње), то ни је зна чи ло да се 
о њој и да ље ни је раз ми шља ло и да се са њом ни је ра чу на. Да нас се 
то ра ди са мо на је дан ма ње гро зни чав на чин и уз отва ра ње но вих 
мо гућ но сти, при о ри те та и фор ми гло бал ног и ре ги о нал ног вој ног, 
вој но-по ли тич ког и оба ве штај но-без бед но сног де ло ва ња по мо ћу 
нај но ви јих вр хун ских тех но ло ги ја у ге о по ли тич ки и ге о е нер гет ски 
и ре сурс но ви тал ним зо на ма. Мно ги вој ни прин ци пи, обра сци, ин-
сти ту ци је  и док три нар не и стра те гиј ске па ра диг ме САД из епо хе 
би по ла ри зма и вре ме на  опа сно сти од оп ште ну кле ар ног су ко ба, 
по ста ја ле су по сте пе но пре ва зи ђе не и за ме њи ва не но вим, аде кват-
ним епо хи уни по лар ног по рет ка је ди не су пер си ле као и епо хи вој-
но-тех но ло шке ре во лу ци је “тре ћег та ла са”. 

Дру ги ме га фак тор био је ква ли та тив ни скок, на пре дак на 
по љу ин фор ма тив но-те ле ко му ни ка ци о не и ком пју тер ске тех но ло-
ги је, тех но ло ги је но вих ма те ри ја ла и са те лит ске тех но ло ги је, од-
но сно ви со ко тех но ло шко, со фи сти ци ра но ино ви ра ње и тран сфор-
ми са ње (ре во лу ци о ни са ње) ору жа них сна га САД  ко је је до ве ло 
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до про жи ма ња и ин те гри са ња свих вој них си сте ма и под си сте ма и 
це ло куп не вој не ор га ни за ци је овим тех но ло ги ја ма. Про дор “тех но-
ло ги ја бу дућ но сти” у ору жа не си сте ме и вој ну ор га ни за ци ју САД, 
упо ре до са уло гом је ди не и вла да ју ће су пер си ле и са укла ња њем 
гло бал не прет ње ну кле ар ним ра том, усло ви ли су по ја ву но вих 
схва та ња (бу ду ћег) ра та и уло ге и при ро де ору жа них сна га и ра-
то вод ства, као и но вих вој но-по ли тич ких кон цеп ци ја и стра те ги-
ја. Шта ви ше, ме ђу и гра и си нер ги ја ова два фак то ра ство ри ли су 
од Сје ди ње них Др жа ва вр сту но ве, ор ве лов ски фу ту ри стич ке би-
ком по зит не ле гу ре, амал га ма по мо ћу ко га је при ме на Сун Цу о ве 
мак си ме и ње не про ши ре не, “пла не та ри зо ва не” вер зи је, по ста ја ла 
мо гу ћа и оства ри ва.

Пре ма Елиоту Коену, про фе со ру стра те гиј ских сту ди ја на 
Пол Ни це Фа кул те ту за ви со ке ме ђу на род не сту ди је Џонс Хоп-
кинс Уни вер зи те та, “аме рич ки вој ни пла не ри су пре ско ро де сет 
го ди на пред ви де ли на до ла зе ћу ре во лу ци ју у вој ној обла сти. Јед-
на та ква про ме на ће отво ри ти пут фун да мен тал ном пре у ре ђе њу 
ста ња аме рич ких ору жа них сна га...” По ње му,“војнотехнолошку
револуцијућеуобличитимоћнесилекојеводепореклоизвандоме
наратовања. Шта ви ше, она ће пред ста вља ти вр ху нац у мо дер ној 
вој ној ор га ни за ци ји...”, и, “са мо је (ре во лу ци ју, прим. Д.Н.) САД 
мо гу пот пу но ис ко ри сти ти са сво јом огром ном аку му ла ци јом вој-
ног ка пи та ла, че ти ри пу та ве ћом од вој ног бу џе та нај бли же си ле 
и са не пре ва зи ђе ном мо гућ но шћу ин те гри са ња сло же них тех но-
ло шких си сте ма, Ме ђу тим, САД мо гу би ти на че лу ре во лу ци је у 
вој ној обла сти са мо уко ли ко има ју ја сну кон цеп ци ју о то ме за шта 
же ле да ко ри сте сво ју вој ну моћ.” 10) 

ЏозефНај, про фе сор Уни вер зи те та Хар вард и сво је вре ме но пред-
сед ник Са ве та за на ци о нал ну оба ве штај ну де лат ност САД и под се кре тар 
ми ни стар ства од бра не за ме ђу на род не од но се, и ад ми ралВиљемОувенс, 
ра ни ји за ме ник на чел ни ка Здру же ног ге не рал шта ба ору жа них сна га САД, 
сма тра ли су да је у све ту ко ји се му ње ви то ме ња,информација,осо би то
војна информација “о крај ње сло же ним до га ђа ји ма у великим географ
скимобластима, и ње но при ку пља ње, кла си фи ко ва ње, об ра да, пре но ше-
ње и при ка зи ва ње,далековажнијаодсамогвођењарата”.Војнобезбед
носнаинформација (као, уоста лом, и по ли тич ка, фи нан сиј ско-еко ном ска 
и на уч но-тех но ло шка) о оно ме што се де ша ва у све ту, “по ста је кључ на 
ро ба инајбитнијиелементиресурсмоћиу са да шњиммеђународнимод
носима, исто она ко као што су прет ња и упо тре ба вој не си ле би ле схва-
ће не као кључ ни из вор мо ћи у ме ђу на род ном си сте му ко ји је био у сен ци 

10) El li ot Co hen, “A Re vo lu tion in War fa re”, ForeignAffairs, Vol. 75, No. 2.  March/April 1996, 
стр. 37-41 и 51-52.
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прет ње од по тен ци јал ног су да ра су пер си ла.”11).   (кур зив Д.Н.)  За На ја 
и Оувен са, “она зе мља ко ја мо же нај бо ље да пред во ди ин фор ма-
ци о ну ре во лу ци ју би ће моћ ни ја од би ло ко је дру ге. У до глед ној 
бу дућ но сти”, по њи ма, “та зе мља је САД. Аме ри ка има очи глед ну 
моћ у вој ној си ли и еко ном ској про из вод њи. Ипак, ње на суп тил ни ја 
ком па ра тив на пред ност је ње на мо гућ ност да при ку пља, об ра ђу је, 
ши ри ин фор ма ци је и да де лу је на осно ву њих.” За хва љу ју ћи то ме, 
“она до ми ни ра у ва жним ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и тех но-
ло ги ја ма об ра де ин фор ма ци ја, као што су - над зор из ко смо са, ди-
рект но еми то ва ње, ра чу на ри ве ли ке бр зи не, и по се ду је мо гућ ност 
да без прем ца ин те гри ше сло же не ин фор ма ци о не си сте ме.”12)

