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ДА ЛИ ЈЕ ОПА ДА ЊЕ НЕ МИ НОВ НО?- НЕ КО ЛИ КО 
АР ГУ МЕ НА ТА ПРО ТИВ* 

Са же так
У овом  ра ду ауто ри до во де у пи та ње глав не ар гу мен те де-

кли ни ста у по гле ду не ми нов но сти опа да ња аме рич ке мо ћи. На во-
де ћи осам ар гу ме на та про тив де кли ни стич ких уче ња, циљ ра да 
је да се по ка же да у ме ђу на род ним од но си ма, по го то во у по гле ду 
про це не не чи је мо ћи не по сто ји ап со лут на си гур ност да ће се не-
што де си ти она ко ка ко то нај ве ћи број љу ди оче ку је. Кон вен ци о-
нал не му дро сти че сто зна ју да по клек ну пред не пред ви ди во сти ма 
де ша ва ња а де тер ми ни зам у ме ђу на род ним од но си ма има мно го 
те же усло ве за жи вот не го што је то слу чај у не ким дру гим обла-
сти ма људ ског де ло ва ња.  
Кључ не ре чи: Ме ђу на род ни од но си; моћ; Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве; 

про цес по ме ра ња мо ћи; опа да ње у мо ћи; бу дућ ност аме-
рич ке мо ћи

У не дав но об ја вље ној књи зи ко ја го во ри о узро ци ма пре вла-
сти За па да  не ка да и бу ду ћој не ми нов ној пре вла сти Ис то ка, стен-
форд ски исто ри чар Јан Мо рис на во ди ре чи ве ли ког ен гле ског про-
све ти те ља Се мју е ла Џон со на ко ји је јед ном при ли ком на пи сао да 
„ка да је чо век умо ран од Лон до на, он је умо ран од жи во та, јер 
у Лон до ну се мо же на ћи све оно што жи вот мо же да пру жи.“1) 

*  Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалном
иглобалномконтексту, број 179076, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства про све те и 
на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 

1) Ви де ти: Ian Mor ris, „Why the West Ru les--for Now – ex cerpt”, из вор: in ter net, 05/01/11 
http://us.mac mil lan.com/Bo ok Cu stom Pa ge.aspx?isbn=9780374290023#Ex cerpt. Реч је о 
књи зи: WhytheWestRules-forNow:ThePatternsofHistory,andWhatTheyRevealAbout
theFuture, Far rar, Stra us and Gi ro ux, New York, 2010;
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...И за и ста, ка ко пи ше Мо рис, „Лон дон је та да (а реч је о 1777. го-
ди ни - прим. аут.) имао ка те дра ле и па ла те, пар ко ве и ре ке, от ме не 
ре зи ден ци је и стра ћа ре. Али из над све га ту је мо гло да се ку пи 
то ли ко то га да је то пре ва зи ла зи ло и нај лу ђа ма шта ња прет ход них 
ге не ра ци ја. Фи не да ме и го спо да мо гли су да си ла зе ћи из ко чи ја 
ис пред тек из гра ђе них ар ка да Окс форд Стри та ви де но ви те те по-
пут ки шо бра на, ко ји је био про из вод 1760-их, а ко ји су Бри тан ци 
убр зо по че ли да по сма тра ју као  по тре бу, или пак руч не тор бе или 
па сте за зу бе, што су све би ли про из во ди из прет ход не де це ни је. 
И ни су са мо бо га та ши би ли ти ко ји су се пре пу сти ли ча ри ма но ве 
по тро шач ке кул ту ре. Иза зи ва ју ћи згра жа ва ње кон зер ва тив них по-
сма тра ча, тр гов ци су про во ди ли са те у ка фа на ма, си ро ти ња је зва ла 
чај „ну жном на мир ни цом“ а же не фар ме ра су ку по ва ле кла ви ре.“2) 
Украт ко, „Бри тан ци су по че ли да ми сле да су дру га чи ји од оста лих 
љу ди“.3) 

На сли чан на чин ових да на, ма се раз дра га них љу ди у шо-
пинг мо ло ви ма Шан га ја, Пе кин га или Нан ђин га хр ле да  при ба-
ве све оно што ну ди тр жи ште 21. ве ка. Успон На род не Ре пу бли ке 
Ки не има по сле ди це и по по раст ње ног са мо по у зда ња у ме ђу на-
род ним од но си ма али и по по раст  ку пов них апе ти та ста нов ни ка 
„но ве по тро шач ке су пер си ле“. 4) Са по ме ра њем мо ћи са За па да на 
Ис ток исто вре ме но до ла зи и до по ме ра ња на де, ка ко је то не дав-
но об ја вио ен гле ски „Eko no mist“.5) У том сми слу, свет ска струч на 
и ши ра ли те ра ту ра опа да ње аме рич ке мо ћи и мо ћи За па да узи ма 
као го то ву ствар а до ла зак Ки не на ме сто нај моћ ни је зе мље све та 
је по мно ги ма са мо пи та ње вре ме на. Глав на хи по те за овог ра да је 
да пре не го при хва ти мо ар гу мен те де кли ни ста о то ме да је про цес 
по ме ра ња мо ћи са За па да на Ис ток не ми нов ност да о то ме тре ба 
раз ми сли ти ба рем још јед ном. На во де ћи осам ар гу ме на та про тив 

2) Ви де ти: Исто, op. cit. 

3) исто, op. cit. 

4) Ви де ти: “The New Shop ping Su per po wer”, Newsweek,  из вор: in ter net 20/1/11 http://www.
new swe ek.com/2009/03/20/the-new-shop ping-su per po wer.html

5) „То ком по след њих 400 го ди на За пад је, кад је у пи та њу оп ти ми зам, ужи вао ком па ра тив-
ну пред ност над остат ком све та. За пад ни ин те лек ту ал ци су утр ли пут иде ја ма про све ти-
тељ ства и про гре са а за пад ни „чо век од ак ци је“ ко ри стио је тех но ло ги ју ка ко би на мет-
нуо сво ју во љу остат ку све та. Оче ви осни ва чи ко ји су чвр сто ве ро ва ли да ће зе мља ко ју 
су ство ри ли би ти бо ља не го би ло ко ја до та да, по ну ди ли су гра ђа ни ма не са мо пра во на 
жи вот и сло бо ду не го и тра га ње за сре ћом... Са да на да ме ња ме ња ме сто свог бо рав ка. 
Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња „Pew Re se arch“ цен тра, не ких 87 по сто Бри та на ца, 50 
по сто Бра зи ла ца и 45 по сто Ин ди ја ца ми сли да се њи хо ва зе мља кре ће у пра вом сме ру 
док 31 по сто Бри та на ца, 30 по сто Аме ри ка на ца и 26 по сто Фран цу за ве ру је у та ко не-
што кад су у пи та њу њи хо ве др жа ве. Ви де ти: “The Re di stri bu tion of Ho pe”, TheEcono-
mist, iz vor: in ter net 17/12/10 http://www.eco no mist.com/no de/17732859
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де кли ни стич ких уче ња, циљ ра да је да се по ка же да у ме ђу на род-
ним од но си ма, по го то во у по гле ду про це не не чи је мо ћи не по сто ји 
ап со лут на си гур ност да ће се не што де си ти она ко ка ко то нај ве ћи 
број љу ди оче ку је. Кон вен ци о нал не му дро сти че сто зна ју да по-
клек ну пред не пред ви ди во сти ма де ша ва ња а де тер ми ни зам у ме-
ђу на род ним од но си ма има мно го те же усло ве за жи вот не го што је 
то слу чај у не ким дру гим обла сти ма људ ског де ло ва ња.  Рад ће се 
по ред уво да и за кључ ка са сто ја ти од де ла ко ји се од но си на осам 
пи та ња за де кли ни сте од но сно на осам  ар гу ме на та про тив де кли-
ни стич ких уче ња. 

Далијеовогапутастварнодошаокрај?
Неколикопитањазадеклинисте

Упр кос сна зи ар гу ме на та ко је де кли ни сти ко ри сте, и ве ли-
ком бро ју при ме ра из исто ри је ко ји ма пот кре пљу ју сво је ста во ве, 
по сто је не ке не ја сно ће у ар гу мен ти ма ко је на во де као и ло ги ци раз-
ми шља ња а ко је ће мо ми овом при ли ком, због не до стат ка про сто-
ра, са мо украт ко на ве сти (за скра ће ни при каз ових пи та ња ви де ти 
Та бе лу 1.)6)

Каопрво,приметна јеизвеснафаталистичкацртауова-
квимпогледиманасудбинуАмерикеусавременомсвету,тојест
чиниседаштагодљудиуземљамакојесууопадањучинили,једна
стварјенеминовна:силазаксаисторијскепозорнице7). Оста ла је 
као при мер по зна та ре че ни ца из ре че на од стра не Мар га рет 

6) О де кли ни зму у ме ђу на род ним од но си ма и на ро чи то о де кли ни зму у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма ви де ти ши ре у: Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић, „Од Спут њи-
ка до Ле но ва: шест та ла са аме рич ког де кли ни зма по сле Дру гог свет ског ра та“, ГОДИ-
ШЊАК, 2010, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, Го ди на IV, Број 4, стр. 269-295.

7) У тек сту ко ји на те му опа да ња мо ћи им пе ри јал не Шпа ни је у ше сна е стом и се дам на е-
стом ве ку пи ше бри тан ски исто ри чар Џон Х. Ели от на во де се два зна че ња ре чи опа да ње 
у та да шњем све ту: јед но би о ло шко, дру го исто риј ско. „Би о ло шки по сма тра но, сва ки ор-
га ни зам про ла зи кроз про цес ра ста, зре ло сти и про па да ња; и по што је то би ло при род-
но, та ко не што се ни је мо гло за у ста ви ти – осим, на рав но (и ту је по сто ја ла мо гућ ност 
спа се ња) уко ли ко се Бог ди рект но не уме ша у људ ске по сло ве. Ова си ту а ци ја шпан ске 
про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти уну тар ци клич ног про це са на осно ву ко јег 
при ро да функ ци о ни ше, чи ни ми се да је од и гра ла (кључ ну - прим.  аут.) уло гу у 
ства ра њу тог осе ћа ја фа та ли зма ко ја је био ве о ма при су тан код шпан ске вла да ју ће 
кла се се дам на е стог ве ка (под ву као аут.). То чак се не у мит но окре тао и нај бо ље че му 
су се мо гли на да ти је да га ма ло успо ре пре не го што ства ри опет кре ну на го ре. Пе си-
ми зам је био оја чан исто риј ском ана ло ги јом са суд би ном Рим ског цар ства. Шпан ци су 
се бе у до ба сво је нај ве ће мо ћи до жи вља ва ли као мо дер не на след ни ке Ри мља на; и са да, 
у да ни ма про бле ма, ана ло ги ја ко ју су та ко са мо у ве ре но ко ри сти ли је по ста ла из у зет но 
не при јат на. Ако су они Ри мља ни на шег до ба, ка ко он да Им пе ри јал на Шпа ни ја мо же 
из бе ћи про цес де ге не ра ци је и опа да ња ко јем је и Им пе ри јал ни Рим ко нач но под ле гао.“ 
Ви де ти ши ре о то ме у: John H. El li ot, „Ma na ging Dec li ne: Oli va res and the Grand Stra tegy 
of Im pe rial Spain“, in: Paul Ken nedy, Ed., GrandStrategiesinWarandPeace, Yale Uni ver-
sity Press, New Ha ven, 1991, pp. 87-104. (ци тат је са стра не 90.)
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Пи та ња Ар гу мен ти де кли ни ста Ар гу мен ти про тив

Да ли је суд-
би на им пе ри ја 
уна пред од ре-
ђе на и или је 
мо гу ће “ис ко-
чи ти” из кру га 
успо на и па да?

