
УДК 327.8:321.01

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 4/2015.

год. 22. vol. 50.
стр. 53-73.

53

Никола М. Косовић
Будимпешта

МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА МЕКЕ МОЋИ: 
НОВИ ПРИСТУП

Сажетак
Овај рад пред ла же но ви ме то до ло шки при ступ ме ре њу ко ли-

чи не ме ке мо ћи ко ју др жа ве има ју на рас по ла га њу. Аутор ис тра жу-
је по ре кло, са вре ме не об ли ке ма ни фе сто ва ња и пер спек ти ве ме ке 
мо ћи у би ла те рал ним ме ђу на род ним од но си ма. У ра ду се нај пре 
раз ма тра те о риј ска по за ди на кон цеп та ме ке мо ћи и тре нут но по-
сто је ћи ме то до ло шки при сту пи ње ном ме ре њу кроз де та љан пре-
глед са вре ме не ли те ра ту ре. Аутор раз ма тра нај по зна ти је ин дек се и 
ис тра жи ва ња и ис ти че њи хо ве пред но сти и не до стат ке, као и озби-
љан не до ста так прак тич не ко ри сно сти за кре а то ре по ли ти ке. Дру-
ги део ра да по све ћен об ја шње њу но вог при сту па, ко ји се за сни ва 
на ар гу мен ту да глав на ка рак те ри сти ка ме ке мо ћи ни је уни вер зал-
ност при ме не, већ ње на про мен љи вост. У прак си ово зна чи да не ки 
из во ри ме ке мо ћи ко ји су ко ри сни за Ру си ју у ње ним од но си ма са 
Бе ло ру си јом, или за САД у од но си ма са Мек си ком, мо жда не ће би-
ти под јед на ко ефи ка сни из ме ђу Ру си је и Укра ји не и САД и Ка на де. 
Сто га ис тра жи ва ње и ме ре ње ка па ци те та за при ме ну ме ке мо ћи 
јед не др жа ве тре ба спро во ди ти кроз сту ди је слу ча ја, по сма тра ју ћи 
спе ци фич не еле мен те ме ке мо ћи и њи хо ву кон крет ну при ме ну у 
би ла те рал ним од но си ма. Ова ква ис тра жи ва ња до но се ве ћу ко рист 
у по гле ду ко ри сних пред ло га по ли ти ка. За кључ ни део ра да по све-
ћен је по тен ци јал ној при ме ни овог ме то до ло шког при сту па кроз 
раз ма тра ње сту ди је слу ча ја ру ске ме ке мо ћи у Ср би ји.
Кључ не ре чи: ме ка моћ, ме ђу на род ни од но си, Џо зеф Нај, ме ре ње, ме то-