„СУН-ЦУОВСКА“ВИСОКОТЕХНОЛОШКА
РЕВОЛУЦИЈАУОРУЖАНИМСНАГАМАСАД

Је дан од ауто ра ко ји је де ве де се тих го ди на сво јим све жим и 
про дор ним за па жа њи ма, са зна њи ма и ис тра жи ва њи ма лу цид но и 
на дах ну то по кре нуо но ви при ступ ме сту и уло зи ору жа них сна га, 
оруж ју, ра ту и ра то ва њу на пра гу 21. ве ка и у но вом ви со ко- тех но-
ло шком “пеј за жу” тре ћег тех но ло шког, и ци ви ли за циј ског, та ла са 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не и ком пју тер ско-ки бер нет ске ре во-
лу ци је, био јеАлвинТофлер. У књи зи РатиантиратОпстанак
уосвит21.века, 13). ко ју је на пи сао са су пру гом Хај ди на кон ис ку-
ста ва из ра та САД и за пад не ко а ли ци је про тив Ира ка 1990-91. год. 
и по сле рас па да би по ла ри зма, а уз по моћ око че тр де сет са рад ни ка 
и вој них и ци вил них екс пе ра та и на уч ни ка са ко ји ма су оба вље ни 
раз го во ри, То флер је по кре нуо и отво рио број на иза зов на пи та ња, 
аспек те и ди мен зи је ра та, као што су: ње гов сми сао, об лик и ци ље-
ви у но вој епо хи у ко јој се, под деј ством ре во лу ци о нар них, “би ком-
по нент них” - ге о по ли тич ких и вој но тех но ло шких, про ме на го то во 
из ко ре на ме ња ју при ро да и уло га ра та и ра то ва ња, што ће ути ца ти 
и на бу ду ће вој не и по ли тич ке док три не и стра те ги је.

У ери пост би по лар них, пост хлад но ра тов ских ме ђу на род-
них од но са, уме сто не ка да шње јед не, ве ли ке гло бал не вој не (рат-
не) прет ње за САД,  ја вља се дис пер зи ја прет ње, ње но раз ла га ње, 
“усит ња ва ње”. По То фле ро ви ма, до шло је  до де гло ба ли за ци је, 
де ну кле а ри за ци је, до “уситњавања” и “локализације” и регио
нализацијерата и, след стве но то ме,допотребе“уситњавања”,

11) Jo seph Nye, Wil li am Owens, “Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, ForeignAffairs, Vol. 75, No. 2, 
March/April 1996, стр. 24.

12) Исто,стр. 20. 

13) Al vin and He i di Tof fler, WarandAnti–War:SurvivalattheDawnofthe21stCen tury, Lit tle 
Brown and Com pany, Bo ston, 1993.
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“демасификације”, професионализације, високоспецијализације и
технологизацијеоружанихснага. Спе ци јал не, тај не, “по кри ве не” 
опе ра ци је ма лих раз ме ра и ни ског ин тен зи те та ( али, у ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ном сми слу и по пре ци зно сти и ра зор но сти, 
ви со ког ин тен зи те та) испецијалнејединице(про же те, под у пр те и 
ин те гри са не со фи сти ци ра ним тех но ло ги ја ма), све ви ше до би ја ју 
на зна ча јукаодоминантнаформабудућегратовања. У 1992. го-
ди ни аме рич ка ко ман да спе ци јал них опе ра ци ја рас по ла га ла је са 
42.000 вој ни ка у сва три ро да, рас по ре ђе них у 21 др жа ви све та са 
мо гућ но шћу упо тре бе и у так тич ке и у стра те гиј ске свр хе. То флер 
је уочио да вла де упо тре бља ва ју спе ци јал не опе ра ци је и је ди ни це у 
пре вен тив не свр хе - за спре ча ва ње ве ћег ра та, за уни ште ње оруж ја 
за ма сов но деј ство, за по ли тич ке ци ље ве и то по ре ла тив но ни ској 
це ни. Ме ђу тим, он уви ђа и то да их мо гу, и да ће их све че шће, 
ко ри сти ти не ви ше са мо др жа ве не го и но ви тран сна ци о нал ни, 
тран свла ди ни ак те ри ра то ва ња ма лих раз ме ра - раз не ме ђу на род не 
аген ци је, ор га ни за ци је, удру же ња, тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
гру пе и по кре ти. “Они ко ји са ња ју о јед ном све ту ко ји би био ви ше 
ми ро љу бив”, за кљу чио је То флер, “мо ра ју за бо ра ви ти на ста ре ко-
шма ре ну кле ар не зи ме, и сме ста по че ти да ма што ви то раз ми шља ју 
о по ли ти ци, мо ра лу и вој ној ре ал но сти спе ци јал ног ра то ва ња (ра-
то ва ња ма лих раз ме ра) у 21. ве ку.”14)  

У свим ра то ви ма ко је су САД во ди ле у про те кле две де це ни-
је, од пр вог ра та про тив Ира ка 1991. го ди не, пре ко ра та про тив Ср-
би је 1999., Аф га ни ста на 2001. и Ира ка 2003., па до Ли би је у 2011.,
америчка“космичкамашина” до би ла је но ву ди мен зи ју - вој на ко-
смич ка,орбитална,сателитскакомандноконтролнокомуникаци
онокомпјутерска, информационообавештајна инфраструктура
(С4I2) за во ђе ње ра та на Зе мљи, сме ште на је у ор би ти и су штин ски 
за ви си од вој них са те ли та као плат фор ми-ре ле ја. “Рат про тив Ира-
ка (1991. god., прим. Д.Н.) био је пр ви при мер у ко ме су бор бе не 
сна ге би ле у ве ли кој ме ри раз ме ште не, по др жа не, и под ко ман дом 
и кон тро лом уз по моћ са те лит ских те ле ко му ни ка ци ја.” 15)

14)  Исто, стр. 97.

15) Пу ков ник Ален Кем пен, ра ни ји на чел ник за по ли ти ку ко-ман до ва ња и кон тро ле у Ми-
ни стар ству од бра не САД. Пре ма из во ри ма кор по ра ци је “Ma tra-Mar co ni Spa ce UK Ltd.,”  
“то је био пр ви ствар ни тсст, у рат ним усло ви ма, ам срич ке ко смич ке ин фра струк ту ре 
вред не 200 ми ли јар ди до ла ра, и пр ва по твр да у бор би вој них ула га ња Фран цу ске и Ве-
ли ке Бри та ни је у ко смич ку тех но ло ги ју, вред них јед ну ми ли јар ду до ла ра.”

 Ко а ли ци о не сна ге су у ра ту про тив Ира ка 1999. го ди не има ле не по сред ну ко рист од око 
60 вој но-оба ве штај них са те ли та, ме ђу њи ма и: једанаeст “Keyho le” са те ли та спе ци ја ли-
зо ва них за пра вље ње су пер пре ци зних фо то са; за тим, су пер тај них “Mag num” са те ли та 
за при слу шки ва ње те ле фон ских раз го во ра; “LAC RO SE” са те ли та за при ку пља ње ра-
дар ских сли ка; са те ли та “Whi te Cloud”, за ло ци ра ње не при јатсљских бро до ва; “Jump-
se at” са те ли та за де тек то ва ње стра них елек трон ских тран сми си ја и ко му ни ка ци ја, као и 
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Ко смос је до дао че твр ту ди мен зи ју са вре ме ном ра то вод ству. 
Он има су штин ску уло гу без ко је је пла ни ра ње и из во ђе ње би ло ко-
је зна чај ни је оба ве штај но-без бед но сне или вој не опе ра ци је да нас 
не мо гу ће. До ми нант на по де ла и јаз ме ђу зе мља ма у по гле ду њи хо-
ве вој не мо ћи је по де ла на оне ко је су ко смич ке си ле и ко је ужи ва ју 
све пред но сти са те лит ске тех но ло ги је, и оне ко је то ни су.Ратови
епохетрећегталасаће, пре ма То фле ро ви ма,одлучујућезависити
одакцијаидејставаизваниизнадЗемље. 16)