-  Из гле да “да се не 
мо же ура ди ти ни-
шта за на ци ју за 
ко ју не ра ди вре ме” 
(Мар га рет Та чер)

-  Успон и пад 
великих сила као 
природни закон 

- Про цес опа да ња у 
мо ћи  ни је не по вра-
тан и не про ме њив 
- Опадање је могуће 
зауставити, успорити 
или чак окренути у 
супротном смеру

Да ли је еко но-
ми ја нај ва жни-
ји из вор мо ћи?

-  “ У про це су одр жа ва-
ња ста ту са ве ли ке 
си ле нај ва жни је су 
три ства ри: но-
вац, но вац и но вац” 
(Пол Ке не ди)

-   „Све почиње са 
огромним дуговима 
а завршава се са 
неумитним смањењем 
у средствима 
расположивим за 
трошкове копнених 
снага, морнарице и 
ваздухопловства“ 
(Ниал Фергусон)

-Ни је све у нов цу. 
Има не што и у не ким 
дру гим ства ри ма
“На про сто је су ви-
ше мно го до ка за ко ји 
ука зу ју на дру ге ства-
ри: ге о гра фи ја, вој на 
ор га ни за ци ја, мо рал 
на ци је, си стем са ве зни-
штва” (Пол Ке не ди)
-Раз ли ка мо ћи и ути ца ја 
- Разлика између 
моћи као контроле 
над одређеним 
ресурсима и моћи као 
контроле над исходима 
односно понашањима 
других актера  

Мо же ли се моћ 
ме ри ти? Шта 
све су пер си ла 
тре ба да ура ди 
да би за др жа-
ла тај ста тус?
      

-  БДП и сто пе ра-
ста као нај ва жни-
ји из во ри мо ћи

-  Суперсила треба да 
испуни сва очекивања 
и да победи сваког 
ко покуша да јој 
се супротстави 

-Ме ре ње мо ћи као го-
то во не мо гућ по ду хват
-Проблем претераних 
очекивања често 
замагљује разлику 
између оног ко има мање 
и оног ко има више моћи

Ка кве по сле-
ди це по си ле у 
опа да њу има 
на ше опа жа ње 
тог про це са? 
Ка ква је уло га 
пси хо ло ги-
је у про це су 
успо на и па да 
ве ли ких си ла?

-  Опа да ње у мо ћи је 
ствар но и пси хо-
ло ги ја ту не игра 
ве ли ку уло гу

-  Људ ски мо зак при-
род но те жи да ви ше 
па жње по кла ња ло шим 
не го до брим ве сти ма

-  У покушају да се све 
објасни, често се важ-
не нијансе и детаљи 
потпуно изостављају
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“Im pe rial over-
stretch” или 
“en ti tle ment 
over stretch”?

“Они ко ји до но се од-
лу ке у Ва шинг то ну 
се мо ра ју су о чи ти са 
муч ном и трај ном  чи-
ње ни цом да је уку пан 
збир гло бал них ин те ре-
са и оба ве за Сје ди ње-
них Др жа ва са да мно го 
ве ћи од сна ге др жа ве да 
их бра ни све исто вре-
ме но.” (Пол Ке не ди)

-  „Исто риј ски по да ци 
су ге ри шу да ако јед на 
кон крет на на ци ја одва ја 
токомдужегвремен-
скогпериодави ше од 
10 %  (а у не ким слу ча-
је ви ма, ка да је струк-
ту рал но сла ба, ви ше 
од 5 %) на ци о нал ног 
до хот ка на на о ру жа ва-
ње, то нај ве ро ват ни је 
огра ни ча ва ње го ву сто-
пу ра ста“ (Пол Ке не ди)

-  Спољна политика 
САД ће пре бити 
жртва „пренапрезања 
социјалних давања“ 
него класичног 
„империјалног 
пренапрезања“ 
(Ендрју Крепиневич, 
Мајкл Манделбаум)

Ка ко сто је 
кон ку рен ти?

-  Ки на као бу ду ћа свет-
ска си ла број је дан; 
огром не сто пе ра ста 
и све ве ћа вој на моћ

-  Европ ска уни ја као 
гло бал ни играч

-  Земље БРИК

-  САД као је ди на зе мља 
са све о бу хват ном мо-
ћи (пре власт у свим 
ње ним ди мен зи ја-
ма)  и мо ћи чи ји је 
до ма шај гло ба лан

Ка да је ствар-
но крај?

По сто је до га ђа ји по сле 
ко јих ви ше ни шта ни је 
исто и ко ји од ре ђу-
ју суд би ну им пе ри ја

- Ве ли ке си ле оп ста ју 
из раз ли чи тих раз ло-
га па чак и он да кад 
из гу бе сво ју моћ

-Тешко је проценити док 
се ствари још одигравају  
који је догађај пресудан 
у процесу опадања моћи

Мо же ли се 
упра вља ти 
опа да њем у 
мо ћи ? Да ли је 
мо гу ће “па мет-
но опа да ти”?

-Ве ли ке си ле у опа-
да њу су о ча ва ју се са 
из бо ри ма ко ји се кре ћу 
у ра спо ну до не ми ла и 
не дра га, из ме ђу ма ње 
и ви ше ло шег из бо ра

-Мо гу ће је па мет ном  
по ли ти ком и до но ше њем  
пра вих од лу ка ко је на 
пра ви на чин  пре по зна ју 
дух вре ме на за у ста ви ти, 
успо ри ти или пре о кре-
ну ти опа да ње им пе ри ја

Та бе ла 1: Осам пи та ња за де кли ни сте
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Та чер, не ка да шње пре ми јер ке Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је под-
но се ћи остав ку на ту функ ци ју, из ме ђу оста лог ре кла и ка ко од ла-
зи, јер не мо же да ура ди ни шта за на ци ју за ко ју не ра ди вре ме. Да 
ли за и ста не по сто ји ни ка ква на да за си ле у опа да њу да про ме не 
сво ју суд би ну? 

Исто ри ча ри опа да ња прет ход них си ла у про шло сти, по пут 
Ар нол да Тојн би ја, с пра вом су кон ста то ва ли сле де ће: „Раз вој се де-
ша ва кад год иза зов по кре не успе шну ре ак ци ју ко ја за тим по бу ди 
но ви и друк чи ји иза зов. Ни смо про на шли ни је дан искон ски раз лог 
за што се тај про цес не би по на вљао у не до глед, иако је, исто риј-
ска је чи ње ни ца, ве ћи на ци ви ли за ци ја у то ме би ла не у спе шна.”8) 
Ако при хва ти мо да је опа да ње про цес, за што не би мо гло до ћи и 
до  по вре ме них успо на у том про це су, па и до са свим су прот них 
кре та ња. Јед но од нај бо љих де ла на ову те му, Ги бо но ва ви ше том-
на сту ди ја ко ја је под на сло вом “Опа да ње и про паст Рим ског цар-
ства” об ја вље на кра јем 18. ве ка, све до чи да, иако је Рим ско цар ство 
по че ло да опа да на кон смр ти ца ра Мар ка Ауре ли ја,  по сто ја ле су 
фа зе об но ве мо ћи цар ства и да се на то ме пу но ра ди ло и то ве о ма 
успе шно, ма кар у слу ча ју Ди о кле ци ја но вих ре фор ми или пак са 
до ла ском Кон стан ти на Ве ли ког на че ло цар ства.9) Ко нач ни ис ход и 
суд би не цар ста ва се по на шем ми шље њу, ипак не мо гу зна ти уна-
пред ко ли ко год исто ри ја та ко не што го во ри ла. У под руч ју људ-
ских ства ри де тер ми ни зам, ипак ни је та ко су ве рен као у  обла сти 
при род них на у ка.10) 

8)  Ову ре че ни цу је Фа рид За ка ри ја са свим оправ да но узео за мо то сво је књи ге „По ста ме-
рич ки свет“. Ви де ти: Фа рид За ка ри ја, Постамеричкисвет, Хе ликс, Сме де ре во, 2009.