до ло ги ја, ис тра жи ва ње, Ру си ја, Ср би ја

Моћ је кључ ни кон цепт у ве ћи ни ме ђу људ ских од но са, 
укљу чу ју ћи ту и би знис и по ли ти ку, обра зо ва ње и спорт, очу ва ње 
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без бед но сти и вр ше ње зло чи на, па чак и при ја тељ ство и во ђе ње 
љу ба ви. То су све раз ли чи ти об ли ци мо ћи, са раз ли чи тим фор ма-
ма из ра жа ва ња, раз ли чи тим ци ље ви ма ко ји се же ле по сти ћи, као 
и раз ли чи тим су бјек ти ма ко ји их ко ри сте. Из тог раз ло га, ја сна и 
све о бу хват на де фи ни ци ја мо ћи „оста је кон тро верз но пи та ње“.1) 
Сви ови об ли ци мо ћи та ко ђе се раз ли ку ју и по сво јој нор ма тив ној 
и дру штве ној при хва тљи во сти. Та ко, док је, на при мер, ви ши ни во 
обра зо ва но сти и струч но сти на став ни ка у од но су на уче ни ке уни-
вер зал но при хва тљив из вор њи хо ве мо ћи да оце њу ју мла ђе ге не-
ра ци је, с дру ге стра не, фи зич ка над моћ си ло ва те ља над ње го вом 
жр твом не да је ле ги ти ми тет упо тре би ове мо ћи. Осим то га, по сто је 
многоброjне раз ли ке ме ђу су бјек ти ма ко ји ко ри сте моћ – то мо гу 
би ти по је дин ци и гру пе, ре ги о нал не вла сти и др жа ве, ма ла пред-
у зе ћа и мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, над на ци о нал ни ен ти те ти 
и ме ђу на род не ор га ни за ци је, итд. Ко нач но, оно што је за јед нич-
ко за ве ћи ну об ли ка мо ћи је сте да је го то во не мо гу ће објек тив но 
и кван ти та тив но ме ри ти њи хо ву ко ли чи ну ко ју су бјек ти има ју на 
рас по ла га њу. Ка ко је Џо зеф С. Нај мла ђи, про фе сор са Уни вер зи те-
та Хар вард и бив ши члан ад ми ни стра ци је аме рич ког пред сед ни ка 
Џор џа Бу ша мла ђег, јед ном на пи сао: „[м]оћ је као љу бав: лак ше ју 
је осе ти ти, не го де фи ни са ти или ме ри ти.“2) Оно што је још ва жни-
је је да чак и ка да је то до не кле мо гу ће – као у слу ча је ви ма ка да је 
мо гу ће да кван ти фи ко ва ти све људ ство, оруж је, тен ко ве, ави о не и 
бро до ве у ци љу по ре ђе ња вој них мо ћи две ју др жа ва – успе шност 
при ме не ове мо ћи још увек је упит на. Дру гим ре чи ма, ре зул та ти 
упо тре бе би ло ког об ли ка мо ћи су рет ко – ако је то икад уоп ште 
слу чај – пот пу но пред ви дљи ви. На и ме, не по сто ји га ран ци ја да ће 
ве ћа вој на моћ по бе ди ти у ра ту; за то су по треб ни и мно ги дру ги 
об ли ци (над)мо ћи – так тич ка, да по ме не мо са мо јед ну. Ипак, чак и 
са да ле ко раз ви је ни јим так тич ким спо соб но сти ма, бо љим ру ко вод-
ством, об у че ни јим људ ством и, на рав но, ве ћом вој ном мо ћи, ни ти 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве од не ле по бе ду у ра ту у Ви јет на му, 
ни ти је Со вјет ски Са вез оства рио оно што је же лео у Ав га ни ста ну.

Овај крат ки увод об ја шња ва раз ли ке из ме ђу об ли ка мо ћи, ко-
ји, пак, од ре ђу ју од но се из ме ђу по је ди на ца, гру па и др жа ва. Та ко-
ђе, он ис ти че не ко ли ко ва жних те о риј ских кон це па та ко ји ће би ти 
од ве ли ке ко ри сти за овај рад. Пре све га, моћ се пре пли ће ле ги ти-

1) K.N. Waltz, “Re flec tion on The ory in In ter na ti o nal Po li tics: A Re spon se to My Cri tics”, in 
Neo re a lism and its Cri tics (edi ted by R. O. Ke o ha ne), Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 
1986, p. 333.

2) Jo seph S. Nye, Jr., “The Chan ging Na tu re of World Po wer”, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, Vol. 
105, 2/1990, p. 177.
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ми те том или дру штве ним одо бра ва њем ње ног ко ри шће ња. Дру го, 
ефи ка сност и оства ри ва ње же ље них ис хо да ни ка да не мо же би ти 
га ран то ва на, без об зи ра ко ли ко ве ли ком се не ка моћ чи ни ла. Ко-
нач но, су бјек ти ко ји по се ду ју не ки об лик мо ћи мо гу се по сма тра ти 
на ви ше ни воа. За овај рад, нај ва жни ји је др жав ни ни во. Овај чла-
нак пра ти иде ју мо ћи као цен трал ног, али у исто вре ме и „јед ног 
од нај про бле ма тич ни јих [концепата] у по љу ме ђу на род них од но-
са.”3) По ред то га, овај рад се за сни ва на прет по став ци да је „[м]
еђународна по ли ти ка, као и сва ка по ли ти ка, бор ба за моћ.”4) Ка ко 
Ханс Мор ген тау на во ди, без об зи ра на ци ље ве спољ не по ли ти ке 
ко ји се има ју оства ри ти, „они увек под ра зу ме ва ју кон тро лу над по-
на ша њем дру гих кроз ути цај на њи хо ве умо ве.“5) Дру гим, Да ло-
вим, ре чи ма, „А има моћ над Б у ме ри у ко јој мо же да на те ра Б да 
ура ди не што што Б ина че не би ура ди ло.“6) Нај твр ди да „по сто је 
три основ на на чи на да се то ура ди: при ну да, пла ћа ње и при влач-
ност“.7) Ово раз ли ко ва ње омо гу ћи ло му је да одво ји оно што он на-
зи ва „твр дом“ мо ћи од та ко зва не „ме ке“ мо ћи. Док се пр ви об лик 
од но си на вој ну и еко ном ску моћ (или „штап и шар га ре пу“), дру ги 
се од но си на об ли ке мо ћи ко ји се про ја вљу ју кроз „при влач ност 
од ре ђе ног ак те ра и ње го ву спо соб ност да де фи ни ше по ли тич ки 
днев ни ред.“8) Кон цепт „ме ке мо ћи“ ће у овом ра ду би ти од цен-
трал ног зна ча ја.