По ред ово га, у по след ње две де це ни је САД раз ви ја ју,  ис про-
ба ва ју и уве ли ко у ра то ви ма при ме њу јутзв.паметна,интелтент
на,аутономнаоружја ко ји ма се упра вља из ве ли ке уда ље но сти и 
ко ја по се ду јувисоку,селективнупрецизност. (Кр ста ре ћи про јек-
тил је већ по стао оби чан при мер та квог оруж ја. Јед ном лан си ран, 
он по чи ње да деј ству је ауто ном но на ба зи прет ход но за да тог про-
гра ма). Роботиратници, или “ме ха нич ке уби це”, “иде ал ни те ро-
ри сти” у све три бор бе на ам би јен та (“ро бо те рор”) све ви ше осва ја-
ју про стор и у раз ми шља њи ма вој них стра те га и пла не ра, кре а то ра 
вој не бу дућ но сти.17) „Ко ри шће ње ро бо та за бор бу у ра то ви ма већ је 
у то ку. Ле ти ли це ко ји ма упра вља ју ро бо ти кр ста ре не бом; ро бо ти-
вој ни ци кон тро ли шу ни ша не оруж ја на ра ти шти ма; ро бо ти-дро и ди 

од број них дру гах ко му ни ка ци о них, ме те о ро ло шких и на ви га ци о них са те ли та. По да ци 
пре ма: А. Tof fler,исто, стр. 98-99.

16) У вој ној и стра те гиј ској лек си ци и те о ри ји већ је афир ми сан по јам -“Геополитикако
смоса” ко ји се об ја- шња ва но вом стра те гиј ском три ја дом: ко вла да ор би тал ним ко смо-
сом, вла да Зе мљом; ко вла да Ме се цом, вла да ор би тал ним ко смо сом; ко вла да тач ка ма  
Ј14 и Ј15 (рав но те жним тач ка ма у ко ји ма су гра ви та ци о не си ле Зе мље и Ме се ца на 
ну ли), вла да си сте мом Зе мља - Ме сец. (Ан ти ци пи ра ју ћи не ко ли ко де це ни ја уна пред, 
аме рич ки фу ту ро лог  Џејмс Кан тон  ви ди све о бу хват ну ко ло ни за ци ју све ми ра од стра не 
Зе мља на. „Има ће мо мо гућ ност“, сма тра он, „да се опре де ли мо за ге нет ске на до град ње 
за жи вот у ван зе маљ ским усло ви ма...у но вим бо ра ви шти ма... Ро бот ске ко ло ни је ши ром 
на шег сун че вог си сте ма...омо гу ћи ће нам да се ба ви мо ко смич ком тр го ви ном ши ро ких 
раз ме ра...ши ром на ше га лак си је би ће ко ри шће но пре ко хи ља ду ро бот ских ван зе маљ-
ских ми си ја...у обла сти про из вод ње, от кри ва ња ре сур са и ко му ни ка ци ја.“ Džejms Kan-
ton, Ekstremnabudućnost.Najznačajnije tendencijekojećepromeniti svetunarednihpet,
desetilidvadesetgodina, Clio (Op sta nak), Be o grad, 2009., стр. 349-350.)

17) Ис тра жи вач ка ла бо ра то ри ја ратнe мор на ри це САД раз ви ла је софт вер ко ји омо гу ћу је 
ро бо ти ма да ру ди мен тар но ра су ђу ју и учс из ла зе ћи на крај са нео че ки ва ним си ту а ци ја-
ма. Про ве рен на си му ла то ру, софт вер је “на у чио” да призeмљи ло вац F/А-18 “Ногnеt“ 
без бед но на па лу бу но са ча ави о на. Исти софт вер је мо гао да уве ћа спо соб ност ави о на 
да из бег не про тив а ви он ски про јек тил са 40 на 99 од сто. DAR PA („Аген ци ја Пен та го на 
за аван гард не ис тра жи вач ке про јек те“) по кре ну ла је, још по чет ком осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, про је кат SНАRC, ис тра жи вањс ро бо та ко ји са ми од лу чу ју и ко ји се по-
ве зу ју у ши ру гру пу (је дан ме га-ро бот) са ме ђу соб ном ко му ни ка ци јом и по тен ци јал ном 
“ко лек тив ном” све шћу, или, чак, ко лек тив ном те ле па ти јом. У де ба та ма ме ђу на уч ни ци-
ма ко ји ра де на ауто ном ним оруж ји ма са спо соб но шћу не за ви сног од лу чи ва ња, јав љла  
се и за бри ну тост у ве зи са мо рал ним и вој ним им пли ка ци ја ма: “Јед ном ка да са мо ре-
про ду ку ју ће рат не ма ши не на ста ну, њи хо во де мон ти ра ње мо же по ста ти не мо гу ће - он 
до словцс мо гу би ти из ван кон тро ле”. А. Тоfflег,исто, стр. 114-115, 117.
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ће се у бу ду ћим ра то ви ма бо ри ти и фи зич ки и у вир ту ел ним сај бер 
све то ви ма, ко ји ма вла да ју ро бо ти-рат ни ци“.18)

Ме ђу фак то ри ма и раз ло зи ма ко ји у све ве ћој ме ри иду у при-
лог ро бо ти за ци ји и “сен зо ри за ци ји” жи ве вој не си ле и ра ти шта су: 
ви со ка це на ра да пла ће них вој них про фе си о на ла ца и спе ци ја ли ста 
(еко ном ско-про фит ни мо тив уште де тро шко ва) и ну кле ар но, би о-
ло шки и хе миј ски за тро ва но ра ти ште. Ме ђу тим, нај бит ни ји раз лог 
за бо- га те вој не си ле ле жи у ве ли чи ни, у це ни људ ских жр та ва 
ко је су, на при мер, аме рич ко дру штво и ње го ва јав ност спрем ни 
да при хва те и под не су у окол но сти ма, њи ма са свим по зна те, из ра-
зи те вој не ви со ко тех но ло шке су пер и ор но сти и над мо ћи ко ју САД 
оства ру ју у од но су на оста ли свет. За ге не рал-ма јо раЏериХарисо
на, ра ни јег ше фа ис тра жи вач ко- раз вој них ла бо ра то ри ја коп не них 
сна га САД, “екс трем но ни ски гу би ци за пад не али јан се у ра ту про-
тив Ира ка 1991., по ста ви ли су стан дард ко ји је мно ге за чу дио. Пре-
сли ка ва ње тог стан дар да у бу ду ћи рат, во ди ро бо ти за ци ји ра та.”19)