9)  Едвард Ги бон, бри тан ски исто ри чар из вре ме на про све ти тељ ства об ја вио је у пе ри о ду 
од 1776. до 1788. го ди не ше сто том ну књи гу под на сло вом “Исто ри ја опа да ња и про па-
сти Рим ског цар ства”. За срп ски пре вод овог де ла ви де ти: Едвард Ги бон, Опадањеи
пропастРимскогцарства, Но лит, До си је, Бе о град, 2007, тре ће из да ње; 

10) У на ја ви књи ге ко ја  jе иза шла у фе бру а ру ове го ди не, а ко ја се ба ви бу дућ но шћу аме-
рич ке мо ћи у два де сет пр вом ве ку, Џо зеф Нај на ову те му пи ше сле де ће: “Кон вен ци о-
нал на му дрост твр ди да да ће гло бал на рав но те жа сна га ве ро ват но би ти про ме ње на у 
два де сет пр вом ве ку. Ко то мо же  (са си гур но шћу –прим. аут.) зна ти? Пр во, мо ра мо се 
чу ва ти од по гре шних ме та фо ра као што је она о при род ном опа да њу. Др жа ве не ма ју, 
за раз ли ку од љу ди, пред ви див жи вот ни ток (ми сли се на ро ђе ње, де тињ ство, мла дост, 
сред ње до ба, ста рост и смрт – прим. аут.). На при мер, на кон што је Бри та ни ја из гу би ла 
сво је аме рич ке ко ло ни је кра јем осам на е стог ве ка, Лорд Хо реј шио Вол пол (бри тан ски 
исто ри чар, по ли ти чар и из да нак јед не од нај у глед ни јих бри тан ских по ро ди ца – прим. 
аут.) ла мен ти рао је над ти ме што је Бри та ни ја овим све де на на јед ну бе зна чај ну зе мљу, 
по пут Дан ске или Сар ди ни је. Он ни је ус пео да пред ви ди да ће ин ду стриј ска ре во лу ци ја 
до не ти Бри та ни ји још је дан век чак и ве ће пре мо ћи у свет ским по сло ви ма. Рим је остао 
до ми нан тан ви ше од три ве ка по што је до сти гао апо геј сво је мо ћи. Чак ни та да, Рим 
ни је пао због успо на не ке дру ге др жа ве већ је не стао та ко што је до жи вео на хи ља де 
по се ко ти на од стра не ра зних вар вар ских пле ме на. У ства ри, свим по мод ним пред ви ђа-
њи ма да ће Ки на, Ин ди ја или Бра зил пре те ћи Сје ди ње не Др жа ве у де це ни ја ма ко је су 
пред на ма, тре ба по ру чи ти да ће ве ће прет ње до ла зи ти од мо дер них вар ва ра и не др жав-
них ак те ра.” Ви де ти: Jo seph S.Nye, Jr., TheFutureofpowerinthe21Century-authorsnote, 
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Каодруго,кључнојепитањедалијеекономијанајважнији
извормоћи? Упр кос ја ким ар гу мен ти ма ко ји го во ре да се моћ јед-
не зе мље  углав ном за сни ва на сна жној еко ном ској осно ви, моћ 
има мно го ви ше ди мен зи ја и мно го је сло же ни ји фе но мен не го што 
то мо же из гле да ти на пр ви по глед. 11) Узро ци аме рич ке до ми на ци је 
ни су би ли са мо у ја кој еко но ми ји и ја кој вој сци, већ и у ге о гра фи-
ји, кул ту ри, ути ца ју у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, од но сно и у 
твр дој и у ме кој мо ћи нај оп шти је го во ре ћи12). Ове но ве ди мен зи је 
мо ћи и чи ње ни ца да их је Аме ри ка има ла ви ше не го оста ли, би ле 
су, из ме ђу оста лог, оно што је де ба ту из ме ђу де кли ни ста и ре ви ва-
ли ста ја сно окре ну ло на стра ну ових дру гих у вре ме ну по сле Хлад-
ног ра та.13) Не ма сум ње да Ке не ди јев ар гу мент о не јед на ким сто па-
ма ра ста ме ђу др жа ва ма др жи во ду, јер је пот пу но не мо гу ће да оне 
иду истим то ком, али је исто та ко ја сно да се ви со ке сто пе ра ста и 

Pu bli cAf fa irs, New York, 2011, из вор: In ter net 16/08/10 http://www.pu bli caf fa irs bo oks.com/
pu bli caf fa irs bo oks-cgi-bin/dis play?bo ok=9781586488918&vi ew=no te; За не ке од глав них 
ар гу ме на та ко ји се из ла жу у књи зи ви де ти та ко ђе: Jo seph S. Nye, Jr., CyberPower, May 
2010, Bel fer Cen ter for Sci en ce and In ter na ti o nal af fa irs, John Ken nedy School of Go vern-
ment, Har vard Uni ver sity, Cam brid ge, Mas sac hus setts, из вор: in ter net 01/06/10 http://bel fer-
cen ter.ksg.har vard.edu/fi les/cyber-po wer.pdf;

11)  О мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма ви де ти ши ре у: Jo seph S. Nye, Jr., PowerinGlobal
InformationAge:FromRealismtoGlobalization, Ro u tled ge, Lon don, 2004; Mic hael Bar nett, 
Raymod Du vall “Po wer in In ter na ti o nal Po li tics”, International Organization, 59, Win ter 
2005, pp. 39-75.; Fe lix Be ren sko et ter, M. J. Wil li ams, Eds., PowerinWorldPolitics, Ro u-
tled ge, Lon don, 2007;  За ме ре ње мо ћи ви де ти: As hley J. Tel lis, Ja ni ce Bi ally, Chri stop her 
Layne, Me lis sa Mcpher son, MeasuringNationalpower in thePostIndustrialAge,  RAND 
Cor po ra tion, San ta Mo ni ca, Ca., 2000, из вор: in ter net: 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/
mo no graph_re ports/MR1110/ За не што дру га чи је ар гу мен те ви де ти: Gre gory F. Tre ver ton, 
Seth G. Jo nes, MeasuringNationalPower, RAND Cor po ra tion, San ta Mo ni ca, Ca., 2005, 
из вор: in ter net 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/conf_pro ce e dings/2005/RAND_CF215.
pdf; Gre gory Tre ver ton, Seth G. Jo nes, „Me a su ring Po wer: How to Pre dict Fu tu re Ba lan ces“, 
HarvardInternationalReview, iзвор: in ter net 10/01/09 http://www.en tre pre ne ur.com/tra de jo-
ur nals/ar tic le/print/133706587.html; Wil li am In bo den, „What is Po wer? And how much of it 
Ame ri ca ha ve“, TheAmericanInterest, Hol li days No vem ber/ De cem ber 2009, pp. 15-27.; О 
ме кој мо ћи ви де ти: Jo seph S. Nye, Jr., SoftPower–TheMeanstosuccessinWorldPolitics, 
Pu blic Af fa irs, New York, 2004;

12)  О из во ри ма аме рич ке мо ћи ви де ти ши ре у: Step hen M. Walt, TamingAmericanPower, W. 
W. Nor ton, New York, 2005, pp. 11 – 61.; Су штин ска пред ност Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва у од но су на оста ле им пе ри је из про шло сти би ла је та што су оне има ле пред-
ност у свим ди мен зи ја ма мо ћи а при том је и оп сег њи хо ве им пе ри је био гло ба лан. У ра-
ни јим слу ча је ви ма увек је из о ста јао је дан од ова два кључ на еле мен та (све о бу хват ност 
и гло бал ност). На при мер Рим је имао све о бу хват ност али ни је био гло бал на им пе ри ја, 
док је Бри та ни ја има ла гло бал ност али ни је има ла све о бу хват ност. Слич на си ту а ци ја 
би ла је и са Со вјет ским Са ве зом, док Ки ни да нас не до ста ју и је дан и дру ги еле мент 
од но сно тре ба још да по ра ди на ме кој мо ћи као и да стек не ка па ци те те за гло бал но про-
јек то ва ње мо ћи (glo bal po wer pro jec tion ca pa bi li ti es). 

13)  Ши ре о то ме ви де ти у: Дра ган Р. Си мић, Дра ган Жи во ји но вић, „Од Спут њи ка до Ле-
но ва: шест та ла са аме рич ког де кли ни зма по сле Дру гог свет ског ра та“, стр. 274-275, 
на ро чи то фу сно ту бр. 17. 
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еко ном ска моћ не пре тва ра ју ди рект но у ре зул тат ко ји же ли те.14) 
По ре чи ма, Аро на Фрид бер га, “по је ди ни ана ли ти ча ри чи не кла-
сич ну гре шку ко ја се учи на увод ним кур се ви ма у по ли тич ке на у ке, 
из јед на ча ва ју ћи моћ као кон тро лу над ре сур си ма, са мо ћи као кон-
тро лом над ис хо ди ма, то јест ре зул та ти ма.”15)  Прак тич но, то зна чи 
да ве ли ка еко ном ска моћ не зна чи ну жно и ре зул та те ко је же ли те да 
оства ри те, од но сно моћ не тре ба ме ша ти са ути ца јем. Да кле, пут 
од пре тва ра ња еко ном ске мо ћи у моћ ко ја мо же да про ме ни не чи је 
по на ша ње при лич но је ду га чак и си гур но не иде по ауто ма ти зму. 
На кра ју, и сам Пол Ке не ди ко ји че сто на во ди ста во ве по пут ових 
у ко ји ма се ка же “да у раз ву че ним ра то ви ма ве ли ких си ла (обич но 
и ко а ли ци ја) по бе ду за до би ја стра на са на пред ни јом про из вод ном 
осно вом - или, ка ко су шпан ски ка пе та ни има ли оби чај да ка жу, 
оно ме ко има по след њи ескудо”16) или пак сле де ћег у ко јем на во ди 
ре чи “јед ног од са вет ни ка Фи ли па II, да су у про це су одр жа ва ња 
ста ту са ве ли ке си ле нај ва жни је три ства ри: но вац, но вац и но вац”17) 
на бра ја и не ке дру ге ва жне из во ре мо ћи. На и ме, по ку ша ва ју ћи да 
се из бо ри са зам ка ма еко ном ског де тер ми ни зма, Ке не ди твр ди да 
“упр кос стал ној за ин те ре со ва но сти ове књи ге (ми сли се на књи гу 
“Успон и пад ве ли ких си ла - прим. аут.) да иде тра гом ,,круп ни јих 
тен ден ци ја” у свет ским су ко би ма про те клих пет ве ко ва, она не твр-
ди да еко но ми ја де тер ми ни ше сва ки до га ђај, или да је она је ди ни 
узрок успе ха и не у спе ха сва ке др жа ве, На про сто је су ви ше мно го 
до ка за ко ји ука зу ју на дру ге ства ри: ге о гра фи ја, вој на ор га ни за ци-
ја, мо рал на ци је, си стем са ве зни штва и мно ге дру ге ства ри мо гу да 
ути чу на ре ла тив ну сна гу при пад ни ца си сте ма др жа ва. У осам на-
е стом ве ку, на при мер, Ује ди ње не про вин ци је су би ле нај бо га ти ји 
део Евро пе, а Ру си ја нај си ро ма шни ји - па ипак су Хо лан ђа ни па ли, 
а Ру си се уз ди гли”.18)

14) У тек сту ко ји је об ја вио у ча со пи су „The World To day“ у бро ју за ав густ и сеп тем бар 
2010. го ди не, а ко ји из да је Кра љев ски ин сти тут за ме ђу на род не по сло ве из Лон до на, 
Пол Ке не ди под вла чи зна чај не јед на ких сто па ра ста у про це су успо на и па да ве ли ких 
си ла и из два ја га као кључ ни до каз сво је хи по те зе да ће се тај про цес на ста ви ти и у бу-
дућ но сти то јест да је пад Сје ди ње них Др жа ва и успон Ази је не ми но ван. Ви де ти ши ре 
о то ме у: Paul Ken nedy, „Ri se and Fall“, TheWorldToday, August-Sep tem ber 2010, pp. 6-9. 
(за овај ар гу мент на ро чи то ви де ти стра ну 7.); О раз ли ка ма из ме ђу мо ћи и ути ца ја ви де-
ти: Chris Brown, Kir sten Ainly, UnderstandingInternationalRelations, Pal gra ve Mac mil lan, 
Lon don, 2005, Third Edi tion, po gla vlje 5, na ro či to stra ne 80-91.  