1. ТЕ О РИ ЈА ИЗА МЕ КЕ МО ЋИ

Иако ре ла тив но нов, тер мин „ме ка моћ“ по ста је све по пу лар-
ни ји ка ко у дис кур си ма по ли тич ких на у ка и ме ђу на род них од но-
са та ко и у сва ко днев ном жи во ту и јав но сти. Пр ви пут се по ми ње 
1990. го ди не у Нај е вој књи зи „Bo und to Lead – The Chan ging Na tu re 

3) R. Gil pin, War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981, 
p. 13.

4) H.J. Mor gent hau, Po li tics Among Na ti ons: The Strug gle for Po wer and Pe a ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1948, p. 13.

5) Исто, стр. 14

6)           Robert A. Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science vol. 2, 3/1957, pp. 202–203.

7) Joseph S. Nye, Jr,                                                                               Get Smart, Internet, https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/
get-smart, 15/10/2015.

8) Geraldo Zahran, Leonardo Ramos, “From Hegemony to Soft Power: Implications of a Con-
ceptual Change”, in: Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contem-
porary Perspectives, (edited by Inderjeet Parmar and Michael Cox), Taylor&Francis, New 
York, 2010, p. 12.
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of Ame ri can Po wer“,9) али је нај по зна ти ја де фи ни ци ја овог пој ма да-
та тек 2004. го ди не, ка да је исти аутор на пи сао да је ме ка моћ спо-
соб ност да се ути че на по на ша ње дру гих ка ко би се до био же ље-
ни ис ход не по мо ћу си ле, при ну де или пла ћа ња, већ по сред ством 
при влач но сти.10) У још јед ном свом де лу, „The Fu tu re of Po wer“ из 
2011. го ди не, Нај пред ла же но ву, до пу ње ну де фи ни ци ју, на пи сав-
ши да је ме ка моћ „спо соб ност да се на дру ге ути че пу тем ко оп тив-
них ре сур са уоб ли ча ва ња днев ног ре да, убе ђи ва ња и под сти ца ња 
по зи тив не при влач но сти ка ко би се по сти гао жељ ни ис ход“.11) По-
ред ово га, Нај je дефинисаo три глав на из во ра ме ке мо ћи зе мље. То 
су: „ње на кул ту ра (у ме сти ма где је она при влач на за дру ге), ње не 
по ли тич ке вред но сти (ка да их се при др жа ва у зе мљи и ино стран-
ству), а ње не спољ не по ли ти ке (кад их дру ги ви де као ле ги тим не и 
ка да има ју мо рал ни ауто ри тет)“.12) Пре ци зни је, за На ја,

[к]ултура пред ста вља скуп вред но сти и прак си ко-
је ства ра ју зна че ње за дру штво. (...) Ка да кул ту ра јед не 
зе мље укљу чу је уни вер зал не вред но сти и ње не по ли ти ке 
про мо ви шу вред но сти и ин те ре се ко је дру ги де ле, по ве-
ћа ва се ве ро ват но ћа оства ри ва ња же ље них ре зул та та. (...) 
Шан се да ће пред ста вља ти из вор ме ке мо ћи су ма ње у 
слу ча ју не до стат ка уни вер зал них вред но сти и па ро хи јал-
не кул ту ре.13)

Зна чај уни вер зал ног ка рак те ра на ци о нал не кул ту ре та ко ђе је 
ис та као и Деј вид Шам боу у сво јој књи зи „Chi na Go es Glo bal: The 
Par tial Po wer”. Он пи ше да за ме ку моћ ни је ва жно оно што је је-
дин стве но, уни кат но у кул ту ри јед не зе мље, већ оно што је сте или 
мо же би ти уни вер зал но у њој.14) Он до да је да је „су шти на ме ке мо-
ћи по се до ва ти на ци о нал не атри бу те ко ји пре ва зи ла зе соп стве ну зе-
мљу и до па да ју се дру ги ма“.15) Дру га два из во ра ме ке мо ћи, по Нај-
е вом ми шље њу, су по ли тич ке вред но сти ко је се за сту па ју у зе мљи 
и ино стран ству, као и до след но и ле ги тим но по на ша ње на ме ђу на-

9) Joseph S. Nye, Jr., Bound to lead – The Changing Nature of American Power, Basic Books, New 
York, 1991, p. 32.