Минијатуризацијом роботаратника, њи хо вим сво ђе њем 
на мини, микро и нано димензије (“наноратници”), (о бу ду ћим 
на пред ним ро бо ти ма - ан дро и ди ма, а ти ме и рат ни ци ма, са ор-
ган ским умом, да се и не го во ри), већ је на чи њен при ро дан ко рак 
у про це суповлачењасопственогљудстваизпрвихборбенихли
нија у ратовању са класичнимпротивником, оним из вој но-тех-
но ло шког ка ме ног до ба. Пре ма То фле ро вом ми шље њу, “па мет на 
оруж ја”, вој ни коп не ни, ва зду шни, по мор ски ми ни ро бо ти, за тим 
са те ли ти, ла се ри ве ли ке сна ге, еко ло шко-би о ло шко-кли мат ска (ме-
те о ро ло шка) оруж ја и ви со ко тех но ло ги зо ва на спе ци јал на деј ства и 
опе ра ци је ма лих, али ви со ко ра за ра ју ћих ди мен зи ја, за у зе ће по чет-
ком 21. ве ка пре о вла ђу ју ће ме сто у на ста ју ћим фор ма ма ра то ва ња 
Сје ди ње них Др жа ва и тзв. ме ђу на род не „ко а ли ци о не“ за јед ни це. 
За јед нич ко тки во ко је ће по ве зи ва ти и де тер ми ни са ти ра то вод ство 
вој ски ове ци ви ли за ци је не ће, ме ђу тим, би ти хар двер већ - зна ње.

ВојнотехнолошкареволуцијауСједињенимДржавама, за-
по че та осам де се тих го ди на 20. ве ка, ко ја се из го ди не у го ди ну 
убр за ва, на ме ће и отва ра но ве пу те ве за фун да мен тал но ме ња ње 
по сто је ћих кон вен ци о нал них вој них и без бед но сних при о ри те та, 
ци ље ва, фор ми и ин сти ту ци ја, као и док три нар них и стра те гиј ских 

18) Џ. Кан тон, исто, стр. 343.

19) Ши ре им пли ка ци је но вих, ауто ном них, “па мет них” оруж ја, из ви ђач ких, оба ве штај них  
и бор бе них ави о на-ро бо та/дро но ва,  под мор ни ца-ро бо та, ро бо та - рат ни ка, из нео је сво-
је вре ме но и Хен ри Ју ен, је дан од во де ћих ис тра жи ва ча и екс пе ра та за про тив под мор-
нич ко ра то ва ње, у ин тер ном па пи ру не по сред но по за вр шет ку пр вог ра та про тив Ира ка: 
“Је дан од нај ва жни јих ци ље ва у раз во ју но вог оруж ја би тре ба ло да бу де сма ње ње, или 
пот пу но од стра њи ва ње људ ског ри зи ка. Про сто рс че но, оруж је или опре ма тре ба ло би 
да бу ду, до ме ре ко ли ко је то мо гу ће, без људ ске по са де, зна чи - ро бо ти зо ва ни”.  А. 
Тоffler,исто, стр. 110.
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окви ра, фор ми ра них на прет ход ној, ви ше де це ниј ској ма три ци би-
по лар ног ме ђу на род ног по рет ка рав но те же мо ћи су пер си ла, исто-
вре ме но по ста вља ју ћи стан дар де за фор му ли са ње и ан ти ци пи ра ње 
но вих.20)

Ме ђу мо гу ћим прав ци ма но вог при сту па и кре та ња, ис ти-
чу се, ме ђу оста лим, сле де ћи: дра стич но сма ње ње ору жа них сна-
га; по сте пе но не ста ја ње ма сов не, ре грут не вој ске (од 1974. го ди не 
аме рич ка вој ска је про фе си о нал на); не ста ја ње тра ди ци о нал не по-
де ле на три ви да вој ске; нео дво ји вост ва зду шно- коп не них опе ра-
ци ја јед них од дру гих, и њих за јед но од ко смич ко-са те лит ске ком-
по нен те; на пу шта ње ста рих фор ми вој не ор га ни за ци је и ства ра ње 
но вих; ства ра ње ви со ко спе ци ја ли зо ва не и ви со ко тех но ло ги зо ва не 
вој ске; ства ра ње но вог про фе си о нал ног ка дра - “ин фор ма тив них, 
ки бер рат ни ка”; ула га ње не у о би ча је но ви со ких сред ста ва у вој но 
ис тра жи ва ње и раз вој; из два ја ње екс клу зив ног кру га зе ма ља са ви-
со ко тех но ло ги зо ва ним и со фи сти ци ра ним ору жа ним сна га ма.

НОВА,СУН-ЦУОВСКА,ГЛОБАЛНАAMEРИЧКА
НАДМОЋ–ПУТЕМ“МЕКЕМОЋИ”

Нова војна високотехнолошка информационокомуникаци
онокомпјутерска моћ и вођство САД, као ди мен зи ја све у куп не 
вој не мо ћи САД за  21. век, од но сно,новавојнанадмоћСАД за-
сно ва на на но вом из во ру си ле - на но вој вој ној ви со ко тех но ло шкој 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о но-ком пју тер ској ин фра струк ту ри и 
ли дер ству, ус по ста вље на и по сте пе но уве де на у ору жа ним сна га ма 
САД у по след ње две де це ни је, ис по ља ва се у три кључ на аспек та.

Пр ви је, уса вр шен, це ло вит и ин те гри сан са те лит ски и сен-
зор ски, ор би тал но ста ци о ни ран и под у прт, гло бал ни ISR и С412 
си стем. ISR  је си стем над зи ра ња, из ви ђе ња, ре ког но сти ци ра ња и 
при ку пља ња оба ве ште ња и по да та ка, пре све га вој не и без бед но-
сно-оба ве штај не,21) а за тим и по ли тич ке, тех но ло шке и дру ге при-
ро де, док је С412 је спрег ну ти си стем, од но сно ин те гри са на мре жа 
и ин фра струк ту ра вој ног ко ман до ва ња, кон тро ле, ко му ни ка ци је, 
ком пју тер ске об ра де и оба ве штај не функ ци је.

20)  “САД мо ра ју та ко по де си ти сво ју вој ну и сво ју спољ но по ли тич ку стра те ги ју у том сми-
слу да оне од ра жа ва ју на ра ста ју ћу ком па ра тив ну пред ност Аме ри ке у ин фор ма ци о ним 
ре сур си ма”. Ј. Nye,  W. Owens, „Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, исто, стр. 23.

