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У Београду је 2012. године издава-

чка кућа Архипелаг објавила књигу Буду-

ћност моћи, аутора Џозефа С. Наја. Као 

професор и бивши декан Кенедијеве шк-

оле за државну управу при Харвардском 

универзитету, заменик државног подсекр-

етара за безбедност, науку и технологију 

(1977-1979), председник Националног об-

авештајног савета (1993-1994), помоћник 

министра одбране за међународне безбе-

дносне послове (1994-1995), Џозеф Нај је 

један од истакнутијих заговорника неол-

ибералног институционализма међу теор-

етичарима међународних односа. Након 

објављених низа књига попут „Парадокса 

aмеричке моћи“ (2002), „Мека моћ-путеви 

успеха у светској политици“ (2004), „М-

оћи за вођство“ (2008), аутор је у књизи „Будућност моћи“, коначно уобличио своје д-

осадашње изучавање моћи у међународној политици. У овој студији из међународних 

односа, Нај покушава да пружи јаснији увид у промене начина коришћења моћи које 
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У Бе о гра ду је 2012. го ди-
не из да вач ка ку ћа Ар хи пе лаг 
об ја ви ла књи гу Бу дућ ност 
мо ћи, ауто ра Џо зе фа С. На ја. 
Као про фе сор и бив ши де кан 
Ке не ди је ве шко ле за др жав ну 
упра ву при Хар вард ском уни-
вер зи те ту, за ме ник др жав ног 
под се кре та ра за без бед ност, на-
у ку и тех но ло ги ју (1977-1979), 
пред сед ник На ци о нал ног оба-
ве штај ног са ве та (1993-1994), 
по моћ ник ми ни стра од бра не за 
ме ђу на род не без бед но сне по-
сло ве (1994-1995), Џо зеф Нај је 
је дан од ис так ну ти јих за го вор-
ни ка нео ли бе рал ног ин сти ту ци-
о на ли зма ме ђу те о ре ти ча ри ма 
ме ђу на род них од но са. На кон 
об ја вље них ни за књи га по пут 
„Па ра док са aмеричке мо ћи“ 
(2002), „Ме ка моћ-пу те ви успе-
ха у свет ској по ли ти ци“ (2004), 
„Мо ћи за вођ ство“ (2008), аутор 
је у књи зи „Бу дућ ност мо ћи“, 
ко нач но уоб ли чио сво је до са-
да шње из у ча ва ње мо ћи у ме ђу-
на род ној по ли ти ци. У овој сту-
ди ји из ме ђу на род них од но са, 
Нај по ку ша ва да пру жи ја сни ји 
увид у про ме не на чи на ко ри-
шће ња мо ћи ко је на ста ју услед 
ра пид но рас ту ће ин фор ма ци о-
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не тех но ло ги је и гло ба ли за ци је 
у два де сет пр вом ве ку. Иако се 
аутор ни је фо ку си рао екс пли-
цит но на јед ну др жа ву, по сред-
но се мо же за кљу чи ти да се овај 
ис тра жи вач ки по ду хват те ме љи 
на бу дућ но сти мо ћи САД. 

Књи га об у хва та три це ли не, 
ко је су про же те де фи ни циј ским 
об ја шње њи ма те о ри је мо ћи, уз 
број не при ме ре и илу стра ци је. 
На кон украт ког из ла га ња до са-
да шњих де фи ни ци ја мо ћи, ау-
тор у окви ру пр вог по гла вља, 
под на зи вом „Вр сте мо ћи“, да-
је сво ју де фи ни ци ју мо ћи, од-
ре ђу ју ћи је као „спо соб ност да 
се не што учи ни и да се у дру-
штве ним си ту а ци ја ма про из ве-
де учи нак на дру ге ка ко би се 
иза звао же ље ни ис ход (стр. 22). 
У ци љу раз ја шње ња стра те ги ја 
мо ћи, Нај раз ли ку је ти по ве ре-
сур са твр де мо ћи, ко ји пред ста-
вља ју„опи пљи ве ства ри по пут 
си ле и нов ца“ (стр. 40), ре сур-
се ко ји се ве зу ју за ме ку моћ, 
по пут „нео пи пљи вих чи ни о ца 
као што су ин сти ту ци је, иде је, 
вред но сти, кул ту ра“ (стр. 40) 
и уво ди аспек те ре ла ци о не мо-
ћи, од но сно три ли ца ре ла ци о-
не мо ћи. На кон иден ти фи ка ци је 
твр де и ме ке мо ћи, са гле да ва ју 
се на чи ни на ко је се ре сур си 
по ме ну тих мо ћи мо гу ин те гри-
са ти, од но сно ује ди ни ти у ефек-
тив не стра те ги је што за крај њи 
ре зул тат има ства ра ње „па мет не 
мо ћи“.