10) Joseph S. Nye, Jr., Soft power: the means to success in world politics, Public Affairs, New 
York, 2004, p. 5. 

11) Joseph S. Nye, Jr., The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011, p. 13.

12) Joseph S. Nye, Jr., Soft power, p. 11.

13) Исто.

14)              David Shambaugh, China Goes Global – The Partial Power, Oxford University Press, New York, 
2013, p. 212.

15) Исто.
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род ној сце ни. Он твр ди да је по ли ти ка ра сне се гре га ци је не га тив но 
ути ца ла на имиџ САД ши ром све та, као што је то био слу чај и са 
ра том у Ира ку 2003. го ди не.16) С дру ге стра не, де мо крат ски ка рак-
тер аме рич ког дру штва, ме ђу на род на са рад ња у раз ли чи тим обла-
сти ма, про мо ви са ње људ ског до сто јан ства, пра ва и сло бо да љу ди 
ши ром све та – сви ови на по ри по зи тив но ути чу на аме рич ку ме ку 
моћ. Дру гим ре чи ма, по ли тич ке вред но сти и спољ не по ли ти ке мо-
гу по бољ ша ти, али и озбиљ но на шко ди ти ме кој мо ћи јед не зе мље.

Нај твр ди да ме ка моћ има не ко ли ко ва жних пред но сти у од-
но су на твр ду. Пре све га, мно го је јеф ти ни ја; ка да њо ме „мо же те 
на те ра ти дру ге да се ди ве ва шим иде а ли ма и да же ле исто што и 
ви, не мо ра те да по тро ши те то ли ко [новца] на упо тре бу шта па и 
шар га ре пе ка ко би сте их окре ну ли у же ље ном прав цу“, пи ше он и 
до да је да је „[з]авођење увек ефи ка сни је [курзив – Н.К.] од при ну-
де“.17) Шта ви ше, „за раз ли ку од твр де мо ћи, ко ју кон тро ли ше власт 
кроз сво је вој не и еко ном ске по ли ти ке, ме ка моћ је до ступ на сва-
ком ак те ру ко ји мо же да бу де при вла чан за дру ге“,18) што је чи ни 
до ступ ном и не др жав ним ак те ри ма. Ко нач но, ме ка моћ мо же из-
гле да ти мо рал но при хва тљи ви је од прет њи, при ну де или санк ци ја. 
Све ово је до ве ло до то га да је ме ка моћ озбиљ но „угро зи ла под ра-
зу ме ва ну до ми на ци ју твр де мо ћи у свет ској по ли ти ци“.19)

Вре ме ном је тер мин „ме ка моћ“ је ефек тив но да ље раз ви-
јан, али и оштро кри ти ко ван у књи га ма, члан ци ма, ис тра жи ва њи ма 
и ко мен та ри ма мно гих ауто ра.20) Глав ни про блем овог кон цеп та је 
ње го ва нео д ре ђе ност. Бу ду ћи да Нај твр ди да је ме ка моћ ути цај на 
дру ге по сред ством при влач но сти, при лич но је те шко да ти кон кре-

16) Joseph S. Nye, Jr., Soft power, pp. 14-15.

17) Исто, стр. x.

18)                                                                                                                 Janice Bially Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the So-
ciolinguistic Construction of Attraction in World Politics”, Millennium - Journal of Interna-
tional Studies, vol. 33, 3/2005, p. 590.

19) Исто, стр. 589.