21) Вој на оба ве штај на функ ци ја до би ла је у САД  и но во име - “информационавладавина”. 
Пре ма ис ка зу аме рич ког ге не рал-ма јо ра Ви ље ма Не ша,верификација вој ног де ла Деј-
тон ског ми ра у Бо сни сре ди ном де ве де се тих го ди на, спро во ди ла се на сле де ћи на чин: 
“УБосниминемамоаргументе.Једноставноимпредамовидеоснимке,иониуклањају
својетенкове”.Wal ter Wri ston, “Bits, Bytes and Di plo macy”, ForeignAffairs,Vol. 76, No. 
5, Sep tem ber/Oc to ber 1977, str. 178.
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Дру ги аспект је, пре ци зно и до ми нант но зна ње, тј. пред ност 
у по зна ва њу бо ји шта, бор бе ног про сто ра, це ло ви та сли ка о ње му, 
и то у ре ал ном вре ме ну - тзв.ситуационознање, или “ситуациона
свест” ко ја је про из вод је дин стве ног и ин те гри са ног ISR. и С4I2 си-
сте ма -“системасистема”. Ова кав је дан гло ба ли зо ван, “ор ве ли-
зо ван” над си стем омо гу ћа ва Сје ди ње ним Др жа ва ма си сте мат ско, 
кон ти ну и ра но пра ће ње (у ре ал ном вре ме ну), кла си фи ко ва ње, об-
ра ду, пре нос и ви ше ди мен зи о нал но при ка зи ва ње вој них и дру гих 
ин фор ма ци ја о ве о ма сло же ним по ја ва ма, си ту а ци ја ма и до га ђа ји-
ма ко ји се де ша ва ју на ве ли ким ге о граф ским про сто ри ма. Пре ма 
ад ми ра лу Оувен су.22) “си стем си сте ма”, пу тем ин те гри са не мре же 
ра зно вр сних сен зо ра (са те лит ских, ра дар ских, тер мо, ви део, аку-
стич них, ин фра цр ве них итд.) обез бе ђу је кон ти ну и ра ни над зор 
по сва ком вре ме ну и пру жа сло же ну ин фор ма ци ју, “си ту а ци о ну 
свест”, вој ном ко ри сни ку о по тен ци јал ном или, пак, о ак ту ел ном 
бо ји шном про сто ру ве ли чи не око 320 км са 320 км и, да ка ко, у ре-
ал ном вре ме ну. ( По ре ђе ње са укуп ним про стор ним “га ба ри том” 
бив ше СФР Ју го сла ви је, или са да шње Ре пу бли ке Ср би је, нај бо љи 
је и на ма нај бли жи на чин са гле да ва ња ка па ци те та аме рич ког вој-
ног ISR-C4I2 си сте ма нај ви ше тех но ло ги је.) Пандан некадашњој
трциунуклеарномнаоружавањукаодетерминишућојкатегорији
хладноратовскебиполарнепарадгме,данасбимогладабудевојна
технолошкатркау“системусистема”.

Тре ћа бит на ди мен зи ја и ком по нен та но ве вој не мо ћи Сје ди-
ње них Др жа ва је сте оства ре ни ни во и ква ли тет пре ци зно сти оруж-
ја, њи хов до мет и ра зор на моћ, њи хо во во ђе ње и упу ћи ва ње са ве-
ли ких да љи на, као и ин те гри са ност са “си сте мом си сте ма”.

Ме ђу тим, ме ђу аме рич ким вој ним ана ли ти ча ри ма би ло је и 
оних ко ји су од го во ре на иза зо ве и ди ле ме у ве зи са сми слом, ка-
рак те ром и гло бал ном уло гом ору жа них сна га САД у епо хи уни-
по ла ри зма у ме ђу на род ним од но си ма, на ла зи ли не то ли ко, или не 
са мо, у по ста вља њу и де фи ни са њу ра ди кал но но вих прин ци па и 
при о ри те та де тер ми ни са них им пре сив ним ре зул та ти ма вој но тех-
но ло шке ре во лу ци је у по след њој де це ни ји. Они су их про на ла зи-
ли ви ше у пре и спи ти ва њу и тран сфор ма ци ји по сто је ће струк ту ре 
ору жа них сна га, у ре ло ка ци ји и пре у сме ра ва њу бу џет ских сред ста-
ва без зах те ва за њи хо вим по ве ћа њем, ста вља њем но вих на гла са ка, 
и оства ре њем уште да уну тар по сто је ће вој не струк ту ре и ор га ни-
за ци је.

Та ко, на при мер, заВиљемаОдома, ге не рал-пот пу ков ни ка у 
пен зи ји и сво је вре ме но ди рек то ра Сту ди ја за на ци о нал ну без бед-

22)  J. Nye, W. Owens, исто.
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ност Хад сон ин сти ту та, 23) САД су, од сре ди не осам де стих го ди-
на про шлог ве ка, ула га ле све ви ше сред ста ва и тех но ло ги је у по-
мор ску моћ - мор на рич ку ави ја ци ја са гру па ма но са ча ави о на и у 
мор на рич ку пе ша ди ју (ма рин ски кор пус). Ме ђу тим, по мор ска моћ, 
по ње му, у све ве ћој ме ри за ста ре ва и по ста је не по треб на и пре ску-
па у усло ви ма по сто је ћих тех но ло шких мо гућ но сти, ка па ци те та и 
пред но сти ко ји ма рас по ла жу ва зду хо плов ство и коп не не сна ге, а 
по себ но у усло ви ма њи хо вог об је ди ње ног деј ства (ва зду шно-коп-
не на бит ка). Пре ма де се то го ди шњем пла ну Пен та го на сре ди ном 
де ве де се тих го ди на, би ло је пред ви ђе но 260 ми ли јар ди до ла ра за 
одр жа ње ва зду шне мо ћи САД ба зи ра не на бор бе ним гру па ма но-
са ча ави о на, а „са мо“ 126 ми ли јар ди за одр жа ње ва зду шне мо ћи 
САД (так тич ке и тран спорт не) ба зи ра не на коп ну (у са мим САД 
и из ван њих). Слич но ово ме, 152 ми ли јар ди до ла ра је би ло пла-
ни ра но за мор на рич ку ави ја ци ју и но са че ави о на за по тре бе тзв. 
снаб де ва ња и мо дер ни за ци је, а „са мо“ 56 ми ли јар ди за “коп не но” 
ва зду хо плов ство.24) 

Мор на рич ка ва зду хо плов на моћ САД, ста ци о ни ра на на но са-
чи ма ави о на, по ге не ра лу Одо му, нај ску пљи је на чин из ру чи ва ња 
бом би и ра ке та на циљ, бу ду ћи да САД има ју стал не ва зду хо плов не 
ба зе у три, за њих, кључ на, ви тал на  свет ска ге о по ли тич ка и вој но-
стра те гиј ска ре ги о на из ван са мих САД - Сред њи Ис ток, Евро па и 
Се вер но и сточ на Ази ја. (Је дан винг - око 70 бом бар де ра, мо же се, 
на при мер, пре ба ци ти из САД или Не мач ке у ре ги он Пер сиј ског 
за ли ва за 24 ча са). Исти слу чај не ра ци о нал но сти, за ста ре ло сти и 
гу би та ка је и са мор на рич ком пе ша ди јом ко јој је по треб но не сра-
змер но ви ше вре ме на да до ђе до ме ста ис кр ца ва ња не го коп не ним 
сна га ма у вре ме по сто ја ња ши ро ко труп них пут нич ких ави о на и 
вој них тран спор те ра Ц-17 и Ц 5А. Не е фи ка сност, ра си па ње сред-
ста ва, за ста ре лост и кру тост у струк ту ри ору жа них сна га САД, 
Одом је ви део и у то ме да се нај ве ћа про ме на у струк ту ри вој не мо-
ћи САД од 1991. год. и пр вог аме рич ког ра та про тив Ира ка, огле да-
ла у тен ден ци ји сма њи ва ња ка па ци те та мо ћи коп не них сна га и ва-
зду хо плов ства, у од но су на  мор на ри цу. (Та ко је мор на ри ца кра јем 
де ве де се тих го ди на оста ла на 12 но са ча ави о на, при че му је са мо 
јед на бор бе на гру па у на ред них де сет го ди на ко шта ла око 50 ми-
ли јар ди до ла ра, док је број те шких коп не них ди ви зи ја, чи ја је це на 
за де сет го ди на упо тре бе би ла 10 ми ли јар ди, сма њен са 18 на 10).