Освр ћу ћи се на вој ну моћ, 
Нај ана ли зи ра  про мен љив об-

лик са вре ме ног ра та, за тим на-
чин на ко ји вој ни ре сур си (ста-
нов ни штво, при род ни ре сур си, 
вој на ин фра струк ту ра, од брам-
бе на ин ду стри ја, те ри то ри ја) 
до во де до про ме не по на ша ња 
дру гих кроз раз ли чи те мо да-
ли те те де ло ва ња вој не мо ћи, 
од но сно кроз бор бу, кроз „ди-
пло ма ти ју при си ле“, кроз пру-
жа ње за шти те и мно гих ви до ва 
по мо ћи (обу ка стра них вој ни-
ка, ве жбе, ху ма ни тар на по моћ, 
по моћ у ка та стро фа ма итд). У 
свом про јек то ва њу бу дућ но сти 
вој не мо ћи, Нај на во ди да она 
не ће има ти исту ко рист за др жа-
ве ко ју је има ла у де вет на е стом 
и два де се том ве ку, али ће оста-
ти кључ на ком по нен та мо ћи у 
свет ској по ли ти ци (стр. 73). 

У по гла вљу ко је је по све ће-
но еко ном ској мо ћи, раз ра ђу-
је се ста но ви ште да еко ном ски 
ре сур си мо гу про из ве сти ка ко 
твр ду, та ко и ме ку моћ са вре ме-
них др жа ва. Аутор је зна ча јан 
број стра ни ца по све тио ме кој 
мо ћи, као спо соб но сти да се на 
дру ге ути че пу тем ко оп тив них 
ре сур са уоб ли ча ва ња аген де, 
убе ђи ва ња и под сти ца ња по зи-
тив не при влач но сти ка ко би се 
по сти гао же ље ни ис ход (стр. 
40). Де таљ но су опи са ни из во ри 
ме ке мо ћи, као и об ли ци ње ног 
де ло ва ња („по на ша ње ме ке мо-
ћи“). Та ко ђе, у ци љу са гле да ва-
ња пер спек ти ве аме рич ке ме ке 
мо ћи, аутор уво ди при мер Ки не, 
ко ја је при хва ти ла кон цепт ме-
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ке мо ћи и ин те гри са ла је у соп-
стве ну стра те шку ви зи ју. 

Уну тар дру ге, нај о бим ни је 
це ли не, ко ја има на слов „Про-
ме не у од но си ма мо ћи: ра си па-
ње и тран зи ци ја“, Нај уво ди чи-
та о це у те мељ не раз ли ке из ме ђу 
„тран зи ци је мо ћи“ (пре но ше ње 
мо ћи са јед не др жа ве на дру гу) 
и „ди фу зи је мо ћи“ (моћ ко ја се 
ра си па са др жа ва на не др жав не 
ак те ре). По себ на по гла вља по-
све ће на су број ним пи та њи ма 
ко ја се од но се на ути цај ин фор-
ма тич ке ре во лу ци је на про ме-
ну мо ћи др жав них и не др жав-
них ак те ра. По себ на па жња у 
окви ру ове це ли не по све ће на 
је де фи ни циј ском об ја шње њу 
пој ма ки бер-мо ћи, за тим кла-
си фи ка ци ји ак те ра у ки бер про-
сто ру и илу стра ци ји њи хо вих 
ре сур са ки бер-мо ћи на кон крет-
ним при ме ри ма. Ко нач но, Нај 
се окре ће про це ни бу дућ но сти 
ки бер-мо ћи и за кљу чу је да иако 
ће ки бер про стор има ти сна жан 
ути цај на про ме не у струк ту ри 
ме ђу на род не по ли ти ке, од но-
сно иако ће „ки бер про стор би ти 
све док по ве ћа ног ра си па ња мо-
ћи на не др жав не ак те ре и мре жу 
цен тра ли за ци је, ма ло је ве ро-
ват но да ће то про ме ни ти ства ри 
у тран зи ци ји мо ћи “ (стр. 184). 