20) За различите теоријске погледе на природу меке моћи, видети: Joseph S. Nye, Jr., “The 
Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, 2/1990, pp. 177-
192; Joseph S. Nye, Jr., “Soft Power”, Foreign Policy, 80/1990, pp. 153-171; Janice Bially 
Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic 
Construction of Attraction in World Politics,” Millennium - Journal of International Studies, 
vol 33, 3/2005, pp. 583-612; Alan Philps, “Interview with Joseph Nye”, The World Today, 
2013, pp. 32-34. За критике, видети: Todd Hall, “An Unclear Attraction: A Critical Examina-
tion of Soft Power as an Analytical Category,” The Chinese Journal of International Politics 
vol. 3, 2/2010, pp. 189–211; Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds: on the 
bluntness of soft power”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. 
Williams), Routledge, London, 2007, pp. 83-98; Richard Ned Lebow, “The power of persua-
sion”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, 
London, 2007, pp. 120-140.
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тан, све о бу хва тан од го вор на пи та ње о са др жа ју овог пој ма. Пер-
цеп ци ја атрак тив но сти је су бјек тив на, те би сто га не што што је 
при влач но за јед ну осо бу, мо гло исто вре ме но би ти од бој но за дру-
гу. Осим то га, при влач ност је те сно по ве за на са уку си ма, те исто 
по на ша ње или вред но сти ко је јед на осо ба сма тра при хва тљи вим 
на би ло ко ји на чин – мо рал но, по ли тич ки, дру штве но – и сто га их 
до жи вља ва као еле мент ме ког ути ца ја, мо же би ти пот пу но не при-
хва тљи во за не ког дру гог. Из тог раз ло га ве о ма је те шко, ако не и 
не мо гу ће, од ре ди ти осно ве оно га што чи ни при влач ним јед ну кул-
ту ру, по ли тич ку вред ност или спољ ну по ли ти ку. Ово та ко ђе има 
зна чај не по сле ди це по кре и ра ње по ли ти ке (енгл. po licy-ma king), 
по го то ву на др жав ном ни воу. Не мо гућ ност пре ци зног од ре ђи ва ња 
шта при влач ност под ра зу ме ва зна чи да кре а то ри по ли ти ке (енгл. 
po licy-ma kers) тре ба да бу ду ве о ма све сни свих ре ги о нал них, па 
чак и на ци о нал них раз ли ка из ме ђу зе ма ља уко ли ко же ле да има ју 
ути ца ја на њих. Све ово чи ни про цес кре и ра ња по ли ти ке у обла сти 
ме ке мо ћи из у зет но те шким за дат ком и из и ску је ве ли ке на по ре ка-
ко би био успе шно ре а ли зо ван.

Дру ги про блем, у те сној ве зи са прет ход ним, је сте шта чи ни 
са др жај ме ке мо ћи. Чи ни се да је овај кон цепт ве о ма ши ро ко де фи-
ни сан, та ко да прак тич но све што по тен ци јал но има спо соб ност да 
об ли ку је пре фе рен ци је дру гих без из ри чи те при ну де је сте еле мент 
ме ке мо ћи не ке зе мље. То је чак до не кле по твр дио и сам Нај тврд-
ња ма да чак и еко ном ски и вој ни ре сур си мо гу про из во ди ти ка ко 
твр ду, та ко и ме ку моћ.21) Ова иде ја пред ста вља озби љан про блем 
по кон цепт ме ке мо ћи по не ко ли ко раз ли чи тих осно ва. Пре све га, 
гра ни ца из ме ђу ме ког и твр дог ути ца ја на осно ву прет ход но по ме-
ну та два из во ра је не ја сна. По ред то га, пер цеп ци ја истих про це са 
од стра не раз ли чи тих ак те ра мо же во ди ти ка по ве ћа њу ме ког ути-
ца ја с јед не стра не, и ње го вом исто вре ме ном сма ње њу с дру ге. На 
при мер, аме рич ки рат про тив те ро ри зма је ре зул ти рао по ве ћа њем 
аме рич ке ме ке мо ћи у ве ћи ни за пад ног све та, док је у исто вре-
ме про из вео не га тив не по сле ди це по њи хо ву при влач ност у не ким 
пре те жно ислам ским зе мља ма.

Тре ћи ва жан део кон цеп та ме ке мо ћи ко ји је че сто кри ти ко-
ван је сте то што, ка ко пи ше Сти вен Лукс, „Нај не при да је ни ка кав 
зна чај раз ли ка ма из ме ђу раз ли чи тих на чи на на ко је ме ка моћ мо же 
да ко оп ти ра, при ву че и за ве де оне ко ји су ње ном ути ца ју под врг ну-
ти, из ме ђу раз ли чи тих на чи на на ко је се мо же по сти ћи њи хов при-

21) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, in: Power in World Politics (ed-
ited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, p. 168.
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ста нак“.22) Дру гим ре чи ма, ко ли ко је за и ста ова моћ „ме ка“? Лукс 
твр ди да је:

„Спо соб ност да се об ли ку ју пре фе рен ци је дру гих“ 
за бри ња ва ју ће не ја сна фра за ко ја не пра ви раз ли ку из ме-
ђу оних узроч них про це са ко ји огра ни ча ва ју и по не кад 
под ри ва ју спо соб но сти по је ди на ца да су де и од лу чу ју за 
се бе и оних за ко је су та кве спо соб но сти нео п ход не, ко је 
их олак ша ва ју и про ши ру ју. (...) Ка да ана ли зи ра мо прак-
се и по ступ ке ко ји укљу чу ју „об ли ко ва ње пре фе рен ци ја“ 
или су бјек тив них ин те ре са, мо ра мо, у нај ма њу ру ку, пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу оних ко ји, у на ве де ном сми слу, сла бе 
и оних ко ји сво јим ефек ти ма осна жу ју [човека].23)

Нај, ме ђу тим, ви ди ова кве кри ти ке као ре зул тат дру га чи јег 
при сту па: док је он фо ку си ран на аген те ути ца ја (енгл. agent-fo-
cu sed ap pro ach), Лукс се овим пи та њем ба ви с по зи ци је су бје ка та 
(енгл. su bject-ba sed ap pro ach).24) Сто га, док се из пер спек ти ве су-
бјек та ин док три на ци ја и „сла бље ње“ мо гу по сма тра ти као мо рал-
но не при хва тљи ви, из пер спек ти ве аген та ути ца ја ова кви по ступ ци 
и да ље се мо гу свр ста ти под Нај е ву де фи ни ци ју ме ке мо ћи. Осим 
то га, Нај ни ка да пи сао о ме кој мо ћи као о нор ма тив ном кон цеп ту. 
Он у не ко ли ко на вра та ис ти че да су чак и те ро ри стич ки ли де ри, 
по пут Оса ме бин Ла де на, или дик та то ри по пут Хи тле ра, Ста љи-
на и Мао Це тун га има ли на рас по ла га њу огром ну ко ли чи ну ме ке 
мо ћи, ко ју, на жа лост, го то во ни кад ни су ко ри сти ли у нор ма тив но 
при хва тљи ве свр хе.25)

Нај ев кон цепт ме ке мо ћи та ко ђе је кри ти ко ван за на ме та ње 
вред но сти дру гим дру штви ма. Џе нис Би а ли Ма терн је „раз о ча ра-
на“ што „Нај не ка же ни шта о то ме за што су уни вер зал не вред но-
сти ‘пра ве’ ни ти ка ко је те вред но сти мо гу ће по сти ћи“.26) Ри чард 
Нед Ли боу је још оштри ји у сво јим кри ти ка ма, по го то ву ка да ис-
ти че да

Нај узи ма здра во за го то во да је аме рич ки на чин 
жи во та то ли ко при вла чан, чак хип но ти шу ћи, а гло бал на 
јав на до бра ко ја он на вод но пру жа то ли ко ко ри сна да сви 

22) Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power”, in: 
Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 
2007, pp. 91-92.

23) Исто, стр. 95.

24) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, p. 163.

25)  Исто, стр. 168.

26)  Janice Bially Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft”, p. 588.
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оста ли тре ба да сле де пут Ва шинг то на. По пут мно гих ли-
бе ра ла, он тре ти ра ин те ре се и иден ти тет као објек тив не, 
не спор не и да те.27)

Ме ђу тим, Нај по но во од ба цу је ове кри ти ке, твр де ћи да ње го-
ва на ме ра ни је би ла да про мо ви ше вред но сти аме рич ког дру штва 
као трај но до ми нант не и уни вер зал но при хва тљи ве, ни ти као не-
што што би све зе мље тре ба ло да раз ви ја ју.28) Он с пра вом ис ти че 
да се „при влач ност ка од ре ђе ним до ми нант ним иде ја ма у би ло ком 
до бу мо же тре ти ра ти као да тост, али ове иде је ни су ну жно уни вер-
зал не или не про ме њи ве“.29) Исто као што де мо кра ти ја ни је би ла 
до ми нант на иде ја у не ким прет ход ним епо ха ма, за раз ли ку од са-
вре ме не, мо жда то не ће би ти слу чај ни у бу дућ но сти. У свом од-
го во ру на Ли бо у о ве тврд ње, а ка ко би по твр дио да ни ка да ни је ни 
ве ро вао да је аме рич ка при влач ност веч на и да та, Нај оправ да но 
по на вља да по сто је и увек ће по сто ја ти „це ло ви све та и гру пе ко је 
аме рич ка кул ту ра, вред но сти и по ли ти ке ви ше од би ја ју не го што 
их при вла че“.30) На про тив, та при влач ност мо же би ти ума ње на ако 
се не до вољ но ра ди на ње ном очу ва њу, као што је био слу чај то ком 
по ме ну тог ра та у Ира ку.

2. МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРО БЛЕМ: 
КА КО МЕ РИ ТИ МЕ КУ МОЋ?

Нај ве ћи про блем у кон цеп ту ме ке мо ћи је сте то што ни Нај 
ни ти би ло ко ји дру ги аутор ни је дао би ло ка кво ме то до ло шко упут-
ство о то ме ка ко кван ти та тив но ме ри ти ко ли чи ну овог ре сур са ко-
јим не ка зе мља рас по ла же. По ред то га, ве о ма је те шко раз ли ко ва ти 
ка па ци те те и спо соб но сти за мек ути цај, с јед не стра не, и ре зул-
та те, успе шност и учин ко ви тост тог ути ца ја, с дру ге. Ка ко Лукс 
пи ше, „сâмо по се до ва ње или кон тро ла над сред стви ма мо ћи ни је 
исто што и би ти мо ћан“.31) Основ на раз ли ка ко ја ће би ти при ме-
ње на и у овом ра ду је сте да из во ри, спо соб но сти, или ка па ци те ти 
за ме ку моћ не под ра зу ме ва ју про ме ну у по на ша њу дру гих љу ди. 
Ка па ци те ти са мо го во ре о мо гу ћим сред стви ма, по сред ством ко јих 

27) Richard Ned Lebow, “The power of persuasion” in: Power in World Politics (edited by Felix 
Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, p. 120.

28) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, p. 163.

29) Исто.

30) Исто, стр. 164.

31) Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds”, p. 84.
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се мо же оства ри ти мек ути цај, као и оним обла сти ма ме ке мо ћи 
ко је је нео п ход но до дат но раз ви ја ти. С дру ге стра не, ре зул та ти ука-
зу ју на по сле ди це ко ри шће ња ме ке мо ћи и у ве ли кој ме ри за ви се 
од спо соб но сти кре а то ра по ли ти ка да ко ри сте по тен ци јал ко ји им 
је на рас по ла га њу. Ме ђу тим, чи ни се да је ве о ма те шко го во ри ти о 
ди рект ној узроч но-по сле дич ној ве зи из ме ђу упо тре бе ме ке мо ћи и 
про ме не у по на ша њу. Сто га ће се овај рад кон цен три са ти са мо на 
ка па ци те ти ма за ме ку моћ, док пи та ње по сле ди ца мо же би ти пред-
мет бу ду ћег ис тра жи ва ња.

Због све га на ве де ног, у по сто је ћој ли те ра ту ри је би ло ве о-
ма ма ло по ку ша ја да се по стиг не објек тив ни је и пре ци зни је ме ре-
ње ме ке мо ћи. Сто га су се мно ги ауто ри за до во љи ли ис кљу чи во 
опи сним раз ма тра њем овог пи та ња,32) док је са мо не ко ли ци на њих 
спро ве ла ис тра жи ва ње о то ме ка ко ме ка моћ ути че на од но се ме ђу 
зе мља ма.33) Та ко, Ге ун Ли је, пи шу ћи о ме кој мо ћи Ју жне Ко ре-
је, утвр дио два глав на из во ра ње не ме ке мо ћи: „ко реј ско ис ку ство 
успе шне мо дер ни за ци је и де мо кра ти за ци је у ве о ма крат ком вре-
мен ском пе ри о ду; и та ко зва не ‘ко реј ске та ла се’34) у мно гим де ло ви-
ма ис точ не Ази је“.35) Ме ђу тим, иако аутор да је оп ште ко мен та ре о 
ова два из во ра, он их не раз ма тра у кон тек сту би ла те рал них од но са 
са би ло ко јом зе мљом, што би мо гло да по твр ди да ли ова сред ства 
пред ста вља ју ши ре при ме њив из вор ме ке мо ћи. С дру ге стра не, 
Ума Пу ру шо та ман је пи са ла о де се ти на ма из во ра ин диј ске ме ке 
мо ћи.36) Ме ђу тим, би ло би мно го ко ри сни је за кре а то ре по ли ти ке 
да се упо зна ју са ужим при ка зом овог ста ња, ка ко би би ли у мо-