Ком па ра тив на пред ност, вођ ство и над моћ САД на под руч ју
“системасистема” омо гу ћи ли су и обез бе ди ли овој су пер си лино

23)  Wil li am Odom, „Tran sfor ming the Mi li tary“,ForeignAffairs,Vol. 76, No. 4, July/August 
1977, стр. 54-64.

24)  Исто.
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ви,орвелијанскии“сунцуовски”видиизворвојнеиполитичкемо
ћитзв.мекумоћ.Способност,капацитетобликовања,контроле
светаивладањаибезкласичнограта(у ње го вом ужем сми слу),
илиузњеговудопунскуупотребуипомоћкаокрајњегсредства.
Ратовање,односно,“тврдамоћ”каквеихпознајемо,свевишепо
стајудодатак“мекојмоћи”,анеобратно.

У осно ви “ме ке мо ћи”, она ко ка ко је де фи ни ше Џо зеф Нај, је дан од 
иде о ло га-стра те га аме рич ке гло бал не по ли тич ко-вој не стра те ги је, ле жи
“способностдасепостигнужељениисходиумеђународнимодносима
вишепутемпривлачења,негоприсилом.Од но сно, кроз убе ђи ва ње дру-
гих да сле де или да при хва те нор ме и ин сти ту ци је ко је про из во де же ље но 
по на ша ње... Уко ли ко не ка др жа ва (нпр. САД - прим. Д.Н.) мо же учи ни ти 
у очи ма дру гих сво ју моћ ле ги тим ном, и осно ва ти ме ђу на род не ин сти ту-
ци је ко је их охра бру ју да ка на ли шу или огра ни че сво је ак тив но сти, њој 
(САД) не ће би ти по треб но да тро ши то ли ко сво јих ску пих тра ди ци о нал-
них еко ном ских или вој них ре сур са“25) Пре ма то ме,”ме ка моћ”, мо же 
слу жи ти и као сво је вр сни мул ти пли ка тор аме рич ке ди пло мат ске 
мо ћи и ди пло ма ти је, уоп ште, (ши ре ње и на ме та ње “при вла че но сти 
аме рич ке де мо кра ти је, кул ту ре, на чи на жи во та и сло бод ног тр жи-
шта”), и као учвр шћи вач ве зе из ме ђу аме рич кеспољ не по ли ти ке 
и вој не мо ћи (но ва сим би о за ко ја, по пр ви пут, ове две функ ци је 
ста па у јед ну. и вр ло ефи ка сну функ ци ју, по ти ру ћи тра ди ци о нал ну 
раз ли ку ме ђу њи ма).26)

Но, по ред ове две, “мек ше”, свр хе,“мекамоћ”Сје ди ње них 
Др жа ваима и не ке “твр ђе”, зна чај ни је стра те гиј ске по тен ци ја ле 
и функ ци је.Пр ва би мо гла би ти у то ме што она по ста је сна жни 
ин стру мент и видновог,постбиполарног,постнуклеарногконте
инментаидетерентаСАД-су зби ја ња и од вра ћа ња, по ре ла тив-
но ни ској це ни, свих тра ди ци о нал них вој них прет њи и опа сно сти, 
свих ста рих и но вих про тив ни ка и не при ја те ља за ко је се сма тра 
да угро жа ва ју жи вот не на ци о нал не ин те ре се Аме ри ке. “САД мо гу 
упо тре би ти сво је ин фор ма ци о не ре сур се за то да уву ку Ки ну, Ру-
си ју и оста ле моћ не др жа ве у ди ја лог о без бед но сним пи та њи ма 
да би их спре чи ле у то ме да по ста ну не при ја тељ ске. У исто вре ме, 
ин фор ма ци о на над моћ Аме ри ке мо же јој по мо ћи да спре чи др жа-
ве као што су Иран и Ирак, ко је су већ не при ја тељ ске, да по ста ну 
моћ не.”27) За На ја и Оувен са, “кон цепт де те рен та ко ји се под вр га ва 
аме рич ком вој ном ‘си сте му си сте ма’ ко ји на ста је, пред ви ђа вој ску 

25)  J. Nye, W. Owens, “Ame ri cas In for ma tion Ed ge”, исто, стр. 21.

26) „...вештачкиоштрадистинкцијаизмеђувојнихиполитичкихсредставаонемогућава
лајсСАДдасузбијајупропагандумржњекојајеподстицалаетничкесукобе”.Исто, 
стр.23.

27)   Исто, стр. 20-22.
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до вољ но сна жну да спре чи би ло ко ју стра ну вој ну ак ци ју без ула-
же ња у сра зме ран вој ни ри зик или тро шак. Они ко ји за ми шља ју 
је дан вој ни су коб са САД мо ра ће да се су о че са тим да ће оне би ти 
спо соб не да за у ста ве и вра те на по че так би ло ка кву не при ја тељ ску 
ак ци ју, са ма лим ри зи ком по аме рич ке сна ге”.28) 

Предност овог вида војне и политичке моћи у односу на
“тврдумоћ” је, да кле, у то ме што се по мо ћу ње, од но сно ње ног 
ки шо бра на,остварујупланетарниинтересиициљевибезвеликог
ризикаратнихдејставаивеликихгубитакау,заСАД,најосетљи
вијемресурсуљудима,кадавеликогнепријатељаивеликепретње
вишенема,акадатреба“оправдати”нове,маленепријатељеи
малупретњуза САД.29)  

Дру га стра те гиј ска свр ха “ме ке мо ћи” би ла би у то ме што 
онаСједињенимДржавама мо же омо гу ћи ти иобезбедитидаочу
вајуиучврстеводећуулогу,какоустаримвојнополитичкимса
везима (из вре ме на би по ла ри зма),такоиуновим,аdhоскоалици
јама. Са ки шо бра ном “ме ке мо ћи” у свом по се ду, САД се бе ви де 
и по зи ци о ни ра ју као “при род ног” ли де ра свих вој них ко а ли ци ја и 
(све тих) али јан си са тра ди ци о нал ним са ве зни ци ма, са но вим парт-
не ри ма из пост ко му ни стич ког све та и са они ма из арап ског кру га.
НовокоалиционолидерствоСАД  ће у не по сред ној бу дућ но сти, “у 
ма њој ме ри про из и ла зи ти из вој ног ка па ци те та за сла ма ње би ло 
ког про тив ни ка, а ви ше из спо соб но сти да се хит но сма ње не ја сно-
ће кри зних, на сил них си ту а ци ја, да се од го во ри на флек си би лан 
на чин, и да се си ла упо тре би са мо та мо где је нео п ход но, са ви со-
ком пре ци зно шћу и тач но шћу.”30)

У пост хлад но ра тов ско-ну кле ар ним европ ским и гло бал ним 
ге о по ли тич ким и ге о стра те гиј ским окол но сти ма, аме рич ки ки шо-
бран “си сте ма си сте ма” по ја вљу је се по свом зна ча ју и уло зи као 
сво је вр сна за ме на за не ка да шњи кла сич ни ну кле ар ни ки шо бран 
ко ји, да ка ко, и да ље по сто ји. (“Упра во она ко као што је ну кле ар-
на до ми на ци ја би ла кључ ко а ли ци о ног ли дер ства у ста ром до бу, 
ин фор ма ци о на до ми на ци ја ће би- ти тај кључ у ин фор ма ци о ној 
ери.”)31) У ци љу очу ва ња сво је ко а ли ци о не ли дер ске по зи ци је и 
ли дер ске, су пер и ор не по зи ци је у “ме кој мо ћи” у од но су на сво је 
са ве зни ке (и исто доб но кон ку рен те, так ма це), САД су спрем не и 

28)   Исто, стр. 25.  