Сре ди шње ме сто у овој це-
ли ни за у зи ма пи та ње сла бље-
ња аме рич ке мо ћи у на ста ју ћем 
мул ти по лар ном све ту. У том 
кон тек сту, Нај, ком па ра тив ном 
ана ли зом вој не, еко ном ске и 
ме ке мо ћи ЕУ, Ја па на и зе ма ља 

БРИК-а (Бра зил, Ру си ја, Ин ди-
ја и Ки на) про це њу је ре ла тив-
не ре сур се њи хо ве мо ћи и раз-
ма тра пи та ње аме рич ке мо ћи 
у ве зи са успо ном на ве де них 
зе ма ља. На кон то га, фо кус се 
пре но си на ана ли зу опа да ња 
аме рич ке мо ћи ко ја се те ме љи 
на  про ме на ма на уну тра шњем 
пла ну. Ко нач но, у про јек ци ји 
бу дућ но сти аме рич ке мо ћи, ау-
тор за кљу чу је да „Аме ри ка ни је 
у ап со лут ном опа да њу, а ве ро-
ват но је да ће оста ти моћ ни ја 
од би ло ко је дру ге по је ди нач не 
др жа ве то ком на ред них де це ни-
ја иако ће аме рич ка еко ном ска 
и кул тур на пре ва га по ста ти ма-
ње до ми нант на не го што је би-
ла на по чет ку овог ве ка“ (стр. 
244). Оту да, ка ко аутор сма тра, 
са гле да ва ње тран зи ци је мо ћи у 
два де сет пр вом ве ку као пи та ње 
опа да ња аме рич ке мо ћи на во ди 
на по гре шан за кљу чак.

Тре ћа це ли на под на зи вом 
„По ли ти ка“ по све ће на је стра-
те ги ји па мет не мо ћи, ко ја зах те-
ва да „ста ре раз ли ке из ме ђу ре-
а ли ста и ли бе ра ла устук ну пред 
но вом син те зом ко ја се мо же на-
зва ти ли бе рал ни ре а ли зам“ (стр. 
275). Раз ма тра ју ћи пет глав них 
иза зо ва са ко ји ма се Аме ри-
ка су о ча ва, аутор, осла ња ју ћи 
се на уну тра шњу сна гу ме ре ну 
укуп ним ре сур си ма твр де и ме-
ке мо ћи, пред ла же уоп ште не ко-
ра ке у осми шља ва њу стра те ги је 
па мет не мо ћи ка ко би одр жа ла 
уло гу ре ла тив но нај ја че, во де ће 
свет ске си ле. 
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Књи га „Бу дућ ност мо ћи“, 
као про дукт ауто ро вог ви ше го-
ди шњег те о риј ског и прак тич-
ног ис тра жи ва ња бу дућ но сти 
аме рич ке мо ћи, са др жи раз ра ду 
основ них пој мо ва ре ле вант них 
за из у ча ва ње мо ћи у кон тек сту 
са вре ме ног, ин фор ма тич ког до-

* Овај рад је пр имљен 29. ма рта 2014. г од ине, а пр ихв аћен за шта мпу на с аста нку р еда кц-
ије 25. апр ила 2014. г од ине.

ба, и исто вре ме но их те ме љи 
на број ним кон крет ним при ме-
ри ма ко ји их сли ко ви то пот кре-
пљу ју. На пи са на ја сним сти лом, 
ова књи га пред ста вља не за о би-
ла зно шти во за чи та о це у ци љу 
раз у ме ва ња са вре ме них ме ђу-
на род них од но са.