15) Ви де ти: Aaron Fri ed berg, “Sa me old songs: What De ci nists (and Tri ump ha lists) miss”, The
AmericanInterest, No vem ber / De cem ber 2009, iz vor: in ter net:  16/08/10 http://www.vi et-
stu di es.in fo/kin hte/Fri ed berg_Dec li nist_AI.htm

16) Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, Успонипадвеликихсила, Слу жбе ни 
Лист СРЈ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 19. 

17) Ви де ти: Paul Sol man, „In ter vi ew with Paul Ken nedy“, из вор: in ter net 15/08/10 http://www.
pbs.org/new sho ur/bb/bu si ness/jan-ju ne10/ken nedy_03-02.html?print

18)  Ви де ти: Pol Ke ne di, Usponipadvelikihsila, op. cit. str. 18-19. 
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Каотреће, по сто ји кад је моћ у пи та њу је дан ве ли ки про-
блем, а то је ње но мерење, то јест по ку шај кван ти фи ко ва ња не че га 
што се ме ре њу ве о ма опи ре. Ука зу ју ћи на ово у тек сту об ја вље-
ном у про лећ ном бро ју ча со пи са “Хар вард In ter na ti o nal Re vi ew” за 
2007. го ди ну, Ви ли јем Кар ти Вол форт, про фе сор Дар мут ко ле џа у 
Њу Хемп ши ру, упо зо ра ва ана ли ти ча ре на че ти ри пра ви ла на ко-
ја тре ба обра ти ти па жњу ка да се ана ли зи ра моћ у ме ђу на род ним 
од но си ма, а ко ја се вр ло че сто пре ви ђа ју: 1) Тре ба има ти ја сну 
де фи ни ци ју мо ћи 2) Обра ти ти па жњу на  оквир ци ље ва, то јест 
оче ки ва ња ко ја има те од не ког 3) Не осла ња ти се са мо на је дан 
ин ди ка тор и 4) Узе ти у раз ма тра ње и ла тент ну моћ.19) За пред мет 
на шег ис тра жи ва ња на ро чи то је за ни мљи во ње го во упо зо ре ње ко-
је се од но си на оквир ци ље ва, то јест ко ја су то оче ки ва ња ко ја 
нај моћ ни ја зе мља све та мо ра да ис пу ни да би до шла на то ме сто 
и,  што је још те же, одр жа ла се на ње му. По Вол фор ту, про блем 
пре ве ли ких оче ки ва ња на ро чи то се оте жао он да ка да се од су пер-
си ле по че ло оче ки ва ти да ре ша ва сва ки гло бал ни про блем ко ји се 
по ја ви у све ту. Да кле, као и у обич ном жи во ту и ов де мно го за ви си 
од ци ље ва ко је се би по ста ви мо или пак од оче ки ва ња ко ја дру ги 
има ју од нас. Уко ли ко су ти ци ље ви не ре ал ни, а при том ни смо баш 
ми ље ни ци фор ту не, он да је нор мал но да ће би ти пра ће ни не у спе-
си ма. Глав но ме ри ло за успех у ра ту у Ира ку ко је је пред сед ник 
Џорџ Во кер Буш се би по ста вио од но си ло се на то да се од Ира ка 
на пра ви де мо крат ска зе мља у за пад ном сми слу те ре чи. С об зи ром 
на по ли тич ку кул ту ру и исто ри ју, на рав но да је то од по чет ка би ла 
не мо гу ћа ми си ја. Та ко ђе, да ли је мо гу ће по бе ди ти у ра ту у Ав га-
ни ста ну има ју ћи у  ви ду  ону чу ве ну опа ску да ге ри ла по бе ђу је док 
год не из гу би, од но сно док год по сто ји? На рав но да ни је, и ја сно је 
да мно го то га што се да нас Аме ри ци при пи су је као не у спех има у 
ства ри ве зе са пре те ра ним оче ки ва њи ма шта све нај моћ ни ја зе мља 
све та тре ба да ура ди. 

19) Ви де ти: Wil li am C. Wohlforth, “Uni po lar Sta bi lity: The Ru les of Po wer Analysys”, Harvard
InternationalReview, Vol. 29, no. 1, Spring 2007, из вор: in ter net 05/06/07 http://hir.har vard.
edu/in dex.php?pa ge=ar tic le&id=1611; У пр вом пра ви лу Вол форт нас упо зо ра ва да не ме-
ша мо моћ као кон тро лу над ре сур си ма са мо ћи као ути ца јем то јест спо соб но сти да се 
про ме ни не чи је по на ша ње. То што не ус пе те да про ме ни те не чи је по на ша ње не зна чи 
да сте ма ње моћ ни у сми слу мо ћи као кон тро ле над ре сур си ма већ да јед но став но ва ша 
моћ ни је ус пе ла да про из ве де же ље ни ре зул тат што ина че ни је рет кост кроз исто ри ју. 
У дру гом пра ви лу Вол форт ја сно ста вља до зна ња да са по ра стом мо ћи ра сту и оче ки-
ва ња шта све са том мо ћи мо ра те да оства ри те од но сно ци ље ви се стал но по ме ра ју и 
ле стви ца ко ју мо ра те да пре ско чи те сва ки пут је све ви ше и ви ше. Тре ће пра ви ло го во ри 
о то ме да се мно го ства ри мо ра узе ти у раз ма тра ње при ли ком ме ре ња мо ћи а не са мо 
њен кван ти та тив ни део а по го то во не са мо еко но ми ја у сми слу па ри те та ку пов не мо ћи 
или пак сто па ра ста. На кра ју, про фе сор Вол форт упо зо ра ва да моћ има свој ак ту ел ни и 
ла тент ни део и да тре ба обра ти ти па жњу не са мо на то шта зе мље тре нут но ко ри сте већ 
и шта би мо гли да ко ри сте од но сно шта им је све на рас по ла га њу  то јест ко ли ки им је 
оп сег спољ но по ли тич ких сред ста ва у сми слу оства ре ња по ста вље них спољ но по ли тич-
ких ци ље ва.  Ви де ти: Исто 
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Каочетврто,важноједодатиовдепсихолошкиефекатко-
ји на про це ну ста ња аме рич ке мо ћи од и гра ва тре ну так у ко јем се 
то чи ни, од но сно кон текст у ком се то де ша ва20). У тек сту ко ји се 
ба ви еко ном ском кри зом у Грч кој и ти ме ко ли ко је пси хо ло ги ја ути-
ца ла на пре у ве ли ча ва ње објек тив но те шког ста ња, Тје ри Ма ље ре 
и Оли вје Ули је, дво ји ца ис тра жи ва ча из Швај цар ске и Фран цу ске, 
твр де да се од го во ри на пи та ње за што је Грч ка та ко бр зо па ла по 
пи та њу кре дит ног реј тин га, ис под Па ки ста на, из си ту а ци је где је 
би ла ско ро јед на ка са Не мач ком, на ла зе у не у ро ло ги ји.21) На и ме, 
они сма тра ју да наш мо зак ре а гу је мно го пре на ло ше не го на до-
бре ве сти. По ред стан дард не при че да ми ми кри ја игра ва жну уло гу 
и да се на тр жи шту че сто “сле ди ста до”, то јест ве ћи на, они на во де 
још не ко ли ко раз ло га за ова кву си ту а ци ју.22) Као пр во, из гле да да 
се екс тре ми зам у ста во ви ма на гра ђу је. На и ме, “ве ћи на на уч ни ка и 
кре а то ра јав ног мње ња зна да ће мно го ве ћи до би так би ти ако се 
по ста ве екс трем ни ис хо ди, а не са мо по ре ђа ју чи ње ни це”23). Та ко 
ако ка же те да је Аме ри ка на ру бу про па сти, при ву ћи ће те сва ка ко 
ви ше па жње, не го да ре ђа те чи ње ни це ко је су љу ди ма че сто за-
мор не и не за ни мљи ве, упр кос то ме што ну де из ни јан си ра ни ју и 
ве ро ват но исти ни ти ју сли ку.  Као дру го, су жа ва ње из бо ра је дру ги 
про блем. Љу ди по ку ша ва ју да ми сле о не ком пој му не по ве зу ју ћи 
ства ри ка ко тре ба од но сно не ви де ћи ши ру сли ку си ту а ци је и окол-
но сти у ко ји ма се она де ша ва. Дру гим ре чи ма, де ша ва се кла си чан 
про блем ми шље ња по си сте му ди хо то ми ја, од но сно „цр но – бе лог“ 
по сма тра ња ствар но сти. “Иако наш мо зак не функ ци о ни ше ди хо-
том но, би нар но ми шље ње је оми ље ни на чин ра да на шег мо зга по-
што је лак ше ка те го ри зо ва ти до га ђа је у тер ми ни ма успе ха/не у спе-
ха; са рад ње/су ко ба, ра ци о нал ног/ира ци о нал ног”, а до да ли би смо 
и, успо на/па да. Кад се све ску пи, он да љу ди по си сте му ког ни тив не 
ди со нан це, на сва ком ко ра ку тра га ју за по твр дом свог на чи на раз-
ми шља ња без об зи ра ко ли ко оно би ло по гре шно. Да кле, пси хо ло-

20)  На при мер, та ко је и књи га По ла Ке не ди ја на про сто по го ди ла тре ну так. Ка да је иза шла 
из штам пе у је сен 1987. го ди не, де сио се крах аме рич ке бер зе у ок то бру исте го ди не ( 
тзв. цр ни  по не де љак, 19. ок то бра). По мно гим про це на ма био је то нај ве ћи пад вред но-
сти ак ци ја у то ку јед ног да на у исто ри ји бер зе. Вред ност ак ци ја се су но вра ти ла за ви ше 
од пе ти ну у САД а у мно гим  дру гим зе мља ма и знат но ви ше.   