29)  “Над моћ но зна ње о бојн шту не мо же сма њи ти ри зик гу би та ка у људ ству на ну лу, али 
га мо же др жа ти на до вољ но ни ском ни воу да би се са чу ва ла јав на аме рич ка по др шка за 
упо тре бу си ле”. Исто, стр. 25.

30) Исто, стр. 26-27.

31) Исто, стр. 27.
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при ну ђе не да “си ту а ци о но зна ње” по сте пе но и се лек тив но де ле са 
са ве зни ци ма (тран спа рент ност). Ти ме САД ства ра ју спе ци фич ну 
сим би о зу из ме ђу аме рич ког вођ ства и са ве зни ка, упра во у ци љу да 
се вођ ство за др жи.

Тре ћа функ ци ја аме рич ке “ме ке мо ћи”, ње не су пер и ор но-
сти у “си сте му си сте ма”, са ко јом се фе но мен ме ке мо ћи нај че шће 
иден ти фи ку је у јав но сти, би ла је, за На ја и Оувен са, ду го роч не и
традиционалнемисионарске,политичкеприроде пот по ра и по др-
шка у ис пу ња ва њу “че ти ри ви тал на за дат ка аме рич ке спољ не по-
ли ти ке”32)  : по моћ пре о ста лим не де мо крат ским зе мља ма у њи хо-
вом де мо крат ском пре о бра жа ју-тран зи ци ји; за шти та, спре ча ва ње, 
но вих пост ко му ни стич ких де мо кра ти ја од по врат ка уна зад; оне-
мо гу ћа ва ње ре ги о нал них су ко ба и њи хо во ре ша ва ње и ста вља ње 
под кон тро лу; ре ша ва ње но вих, тзв. аси ме трич них  ме ђу на род них 
прет њи и опа сно сти – стра те шког кри ми на ла и те ро ри зма, дро-
ге, еко ло шке кри зе и про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но уни ште-
ње. “Овај но ви по ли тич ки и тех но ло шки пеј заж”, из но се ого ље но 
Нај и Оувенс, “скро јен је за САД та ко да га оне, на осно ву сво јих 
стра хо ви тих сред ста ва ме ке мо ћи, ис ко ри сте за то да про јек ту ју 
при влач ност сво јих иде а ла, иде о ло ги је, кул ту ре, еко ном ског мо де-
ла, дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, и да из ву ку пред ност 
из свог ме ђу на род ног по сло ва ња и те ле ко му ни ка ци о них мре жа. 
Аме рич ка по пу лар на кул ту ра, са сво јим сло бо дар ским и ега ли та-
ри стич ким прав ци ма, до ми ни ра фил мом, те ле ви зи јом и елек трон-
ским ко му ни ка ци ја ма. Аме рич ко ви со ко обра зо ва ње при вла чи око 
450.000 стра них сту де на та го ди шње...Аме рич ко ли дер ство у ин-
фор ма ци о ној ре во лу ци ји ге не рал но је уве ћа ло свест и отво ре ност 
све та пре ма аме рич ким иде ја ма и вред но сти ма... Сна жна де мо кра-
ти ја код ку ће, ко ју мо дер не ко му ни ка ци је чи не до ступ ном ши ром 
све та, мо же се пот хра њи ва ти уве ћа њем и про ши ре њем ми ро љу би-
ве за јед ни це де мо кра ти ја, ко ја је, ко нач но, нај бо ља га ран ци ја јед-
ног без бед ног, сло бод ног и на пред ног све та.

*
**

Јед на од нај круп ни јих, ако не и нај да ле ко се жни ја, по сле ди-
ца ви со ко тех но ло шког ре во лу ци о ни са ња вој не мо ћи САД за  21. 
век, ти че сесамогсмислаибудућностиратаиратовања, за ди ре 
у са му њи хо ву битисуштинуи по кре ће пи та ње њи хо вог новог
одређења. На “тре ћем” и „че твр том“ та ла су ци вил но-вој не на уч-
но тех но ло шке ре во лу ци је, аме рич ки вој ни и ци вил ни пла не ри и 
стра те гиј ски ан ти ци па то ри-кре а то ри, раз ра ди ли су и раз и гра ли ра-
ди кал но но ве об ли ке ра та и ра то вод ства. Ме ђу њи ма су и тзв. не

32) Исто, стр. 30-33.
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смртоноснират, а ивиртуелни,кибернетскират, тј. ствар ни рат, 
али као вир ту ел ну ствар ност. Ми ни стар ство од бра не САД по ста-
ви ло је, још 1992. го ди не,доктрину“мекогубијања” у не смр то-
но сном ра ту со фи сти ци ра ним, “не смр то но сним” оруж јем. Пре ма 
јед ној де фи ни ци ји, не смр то но сне вој не тех но ло ги је су оне “ко је 
мо гу да пред ви де, от кри ју, ис кљу че или не ги ра ју упо тре бу смр то-
но сних сред ста ва и да, да кле, ми ни ми зи ра ју уби ја ње љу ди”33) Та-
кве тех но ло ги је мо ра ју би ти “фи нан сиј ски ра ци о нал не, еко ло шки 
при ја тељ ске и за сво ју пр вен стве ну свр ху не сме ју има ти “узи ма ње 
људ ског жи во та”.

На ис те ку пр ве де це ни је 21. ве ка не смрт но сни рат још увек 
је са мо ме ђу сте пе ни ца из ме ђу по ли тич ко-ди пло мат ских ак ци ја 
пре ма не при ја те љу (нпр. пре го во ри, при ти сци, уце не, усло вља ва-
ња, тр го ви на, на год ба  и сл.) и кла сич ног - кр ва вог ра та и још ни је 
про ста за ме на за рат или про ду же так ми ра. Он је, ка ко То фле ро ви 
ка жу, “не што дру го, не што ра ди кал но но во у гло бал ним од но си ма, 
ме ђу фе но мен... аре на за над ме та ње у ко јој ве ћи број ис хо да мо же 
би ти од лу чен без кр ви. То је ре во лу ци о нар ни об лик вој не ак ци-
је ко ји до след но од сли ка ва ци ви ли за ци ју тре ћег та ла са ко ја се ра-
ђа.”34)  