21) Ви де ти: Thi e rry Mal le ret and Oli vi er Oul li er, “Gre e ce and the Po wer of Ne ga ti ve Thin-
king”, The New York Times, July 30, 2010, из вор: in ter net 31/07/10 http://www.nyti mes.
com/2010/07/31/opi nion/31iht-ed mal le ret.html

22)  Ви де ти: Исто

23)  Исто; У том сми слу чи ни се да је Ар тур Нор ман, пи сац књи ге о иде ји опа да ња у за пад-
ној исто ри ји пот пу но у пра ву кад твр ди сле де ће: „Жи ви мо у ери у ко јој је пе си ми зам 
по стао пра ви ло а не из у зе так. Пре две де це ни је, Џон Ке нет Гал брајт је при ме тио да сва-
ки из да вач же ли да ауто ри сво је књи ге на зо ву „Кри за аме рич ке де мо кра ти је“ јер зна ју 
да ће се та кав на слов (до бро-прим. аут.) про да ва ти“. Ви де ти: Art hur Her man, TheIdeaof
DeclineinWesternHistory, Free Press, New York, 1997, p. 2.
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ги ја игра под јед на ко ва жну уло гу ка ко у жи во ти ма обич них љу ди, 
та ко и у успо ну и па ду ве ли ких си ла24). Као што моћ Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва ни је у про шло сти би ла то ли ко ве ли ка ко ли ка 
јој се при пи су је, на сли чан на чин ни је у то ли кој ме ри у опа да њу 
да нас. По ре чи ма Џо зе фа На ја „ци клич но ве ро ва ње у опа да ње ви-
ше го во ри о пси хо ло ги ји не го о ствар ним по ме ра њи ма у из во ри ма 
мо ћи.“25)

Каопето,далије„imperialoverstretch“ о ком се да нас та ко 
че сто го во ри глав ни узрок аме рич ког опа да ња? Уво де ћи овај по јам 
у сво јој књи зи „Успон и пад ве ли ких си ла“, сам Ке не ди је у јед ној 
фу сно ти ко ја се че сто за бо ра вља, дао об ја шње ње кад зе мља мо же 
до ћи у опа сност од им пе ри јал ног пре про те за ња, од но сно од пре те-
ра них тро шко ва на од бра ну. По ње му, „исто риј ски по да ци су ге ри-
шу да ако јед на кон крет на на ци ја одва ја токомдужегвременског
периодави ше од 10 %  (а у не ким слу ча је ви ма, ка да је струк ту рал-
но сла ба, ви ше од 5 %) на ци о нал ног до хот ка на на о ру жа ва ње, то 
нај ве ро ват ни је огра ни ча ва ње го ву сто пу ра ста“.26) Ци фре су ве о-
ма за ни мљи ве, јер Аме ри кан ци још увек сво ју им пе ри ју (упр кос 
огром ном вој ном бу џе ту одр жа ва ју на не ких 4.8 про цен та укуп-
ног БДП-а). На вр хун цу Хлад ног ра та, као и у вре ме тзв. Дру гог 
Хлад ног ра та то ком ад ми ни стра ци је пред сед ни ка Ре га на кад су ти 
тро шко ви би ли нај ве ћи, они ни су пре ла зи ли про сеч ну ци фру од 6. 
5 по сто (Ви де ти Та бе лу 2)27). По вла че ње па ра ле ла о ауто мат ском 

24)  Ви де ти ши ре о то ме у: Alex Mintz, Karl De Ro uen Jr., UnderstandingForeignPolicyDe-
cisionMaking, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 2010, pp. 68- 120. За раз ли ку 
од те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, Алекс Минц уво ди тер мин бихејвиоралнимеђународ-
ниодноси као је дин стве ну па ра диг му ко ја се са сто ји од “све га оно га што ни је те о ри-
ја ра ци о нал ног из бо ра”. Дру гим ре чи ма у тим те о ри ја ма се обра ћа па жња на све оно 
што те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра из о ста вља: “те о ри ја ри зи ка, по ли хе у ри стич ка те о ри-
ја, ки бер нет ска те о ри ја, ана ли за опе ра ци о них ко до ва. ка рак те ри сти ке ли де ра, емо ци је, 
пред ра су де и по гре шне пер цеп ци је, пред ста ве, ток ин фор ма ци ја, ути цај окви ра на ших 
ми сли”. Ви де ти: Истo, op. cit. p. 68. 

25) Jo seph Nye, Jr., “The Fu tu re of Ame ri can Po wer: Do mi nan ce and Dec li ne in Per spec ti ve”, 
ForeignAffairs, No vem ber/ De cem ber 2010, из вор: in ter net 26/10/10 http://www.fo re ig naf-
fa irs.com/ar tic les/66796/jo seph-s-nye-jr/the-fu tu re-of-ame ri can-po wer

26) Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, op. cit. стр. 495. фу сно та број 18.;  Ви-
де ти ши ре о то ме у: Ni all Fer gu son, CashNexus:MoneyandPowerinModernWorld1700-
2000,  Ba sic Bo oks, New York, 2001, p. 405. 

27)  Пре ма ре чи ма То да Ха ри со на, ана ли ти ча ра Ва шинг тон ског Цен тра за стра те шке и бу-
џет ске про це не, „укуп ни бу џет за од бра ну за фи скал ну 2011. го ди ну кад се узме у об зир 
ин фла ци ја нај ве ћи је из нос ика да од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо. Чак и ако се 
ис кљу че тро шко ви ра та у Ира ку и Ав га ни ста ну, зах тев за бу џет пре ва зи ла зи прет ход ни 
нај ве ћи из нос ко ји је био 1985. го ди не и ко ји је у до ла ри ма из 2011. го ди не из но сио  538 
ми ли јар ди до ла ра. Ипак, тро шко ви на од бра ну као про це нат БДП-а су 4. 8 по сто за 2011. 
го ди ну , што је ис под про се ка за раз до бље по сле Дру гог свет ског ра та ка да је из но сио 6. 
5 по сто. Кад би се из ци фре бу џе та ис кљу чи ли ра то ви у Ав га ни ста ну и Ира ку, тро шко-
ви на од бра ну би из но си ли 3. 8 по сто БДП-а. То би се мо гло упо ре ди ти са про сеч ном 
мир но доп ском ци фром од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо, на рав но без Ко реј ског 
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опа да њу ов де сва ка ко ни је од го ва ра ју ће. Ина че, не по сред но по сле 
зба ци ва ња та ли бан ског ре жи ма у Ав га ни ста ну, сам Ке не ди у јед-
ном по ма ло по кај нич ком тек сту при зна је, да се ни ка да у исто ри ји 
ни је де си ло да во де ћа зе мља све та упра вља свет ским по сло ви ма 
са та ко ма ло нов ца по тро ше ног на од бра ну.28) „Ни ка да ни шта ни је 
по сто ја ло што би се мо гло упо ре ди ти са ова квом раз ли ком у мо-
ћи, ни ка да. По но во сам упо ре ђи вао све тро шко ве за од бра ну као и 
ста ти сти ке ко је се од но се на број вој ни ка ве ли ких си ла у по след-
њих 500 го ди на ко је сам при ку пио у књи зи „Успон и пад ве ли ких 
си ла“ и ни јед на дру га др жа ва ни је ни бли зу (САД - прим. аут.). Pax 
Bri ta ni ca се одр жа ва ла са ма ло нов ца. Бри тан ска коп не на вој ска је 
би ла ма ња од европ ских вој ски, а чак је и кра љев ска мор на ри ца 
би ла јед на ка са мо зби ру две на ред не - са да све оста ле по мор ске 
си ле на све ту не мо гу спре чи ти аме рич ку по мор ску су пре ма ти ју. 
Цар ство Кар ла Ве ли ког је би ло огра ни че но са мо на За пад Евро пе. 
Рим ско цар ство је би ло ши ре по свом оби му, али је у исто вре ме 
по сто ја ло и јед но ве ли ко цар ство у Пер си ји, а знат но ве ће у Ки ни. 
Сто га, за и ста је не мо гу ће на ћи не што слич но да би се упо ре ди ло... 
1985. го ди не бу џет Пен та го на из но сио је 6,5 по сто укуп ног БДП-а 
и од стра не мно гих сма тран је узро ком аме рич ких бу џет ских про-
бле ма као и про бле ма у ве зи са ра стом про из вод ње. Ме ђу тим, до 
1998. го ди не тро шко ви од бра не у од но су на укуп ни БДП па ли су 
на 3,2 по сто, а тај про це нат ни је ни да нас мно го ве ћи. Би ти си ла 
број је дан са ве ли ким тро шко ви ма (на од бра ну – прим. аут.) 
је јед на ствар, а би ти је ди на су пер си ла на све ту а да вас то не 
ко шта пу но, чи ње ни ца је ко ја за па њу је (под ву као Д. Ж.).“29) Пре 
се мо же ре ћи да су ве ли ка уну тра шње оба ве зе др жа ве пре ма соп-
стве ном ста нов ни штву кри ве за опа да ње аме рич ке мо ћи, не го што 
су то кри ве ње не спо ља шње оба ве зе. По ре чи ма Ен др јуа Кре пи не-
ви ча, из вр шног ди рек то ра Ва шинг тон ског Цен тра за стра те шке и 
бу џет ске про це не, ве ли ка је иро ни ја да се де си ло та ко не што,  јер 

ра та (фи скал не го ди не од 1950. до 1953.) и Ви јет нам ског ра та (фи скал не го ди не 1965-
1974.), од 5. 7 по сто БДП-а.  Ви де ти ши ре о то ме у: Todd Har ri son, AnalysisoftheFY2011
DefenseBudget, The Cen ter for Stra te gic and Bud ge tary As se sment, Was hing ton, D. C.. 2010. 
Iz vor: in ter net 31/08/10 http://www.csba on li ne.org/4Pu bli ca ti ons/Pu bLi brary/R.20100629.
Analysis_of_the_FY/R.20100629.Analysis_of_the_FY.pdf, pp. 13-14. 