Ба ве ћи се на дах ну то на до ла зе ћим фе но ме ни ма „екс трем не 
бу дућ но сти“,  ме ђу њи ма и бу дућ но шћу ра та и без бед но сним ри-
зи ци ма, и бри ну ћи пр вен стве но за оп ста нак САД а и за  суд би ну 
све та, фу ту ри ста Џејмс Кан тон ми сли да је „Тре ћи свет ски рат већ 
по чео. То је дру га чи ји рат ко ји се во ди иде ја ма а не са мо бом ба ма, 
а ње го во по при ште су елек трон ски ме ди ји и фи зич ке те ри то ри је... 
По сле 11. сеп тем бра“, сма тра он, „сви мо ра мо дру га чи је да гле да-
мо на рат. Реч је о но вом на чи ну из ра жа ва ња не при ја тељ ства чи ја 
ће пра ви ла и обим, па и оруж је ко је ће у том но вом не пред ви ди вом 
ра ту би ти ко ри шће но, од ре ди ти 21. век.“  По ње му, „сво је схва та ње 
ра та и ми ра мо ра мо ускла ди ти са из ме ње ном ствар но шћу 21. ве ка, 
на ко ју ће ути ца ти но ве ра зно вр сне си ле си ро ма штва, енер ги је, де-
мо гра фи је, кли ме, тр го ви не и ре ли ги је. Мо ра мо пре и спи та ти сво је 
по гле де на то ка кав рат по ста је... Наш од нос пре ма бу дућ но сти ра-
та“, за кљу чу је Кан тон, „од ре ди ће бу дућ ност на ше ци ви ли за ци је...
Но, исто вре ме но мо ра мо зна ти ко су на ши не при ја те љи.“35)

33)  Ви де ти, А. Тоfflег, исто, стр. 127.

34)  Исто, стр. 134-135

35)  Džejms Kan ton, Ekstremnabudućnost.Najznačajnijetendencijekojećepromenitisvetuna
rednihpet,desetilidvadesetgodina, Clio (Op sta nak), Be o grad, 2009, стр. 282, 284.  Кан тон  
пред ви ђа и на бра ја  „Два на ест нај ја чих оруж ја те ро ри ста у 2025. го ди ни“ (што ап со-
лут но не ис кљу чу је и њи хо ву упо тре бу и при ме ну од стра не не ке ве ли ке си ле - вој ни 
др жав ни те ро ри зам): не у ро тех но ло шки рат; би о ло шко оруж је; квант но оруж је; за ра зне 
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За кључ но ан ти ци па тив но и по ма ло, та ко ђе, фу ту ри стич ко 
раз ми шља ње, на по ла зном сун-цу ов ском тра гу, ауто ра овог тек ста 
о ра ту и о ње го вом сми слу  и ње го вој уло зи у на ред ним де це ни ја-
ма, отва ра и јед но иза зов но пи та ње: не на ла зи мо ли се на по чет ку 
јед ног са свим но вог до ба у ко ме агре сив ни, осва јач ки или пак са мо 
од брам бе ни, кла сич ни, “кр ва ви” и не ну кле ар ни рат вој но-тех но-
ло шки за о ста ле зе мље, зе мље пр вог или дру гог та ла са на при мер, 
јед но став но ви ше не ће би ти мо гућ, ни у са мом ње го вом за чет ку, 
чак ни као за ми сао? До ба у ко ме ће вој на си ла тре ћег, че твр тог или 
пе тог вој ног ви со ко тех но ло шког та ла са, зе мљи у ка ме ном вој но-
тех но ло шком до бу, јед но став но ис по ру чи ти вир ту е ли за ци ју мо гу-
ћег ра та, ње го вог во ђе ња, ис хо да, по сле ди ца, кра ја; у ко ме ће се, 
о че му је два и по ми ле ни ју ма уна пред та ко мо дер но раз ми шљао 
Сун-Цу,  во ди ти рат без ра та, у ко ме ће до по бе де (ка пи ту ла ци је) 
до ћи без фи зич ког кон так та-бор бе? И, не на ла зи мо се мо жда на по-
чет ку до ба у ко ме се пра во на од бра ну мо жда не ће ни по ста вља ти, 
ни ти по сто ја ти?

DusanNikolis

WAGINGWARWITHOUTWAR–THE
FUTURE(ANIDEAL)OFTHEUNITED

STATESWORLDDOMINATION?

Summary
Fa mo us Chi ne se mi li tary thin ker, stra te gist and phi lo sop her Sun-

Tzu, the aut hor of the clas sic, an ci ent and un til to day un sur pas sed bo ok 
TheArtofWarsays in the chap ter “Of fen si ve Stra tegy” that “to sub due 
the enemy wit ho ut fig hting is the ac me of the skill and art of war fa re”. 
At the be gin ning of the 21st cen tury the tho ught of Sun-Tzu se ems to 
be af fir med in the pla ne tary fra me work, in the form of the con cept of 
con trol and do mi na tion of the USA in ma jo rity cru cial world ge o po li-
ti cal re gi ons, ex cept the vast Rus so-Asian and Chi ne se ones, as well 
as thro ugh the key glo bal eco no mic, fi nan cial, tec hno lo gi cal, IT, in fo-
com mu ni ca tion and pro pa gan da mass-me dia flows in which has been 
in-bu ilt the la test US mi li tary in fo-com mu ni ca tion-com pu ter glo bal po-
wer. Even to day, not to men tion the fu tu re, Sun-Tzu`s ma xim is get ting 
the wi dest pos si ble me a ning of sub du ing the “rest of the world” and 
ma ste ring it wit ho ut com bat, in a “pe a ce ful” and “soft” man ners, by its 
en for ced adap ta tion and amal ga ma tion to the ru ling va lu es, in te rests, 
ne eds, in sti tu tes of the Ame ri can su per-po wer – as the apex of all skills.

бо ле сти; отров не хе ми ка ли је; пр ља ве бом бе; оруж је на ба зи им пулс не енер ги је; са те ли-
ти; бе жич ни ин тер нет; RFID и GPS мре же; би о ло ги ја чо ве ка, исто, стр. 290.
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High-tec hno lo gi cal and highly sop hi sti ca ted re vo lu tion in the US 
ar med for ces, spe ci ally the de ve lop ment of an all-em bra cing in te gra ted 
glo bal “system of systems” (C4I2) de ter mi nes the very new form, cha-
rac ter, me a ning and task of the Ame ri can glo bal mi li tary po wer for the 
21st cen tury. The US le a der ship and su pre macy in the fi eld of “system 
of systems” en su res it the new, Sun-Tzu li ke, form, and so ur ce, of mi li-
tary and po li ti cal po wer – the so cal led soft po wer as the ca pa city to (re)
sha pe the world and con trol it wit ho ut re sor ting to clas si cal war. War-
fa re – “hard po wer” as it is known to us for cen tu ri es, is on the way to 
be co me an an nex, an aid to the “soft po wer”, or the ul ti ma te in stru ment 
of in flu en ce and po wer.

In the third or fo urth wa ve of the re vo lu tion in US ci vi lian-mi li-
tary tec hno lo gi cal and sci en ti fic do main, an im por tant chan ge and new 
de ter mi na tion of the very me a ning of the sub stan ce and fu tu re of war 
and war fa re them sel ves, emer ge. Ra di cally new forms of war and wa-
ging of war – such as the non-let hal or vir tual cyber ne tic war, i.e. the 
real war in the sha pe of vir tual re a lity, or the doc tri ne of so cal led soft 
kil ling in the non-let hal war – are be co ming of gro wing sig ni fi can ce.
Key Words:  USA, War, Sun-Tzu, US Glo bal do mi na tion, US Mi li tary po wer, 

Soft po wer, “System of systems”, High-tech re vo lu tion in US  mi-
li tary af fa irs, Non-let hal and Vir tual wars. 
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