28)  Ви де ти: Paul Ken nedy, „The Eagle has lan ded”, TheFinancialTimes, Fe bru ary 2nd, 2002, 
из вор: in ter net, 15/08/10 http://www.ra ti cal.org/ra tvil le/JFK/Joh nJud ge/linkscopy/Eagle-
Land.html; Пре ма нај но ви јим по да ци ма ко је из но си аме рич ка Цен трал на оба ве штај на 
аген ци ја а ко ји се од но се на про це нат ко ји се од укуп ног БДП-а из два ја за од бра ну, 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су тек на 25. ме сту по том про цен ту са укуп но 4. 06 по сто 
по тро ше них на вој ску (по да ци су за бу џет из 2005. го ди не). Ис пред њих су, из ме ђу оста-
лих, зе мље по пут Ома на, Са у диј ске Ара би је, Тур ске, Ки не и Грч ке. Ви де ти ши ре о то ме 
у: TheCIAWorldFactbook,Militaryexpenditures-percentofGDP: извоr: in ter net 30/08/10 
https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ran kor der/2034rank.html; 

29)  Ви де ти: Исто, op. cit.
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су еро ди ра ју ће еко ном ске осно ве Сје ди ње них Др жа ва пре про и за-
шле из „пре на пре за ња со ци јал них да ва ња и дру гих оба ве за др жа-
ве не го због пре те ра них ин ве сти ци ја у без бед ност.“30) По ре чи ма 
Кре пи не ви ча, у фи скал ној 2011. го ди ни од укуп них тро шко ва фе-
де рал не вла де на со ци јал на да ва ња и оба ве зе др жа ве от па да 56 по-
сто у по ре ђе њу са 4,8 по сто, ко ли ко от па да на тро шко ве од бра не.31) 
Да кле, Аме ри ка је уме сто, као што је то Пол Ке не ди пред ви ђао да 
ће до жи ве ти „im pe rial ovre stretch“, у ства ри до жи ве ла „en ti tle ment 
over stretch“.32)

Та бе ла 2. Аме рич ки вој ни бу џет  као про ценат 
БДП-а од Дру гог свет ског ра та до да нас33)

30)  Ви де ти: An drew Kre pi ne vitch, „Na ti o nal Se cu rity Stra tegy in an Era of gro wing Chal len ges 
and Re so ur ce Con stra ints”, Perspective, Ju ne 2010, p. 4. iz vor: in ter net 05/07/10 http://www.
csba on li ne.org/4Pu bli ca ti ons/Pu bLi brary/B.20100615.Na ti o nal_Se cu rity_/B.20100615.Na ti-
o nal_Se cu rity_.pdf

31)  Ви де ти: Исто, p. 3.

32)  Исто; Слич не ар гу мен те из но си и про фе сор Мајкл Ман дел ба ум. Он твр ди да „Сје ди ње-
не Др жа ве не ће по пут си ла из про шло сти па сти због це не им пе ри је јер ми не ма мо им-
пе ри ју. Шта ви ше, на ши тро шко ви на спољ ну по ли ти ку и од бра ну су та кви да се њи ма 
мо же упра вља ти. Тро шко ви ко ји ће ра пид но ра сти, и ко ји су узрок на ших не по сред них 
фи нан сиј ских про бле ма до ла зе због  на ших уну тра шњих про гра ма со ци јал них да ва ња, 
а не од бу џе та за од бра ну. Због то га што ће мо мо ра ти да по тро ши мо та ко мно го нов ца на 
„беј би бум ге не ра ци ју“ кад оду у пен зи ју, и због то га што ће мо мо ра ти да по ве ћа мо по-
ре зе а та ко ђе и да сма њи мо да ва ња др жа ве пре ма ста нов ни штву, јав ност ће би ти да ле ко 
ма ње вољ на да по др жи та кву екс пан зи о ни стич ку спољ ну по ли ти ку ка кву су Сје ди ње не 
Др жа ве во ди ле од вре ме на Дру гог свет ског ра та на о ва мо. То је оно због че га ће спољ-
на по ли ти ка пре би ти жр тва „пре на пре за ња со ци јал них да ва ња“ не го кла сич ног 
„им пе ри јал ног пре на пре за ња“ (под ву кли аут.). Ви де ти ши ре о то ме у: Brian Wing fi eld, 
“Fo re ign po licy on a tig hter bud get: an in ter vi ew with Mic hael Man del ba um”, iz vor: in ter net 
12/11/ 2011 http://blogs.for bes.com/bri an wing fi eld/2010/08/11/fo re ign-po licy-on-a-tig hter-
bud get/

33)  Из вор: Todd Har ri son, AnalysisoftheFY2011DefenseBudget, op. cit.  p. 13 
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Каошесто,увекпогледајтеокосебе,штаимајудруги. Кад 
се ту ма чи моћ јед не зе мље, она се мо ра по сма тра ти ши ром отво ре-
них очи ју у нај ши рем кон тек сту мо ћи ње них кон ку ре на та. Има ју ћи 
у ви ду да је „моћ кон цепт ко ји се мо ра узи ма ти у об зир са мо у од-
но су пре ма мо ћи дру гих, и да је бе сми сле но уко ли ко се не упо ре ди 
са не ком су прот ста вље ном мо ћи“ 34) ва жно је аме рич ку моћ упо ре-
ди ти са мо ћи ње них кон ку ре на та. Прем да је о то ме до ста пи са но, 
ни је ло ше по но ви ти не ко ли ко чи ње ни ца35). Нај че шће се као кон ку-
рен ти аме рич кој пре мо ћи у свет ским по сло ви ма на во де Европ ска 
уни ја, Ру си ја, Ки на, Ја пан и Ин ди ја36).  Од свих ових зе ма ља, у по-
гле ду еко ном ске мо ћи нај ве ћи кон ку рент Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, је Европ ска уни ја чи ји је ГДП (узев ши свих 27 зе ма ља 
Европ ске уни је за јед но) ве ћи од ГДП-а САД37). По сма тра но на ду-
же ста зе у по гле ду еко ном ске мо ћи и вој не мо ћи На род на Ре пу-
бли ка Ки на је по мно ги ма зе мља ко јој ће при па сти 21. век.  Ипак, 
у овом тре нут ку, упр кос свим про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју, 
САД има ју две су штин ске пред но сти у од но су на кон ку рен те. Пр ва 
је све о бу хват ност ње не мо ћи, од но сно чи ње ни ца да или до ми ни ра 
или је при са мом вр ху у свим ди мен зи ја ма мо ћи, а дру га је гло бал-
ни до ма шај ње не мо ћи. Та ко на при мер, Европ ској уни ји, упр кос 
сна жној еко ном ској ба зи, не до ста је ја ка вој на моћ као и уну тра-
шња ко хе зи ја. Ки ни пак, не до ста је ка ко ве ћа ме ка моћ, та ко и бо ље 
рас по ре ђе на еко ном ска моћ (Ки на има вр ло ни зак ГДП по гла ви 
ста нов ни ка и ло ше струк ту и ра ну при вре ду), те гло бал ни до ма шај 
ње не вој не мо ћи, пре све га у по гле ду по мор ских сна га (упр кос чи-
ње ни ци да ће уско ро има ти свој пр ви но сач ави о на а да је лан ра на 
из град ња још не ко ли ко). Ру си ја има про бле ме и у еко ном ској мо-
ћи (пре те ра но осла ња ње на из воз наф те и га са), те у ме кој мо ћи, 
а по го то во у по гле ду ста нов ни штва (сто па опа да ња ста нов ни штва 
је то ли ко ви со ка, да Ру си ја из гу би око 700 000 љу ди го ди шње). 
Ја пан, ко ји је у ав гу сту 2010. го ди не „пре дао“ Ки ни сво је, не ко ли-
ко де це ни ја чу ва но ме сто дру ге еко но ми је све та, је већ два де се так 

34)  Ви де ти: Ja mes H. Wil ley, “Me a su ring Up: The stra te gi es as stra tegy”, in: Ro land Dan nre ut-
her, John Pe ter son, Eds., SecurityStrategyandTransatlanticRelations, Ro u tled ge, Lon don, 
2006, pp. 165-176. (ци тат је са стра не 166.)

35)  Ви де ти ши ре о то ме у: Дра ган Жи во ји но вић, “Шест раз ло га због ко јих Ки на не ће би ти 
сле де ћа свет ска су пер си ла”, стр. 444 – 454. (на ро чи то та бе лу на стра на ма 453- 454.);  

36)  Ви де ти: Џо зеф Нај, Парадоксамеричкемоћи-заштојединасветскасуперсиланемо-
жесама, БМГ, Бе о град, 2004, стр. 40- 63. 

37)  Но ми нал ни БДП зе ма ља ЕУ је 16. 48 а Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 14. 26 три ли о на 
(хи ља да ми ли јар ди) до ла ра. Ви де ти ши ре о то ме у: Stu art Pa trick, TheG20andtheUni-
tedStates:OpportunitiesformoreeffectiveMultilateralism, из вор: in ter net, 30/10/10 http://
tcf.org/pu bli ca ti ons/2010/10/the-g20-and-the-uni ted-sta tes-op por tu ni ti es-for-mo re-ef fec ti ve-
mul ti la te ra lism/pdf (на ро чи то та бе лу на стра ни 5.) 
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го ди на у стаг на ци ји а при том је све ово кроз шта про ла зи кад су 
у пи та њу по сле ди це ка та стро фал ног зе мљо тре са из мар та ове го-
ди не, до дат но угро зи ло ње го ве евен ту ал не аспи ра ци је ка свет ском 
ли дер ству. Ин ди ја, та ко ђе има ве ли ке про бле ме ка ко уну тра, та ко и 
у свом бли ском су сед ству, пре све га са Па ки ста ном, а и  не ре ше не 
спо ро ве са Ки ном. Дру гим ре чи ма, ако је фи нан сиј ска кри за по го-
ди ла Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, на сли чан на чин по го ди ла је и 
оста ле пре тен ден те на свет ски пре сто. Не ки иза зи ва чи аме рич кој 
пре мо ћи, по пут Ки не, про шли су кроз кри зу лак ше, док су не ки 
дру ги (Европ ска уни ја, Ру си ја и Ја пан) кри зу мно го те же под не ли. 
Из во ри мо ћи ко је Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве кон тро ли шу још 
увек су по на шем ми шље њу до вољ ни да јој, бар у до глед но вре ме 
обез бе де од ре ђе ну пре моћ у свет ским по сло ви ма. То сва ка ко не-
ће би ти то ли ка не сра зме ра у мо ћи ка ква је по сто ја ла у про те клих 
два де се так го ди на, али ће Аме ри ка сва ка ко оста ти „пр ва ме ђу јед-
на ки ма“ или ре че но је зи ком еко но ми је, за др жа ће „злат ну ак ци ју“ у 
свет ским по сло ви ма.38) 

Као седмо, прилично јетешкопроценити када је дефини-
тивникрајимперије, од но сно ко ји је по раз онај ко ји је суд бо но сан, 
то јест ко ји је до га ђај тај по сле ког ви ше ни шта ни је исто. Мно го је 
лак ше про це ни ти не што кад се ства ри за вр ше, па се до га ђај мо же 
по сма тра ти у пу ној пер спек ти ви. Са дру ге стра не, мно го је те же 
про це њи ва ти да ли је не што у опа да њу или ни је кад су ства ри још 
у то ку. Ре ци мо је дан од нај те жих по ра за у сво јој исто ри ји Рим је 
до жи вео 9. го ди не на ше ере у би ци код Те у то бор шких шу ма. Ипак 
то се од и гра ло у вре ме вла да ви не Ок та ви ја на Ав гу ста, чо ве ка ко-
ји је ус по ста вио цар ство и био је дан од нај ве ћих рим ских вла да ра 
ика да39). Од те бит ке, па до ко нач не про па сти За пад ног рим ског 
цар ства, про те кло је 469 го ди на, а до про па сти Ис точ ног Ри ма још 
мно го ви ше.40) Та ко ђе, баш не ка ко у вре ме кад су ми ром у Вер-
са ју 1783. го ди не из гу би ли три на ест ко ло ни ја у Се вер ној Аме ри-
ци, Бри тан ци су кон со ли до ва ли сво ју власт у Ин ди ји41). Крај „пр ве 
фа зе бри тан ске им пе ри је“ озна чио је исто вре ме но по че так ње не 

38)  Ви де ти од лич ну књи гу Кар ле Нор лоф, про фе сор ке Уни вер зи те та у То рон ту о из во ри ма 
аме рич ке пре мо ћи чак и у вре ме фи нан сиј ске кри зе. Ви де ти: Car la Nor loff, America’s
GlobalAdvantages:USHegemony and International Cooperation, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, UK, 2010; 

39)  Ви де ти ши ре о зна ча ју ове бит ке за фор ми ра ње рим ске им пе ри је у: Пи тер Тур чин,Рат
имирират:животнициклусиимперијалнихнација, Por ta Li bris, Бе о град, 2006, str. 57- 
88. 

40)  Ис точ но рим ско цар ство од но сно Ви зан ти ја пре ста ло је да по сто ји па дом Ца ри гра да, 
29. ма ја 1453. го ди не. Да кле, 977 го ди на по сле па да Ри ма. 

41)  Ин те ре сант но је по ме ну ти да је исти чо век (Lord Korn vo lis)  ко ји је сма тран глав ним 
крив цем за по раз у би ци код Јорк та у на из 1781. го ди не био и „глав ни кри вац“ за кон со-
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„дру ге фа зе“ ко ји ће по тра ја ти ви ше од 150 го ди на. На сли чан на-
чин, по ра зи Лу ја XIV у Ра ту за шпан ско на сле ђе, као и по ра зи ње-
го вог на след ни ка Лу ја XV у ра то ви ма ко ји су усле ди ли (на ро чи то 
Сед мо го ди шњем) ко ји су Фран цу ској од у зе ли до ста од ње не мо ћи 
и, на ро чи то пре ко мор ских по се да, ни су озна чи ли и крај фран цу ске 
до ми на ци је у Евро пи. По ја ва На по ле о на и ра то ви из вре ме на ње-
го ве ере би ли су ја сан знак да им пе ри је не уми ру он да ка да дру ги 
то же ле, већ он да кад се ис цр пе сви из во ри ње не мо ћи. По не кад 
им пе ри је тра ју јер дру ги то же ле, по не кад по инер ци ји и из мно гих 
дру гих раз ло га, али мо же про те ћи до ста вре ме не од опа да ња у мо-
ћи до ко нач ног па да им пе ри је. „Јед на од по у ка исто ри је успо на и 
па да ве ли ких си ла је да им је (Осман ли ја ма, Хаб сбур зи ма, Бри тан-
ци ма) тре ба ло ве о ма мно го вре ме на да про пад ну. Све су до би ја ле 
удар це у гла ву, сву да до жи вља ва ле по ра зе и по ни же ња, бан кро ти-
ра ју ћи при том ви ше пу та, оп ста ја ле су, ме ђу тим, ума ње ног ути ца-
ја, али без фа тал них ра на. То се че сто де ша ва ло због то га што си ле 
у успо ну ни су зна ле ка ко да их за ме не. Оп ста ја ле су та ко ђе, и јер 
су по се до ва ле зна чај не из во ре мо ћи. Хаб сбур зи су се др жа ли, јер 
има ли вој ску ко ја је би ла опе ра тив на на 14 је зи ка. Бри тан ци пак,  
јер је Лон дон био фи нан сиј ски цен тар све та, а уз то су кон тро ли-
са ли мно го ва жних по мор ских ба за. Два де се то ве ков не им пе ри је 
чи ји је жи вот био кра так (на ци стич ка Не мач ка, Ја пан ци, Со вје ти) 
– ни су има ле та кву под ло гу. До шле су и про шле...“42) Оста је ве ли ко 
пи та ње да ли су ра то ви у Ира ку и Ав га ни ста ну, те свет ска еко ном-
ска кри за, по че так кра ја аме рич ке им пе ри је или пак је дан у ни зу 
про бле ма, ина че та ко нор мал них у „жи во ту им пе ри јал них на ци ја“. 

Инакрају,осмо,алинемањеважнопитање,односисена
могућностдасилеуопадањууправљајуовимпроцесом на на чин 
да то опа да ње за у ста ве, успо ре, очу ва ју statusquo или пак у нај бо-
љем слу ча ју, кре ну пу тем опо рав ка. Ни је ре дак слу чај у исто ри ји 
да су си ле у опа да њу упра во то и по ку ша ва ле, исти на са раз ли чи-
тим ус пе си ма. При ме ра је мно го, од Оли ва ре са, Кне за Ме тер ни ха 
и Чер чи ла не ка да, па до Ба ра ка Оба ме да нас. Ја сно је на зна че но да 
су ве ћи на тих љу ди би ли ду бо ко све сни опа да ња мо ћи сво јих др-
жа ва, као и свих про бле ма са ко ји ма су се су о ча ва ли. Та ко Вој во да 
Оли ва рес 1624. го ди не са оп шта ва кра љу Фи ли пу IV да је „тре нут-
но ста ње у ком се на ла зи кра љев ство та кво да... је са свим мо гу-
ће го ре не го ика да.“43) Да би се то ста ње про па да ња за у ста ви ло, 

ли до ва ње бри тан ске вла сти у Ин ди ји са мо не ко ли ко го ди на ка сни је. У јед ној лич но сти, 
ску пи ли су се да кле, и успон и пад бри тан ске им пе ри је у са мо не ко ли ко го ди на раз ли ке. 

42) 

43)  Ви де ти: John H. El li ot, „Ma na ging Dec li ne: Oli va res and the Grand Stra tegy of Im pe rial 
Spain“, op. cit. p. 92. ; Вој во да Га спар де Гу зман, по зна ти ји као вој во да Оли ва рес, био је 
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Оли ва рес по ку ша ва да по кре не „про грам за об но ву и ожи вља ва ње 
шпан ске мо нар хи је и им пе ри је, ко ји тре ба да от поч не са об но вом 
и ожи вља ва њем ње ног ср ца, Ка сти ље.“44) У сва ком слу ча ју, ка да је 
1648. го ди не ми ром у Вест фа ли ји су штин ски, а Пи ри неј ским ми-
ром из 1659. го ди не и фор мал но, Шпа ни ја из гу би ла сво ју пре власт 
у европ ским по сло ви ма, би ло је ја сно да по ку шај за у ста вља ња 
опа да ња шпан ске мо ћи, ни је ус пео иако је би ло мо ме на та ка да се 
чи ни ло да је опо ра вак на ви ди ку.45) На сли чан на чин, за хва љу ју ћи 
ве штој ди пло ма ти ји и упра вља њу про ме на ма, Кнез Кле менс фон 
Ме тер них ус пео је да са чу ва Аустри ју за још чи тав је дан век од 
вре ме на по сле Беч ког кон гре са. Сам Пол Ке не ди за вр ша ва књи гу 
уво де ћи ову на ду за зе мље у опа да њу. Он твр ди да „све да на шње 
Ве ли ке Си ле (реч је о вре ме ну сре ди не осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка ка да је књи га пи са на - прим. аут.) - Сје ди ње не Др жа ве, 
СССР, Ки на, Ја пан и ЕЕЗ - су, да кле, пре пу ште не бор би са древ-
ном ди ле мом успо на и па да, про мен љи вом сто пом ра ста про из вод-
ње, тех но ло шким ино ва ци ја ма, про ме на ма на ме ђу на род ној сце ни, 
спи рал ним ра стом це на на о ру жа ња, про ме на ма у рав но те жи си ла. 
Тај раз вој не мо же кон тро ли са ти ни јед на др жа ва или по је ди нац. 
Па ра фра зи ра ју ћи чу ве ну Би змар ко ву опа ску, све ове си ле  пу ту ју 
“ре ком вре ме на”, ко ју не мо гу ни “ство ри ти ни усме ри ти”, али низ 
ко ју мо гу “кор ми ла ри ти са ма ње или ви ше ве шти не и ис ку ства”. 
Ка ко ће про ћи на том пу то ва њу, за ви си, у ве ли кој ме ри, од му дро-
сти вла да у Ва шинг то ну, Мо скви, То ки ју, Пе кин гу и ра зним европ-
ским пре сто ни ца ма. Гор ња ана ли за по ку ша ва да ука же на мо гу ће 
пер спек ти ве сва ке од ових по ли ти ка, а као ре зул тат то га, на пер-
спек ти ве си сте ма Ве ли ких си ла у це ли ни. Али, све ће ве о ма мно го 
за ви си ти од “ве шти не и ис ку ства” ко ји ма оне успе ва ју да бро де 
низ “ре ку Вре ме на”46). Пре ма упо зо ра ва ју ћим ре чи ма Ха ри ја Хар-
дин га, “ако се моћ мо же де фи ни са ти као спо соб ност да се до но се 
по гре шне од лу ке, а да се при том пре тр пе уме ре не по сле ди це, он да 

прак тич но пре ми јер им пе ри јал не Шпа ни је у вре ме Кра ља Фи ли па IV, од 1621. до 1643. 
го ди не. По ку шао је спро во ђе њем ве ли ког бро ја уну тра шњих ре фор ми и вр ло ак тив ном 
спољ ном по ли ти ком да спре чи пад шпан ске мо ћи, али ни је ус пео у то ме што је све во-
ди ло ње го вом сме њи ва њу 1643. го ди не. 

44)  Ви де ти: исто, op. cit. p. 92. 

45)  Про фе сор Ели от по себ но на во ди 1625. го ди ну ка да су по бе де шпан ске вој ске код Бре де, 
Ка ди за и Бра зи ла го то во по вра ти ле на ду да је „уни вер зал ни ча сни мир“ (фра за ко ју је 
ко ри стио Оли ва рес и под ко јом је под ра зу ме вао очу ва ње ре пу та ци је шпан ске им пе ри је 
то јест ка ко те ри то ри ја ко је су би ле под њи хо вом кон тро лом а та ко и ре пу та ци је вла да ра 
ко јем је слу жио) био на до хват ру ке. Ви де ти: исто, пп. 97-98. То би се све мо гло по сти ћи 
на два на чи на: „са јед не стра не... по ли ти ком ре фор ми ко је би оја ча ле коп не не и по мор-
ске ка па ци те те шпан ске вој ске  као и об но ви ле углед Шпа ни је у све ту. Са дру ге стра не, 
се ри јом до бро про ми шље них спољ но по ли тич ких ци ље ва, ко ји би се оства ри ли за хва-
љу ју ћи тој си ли.“ Ви де ти: исто, op. cit. p. 98.   

46)  Ви де ти: Пол Ке не ди, Успонипадвеликихсила, оп. цит. стр. 597. 
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ће сма ње ње аме рич ке мо ћи у од но су на иза зи ва че по ве ћа ти по сле-
ди це по гре шних од лу ка, а осна жи ти по тре бу за му дри јом спољ ном 
по ли ти ком.“47) „Па мет но ре ла тив но опа да ње“, фра за ко ју је јед ном 
при ли ком упо тре био сам Пол Ке не ди, ни је би ла стра но им пе ри ја-
ма у про шло сти. Да ли ће Аме ри ка ус пе ти да јед ном му дром спољ-
ном по ли ти ком упра вља опа да њем на на чин да то опа да ње успо ри, 
про ду жи или за у ста ви, оста је да се ви ди. 

Јед на од нај те жих ства ри у обла сти ме ђу на род них од но са 
као и у обла сти људ ских ства ри уоп ште, је сте пре ви ђа ње бу ду ћих 
де ша ва ња. Та ко је мно го до га ђа ја ко је тре ба узе ти у об зир и то ли-
ко је ве ли ка мо гућ ност за де ша ва ње нео че ки ва них ства ри да то од 
пред ви ђа ња пра ви го то во си зи фов ски по ду хват48). На по ри ко ји се 
чи не да се пред ви ди бу дућ ност су за и ста огром ни, али су ре зул та ти 
та квих прог но за ви ше не го не до вољ ни и да ле ко су од са вр ше них.49) 
Про у ча ва ју ћи раз ли чи те та ла се аме рич ког де кли ни зма од Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо као и узев ши об зир на ше ар гу мен те о не ја-
сно ћа ма де кли ни стич ких уче ња, наш је  за кљу чак да се о опа да њу 
аме рич ке мо ћи да нас сва ка ко мо же го во ри ти, али се о то ме не мо же 
го во ри ти као о ко нач ном ста њу ства ри, то јест као о кра ју аме рич ке 
пре мо ћи у свет ским по сло ви ма. Опа да ње, ка ко смо то ви де ли има 
под јед на ко мно го ве зе са пси хо ло ги јом и људ ским опа жа њем, ко-
ли ко и са ствар ним де ша ва њи ма. Та ко ђе, ја сно је да ства ри по ста-
ње аме рич ке мо ћи мо гу би ти још ло ши је, али је исто та ко ја сно да 
се си ту а ци ја мо же и пот пу но пре кре ну ти, ка ко се то не ко ли ко пу та 
већ и де ша ва ло. У сва ком слу ча ју, бу дућ ност ће от кри ти ре ше ња за 
ову јед на чи ну са мно го не по зна тих. Јер, ка ко је то го во рио Та лес 

47)  Ви де ти: Ha rry Har ding, „The Gre at Po wers in Won der land“, TheNationalInterest, March-
April 2008, pp. 51-52. (ци тат је са стра не 52.)

48)  „Нај ва жни ја по у ка из фи нан сиј ске кри зе је сте да тре ба да по ве де мо ра чу на о ефек ту 
„цр ног ла бу да“. То су по ре чи ма На си ма Ни ко ла са Та ле ба, до га ђа ји ко ји из гле да ју при-
лич но не ве ро ват ни али ко ји има ју по тен ци јал (да уко ли ко се де се - прим. аут.) иза зо ву 
ве ли ке по ре ме ћа је“ Ви де ти: Fa reed Za ka ria,. „When North Ko rea falls..“, TheWashington
Post, Mon day, Oc to ber 18, 2010, A 19, iz vor: in ter net 19/10/10 http://www.was hing ton post.
com/wp-dyn/con tent/ar tic le/2010/10/17/AR2010101702608.html; Та кав је на при мер био 
крај Хлад ног ра та или пак де ша ва ња од 11. сеп тем бра 2001. го ди не. При ме ра је за и ста 
без број и мо же се за и ста ре ћи да је у обла сти ме ђу на род них од но са „ефе кат цр ног ла-
бу да“ мно го при сут ни ји од не ких су прот них си ту а ци ја. За ори ги нал не Та ле бо ве ста во ве 
ви де ти: Nas sim Nic ho las Ta leb, TheBlackSwan:TheImpactoftheHighlyImprobable, Ran-
dom Ho u se, New York, 2007. За срп ско из да ње ове књи ге ви де ти: На сим Ни ло лас Та леб,  
Црнилабуд, Хе ликс, Сме де ре во, 2011. 

49)  У сјај ној књи зи ко ју је пре пет го ди на на пи сао Брус Кур лик, про фе сор исто ри је на 
Уни вер зи те ту Пен сил ва ни је на вр ло за ни мљив на чин се го во ри о по гре шним пред ви ђа-
њи ма не ких од нај ва жни јих и нај ум ни јих чла но ва аме рич ког спољ но по ли тич ког еста-
бли шмен та у вре ме ну Хлад ног ра та. Та кве по гре шне прет по став ке и пред ви ђа ња има ле 
су по не кад  ка та стро фал не по сле ди це по аме рич ку спољ ну по ли ти ку а са мим тим и свет 
уоп ште. Ви де ти ши ре о то ме у: Bru ce Kur lick, BlindOracles:IntellectualsandWarfrom
KennanoKissinger, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, New Jer sey, 2006 
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из Ми ле та „вре ме је нај му дри је. Оно зна све од го во ре“. У по гле ду 
пи та ња бу дућ но сти аме рич ке мо ћи, на ро чи то. 

Dra gan R. Si mic, Dra gan Zi vo ji no vic

IS DEC LI NE INE VI TA BLE?  
SE VE RAL AR GU MENTS AGA INST

Sum mary
In the ar tic le, the aut hors chal len ge the main ar gu ments re gar-

ding the ine vi ta bi lity of dec li ne of the Ame ri can po wer po in ted out by 
the dec li nists. By ci ting the eight ar gu ments aga inst dec li nists’ ca se, the 
aim is to show that in in ter na ti o nal re la ti ons the re is no ab so lu te cer ta-
inty that so met hing will hap pen that way most pe o ple ex pect, espe ci ally 
when as ses sing one’s strength. Con ven ti o nal wis dom of ten fa ils in front 
of the un pre dic ta bi lity of events and the de ter mi nism in in ter na ti o nal 
re la ti ons do es not ha ve it easy as in so me ot her are as of hu man ac ti vity.
Key words: In ter na ti o nal re la ti ons, Po wer, USA, Po wer shif ting pro cess, Dec-

li ne of po wer, Fu tu re of Ame ri can po wer.
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Resume
Pri mary ob jec ti ve of this ar tic le is to pro vi de use ful ar gu ments 

aga inst dec li nists the sis  on cri sis of Ame ri can po wer. Aut hors use se ve-
ral hi pot he ses sho wing that pro ces ses of po wer shif ting, po wer tran si-
tion and fall of em pi res are not ine vi ta ble and strictly (pre)de ter mi ned. 
First no te is  that dec li nists the ory is partly ba sed on „hi sto ri cal fa ta-
lism“. Using dif fe rent hi sto ri cal exam ples, sin ce ti mes of first em pi res, 
aut hors po ints out  that in pro cess of em pi re dec li ning we can al so see 
tur no uts and em pi re re vi ta li za tion. Se cond part of text de als with is sue 
of po wer di men si ons. Eco nomy is not only and pre do mint fe a tu re of 
po wer. It is com plex and po li va lent phe no me non, which is im po si ble to 
analyse and ex plo re only thro ugh gla ses of eco nomy. Wit ho ut the anal-
ysis of ge o graphy, cul tu re, mi li tary po wer, in ter na ti o nal in flu en ce etc., 
as well as in ter de pen den ce and re la tion of hard and soft po wer, the fi nal 
con clu sion of po wer dec li ning can not be gi ven. The pro blem in  me a-
su ring of po wer is al so pre sent in dec li nists the ses, so aut hors use third 
ar gu ment cla i ming that con cept of po wer is fluid and al most im pos si ble 
to qu an tify. Next po int is on „im pe rial over stretching“ the o rem. Aut hors 
com pa re pre sent US mi li tary spen ding with Paul Ken nedys „cri ti cal po-
int“, sho wing that it is still far from it. Sixth part of ar tic le rests on com-
pa ra ti ve analysis of Ame ri can opo nents and the ir po wer,  which le ads 
to con clu sion that it is still uni ma gi na ble for so me o ne el se to re pla ce 
US at the top of con tem po rary glo bal or der. Fol lo wing this ar gu ment, in 
next step, aut hors un der li ne that it is much easi er to lo ok events thro ugh 
hi sto ri cal per spec ti ve than to an ti ci pa te so me fu tu re events. In in ter na-
ti o nal re la ti ons, with its com plex struc tu re, it is even har der. Thus, any 
at tempt to po int step ping ti me of  em pi re fall can not be pre ci se. The 
last ar gu ment is ba sed on em pi res abi lity to ma na ge dec li ne pro ces ses, 
and ca pa city to ma in tain statusquo and even re co ver the ir in ter na ti o nal 
po si tion. Fin naly, con clu ding this ar tic le, aut hors no tes that the pro cess 
of US po wer dec li ne is on go ing, but it is still too  early to say that the 
US will stay wit ho ut its po si tion on in ter na ti o nal sta ge.

* Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.