32) Ово је случај са неким радовима о мекој моћи САД: Inderjeet Parmar, Michael Cox, Eds., 
Soft Power and U. S. Fo re ign Po licy – The o re ti cal, Hi sto ri cal and Con tem po rary Per spec ti ves, 
Ro u tled ge, Lon don, 2010; Ки не: Da vid Sham ba ugh, Chi na Go es Glo bal – The Par tial Po wer, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2013; Jos hua Kur lant zick, Charm Of fen si ve – How Chi na’s 
Soft Po wer is Tran sfor ming the World, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, Con nec ti cut, 2008; 
Ју жне Ко ре је: Geun Lee, “A the ory of soft po wer and Ko rea’s soft po wer stra tegy”, The Ko rean 
Jo ur nal of De fen se Analysis, Vol. 21, 2/2009, pp. 205-218; Ин ди је: Uma Pu rus hot ha man, “Shif-
ting Per cep ti ons of Po wer: Soft Po wer and In dia’s Fo re ign Po licy,” Jo ur nal of Pe a ce Stu di es, vol. 
17, 2&3/2010, n. pag.; Тур ске: Ta rik Ogu zlu, “Soft Po wer in Tur kish Fo re ign Po licy,” Austra lian 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Af fa irs, vol. 61, 1/2007, pp. 81-97; итд.

33) Ви де ти, на при мер:                                                                                                                          Utpal Vyas, Soft Power in Japan-China Relations: State, Sub-State and 
Non-State Relations, Routledge, Abingdon, Oxon, 2010.

34) Корејски талас (енгл. Korean Wave) је неологизам којим се описује растућа популарност 
корејске културе у Азији, западном делу Европе и Сједињеним Америчким Државама, 
а за коју су највише заслужне корејске серије и корејска поп музика, чији је вероватно 
најпознатији представник Сај (енгл. Psy), аутор најгледанијег видео клипа на сајту 
Јутјуб (енгл. YouTube).

35) Geun Lee, “A theory of soft power and Korea’s soft power strategy”, The Korean Journal of De-
fense Analysis, Vol. 21, 2/2009, p. 213.

36) Uma Purushothaman, “Shifting Perceptions of Power: Soft Power and India’s Foreign Policy,” 
Journal of Peace Studies, vol. 17, 2&3/2010, n. pag.
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гућ но сти да раз ви ја ју од ре ђе не аспек те ових „ре сур са“. Осим то га, 
вр ло је ве ро ват но да раз ли чи ти из во ри ме ке мо ћи мо гу и тре ба да 
бу ду при ме ње ни у раз ли чи тој ме ри у раз ли чи тим зе мља ма, те би 
ова кав при ступ био и ко ри сни ји. Ова ко не што је по ку ша но у књи-
зи о упо тре би ме ке мо ћи у од но си ма из ме ђу Ки не и Ја па на, ко ју је 
на пи сао Ут пал Ви ас. У њој, аутор раз ма тра три сту ди је слу ча ја о 
упо тре би ја пан ске вла сти у Ки ни, од ко јих је сва ка по сма тра на на 
раз ли чи тим ни во и ма ак те ра: др жав ном (Фон да ци ја Ја пан), суб-др-
жав ном (град Ко бе) и не др жав ном (Удру же ње ја пан ско-ки не ског 
при ја тељ ства).37) Ме ђу тим, Ви ас се не ба ви по ре клом ја пан ске ме ке 
мо ћи у Ки ни, ни ти би ло ко јим дру гим ње ним из во ром, по пут кул-
ту ре и по ли тич ких вред но сти.

Би ло је – иако ве о ма ма ло – и не ко ли ко по ку ша ја да се до-
не кле кван ти фи ку ју из во ри ме ке мо ћи раз ли чи тих др жа ва. Ме ђу 
нај ак тив ни је ауто ре на овом по љу спа да Џо на тан Мек Кло ри, ко ји 
се у че ти ри на вра та ба вио од ре ђи ва њем ко ли чи не ме ке мо ћи ко-
је др жа ве има ју на рас по ла га њу. У сво јим ин дек си ма, об ја вље ним 
под на сло вом „The New Per su a ders“,38) он је про ши рио кон цепт ме-
ке мо ћи, де фи ни шу ћи пет сту бо ва ме ке мо ћи – Еко но ми ја/ино ва-
ци је, кул ту ра, власт, ди пло ма ти ја и обра зо ва ње – и ко ри сте ћи 50 
ин ди ка то ра за њи хо во ме ре ње.39) Шта ви ше, Мек Кло ри је на чи нио 
још је дан по ку шај ка кван ти фи ко ва њу ме ке моћ у свом нај но ви јем 
ра ду, ком би ну ју ћи су бјек тив не и објек тив не ин ди ка то ре ме ке мо ћи 
у гло бал ну ли сту од 50 зе ма ља из свих де ло ва све та.40) Иако је Нај 
у свом пред го во ру за овај рад на пи сао да је овај ин декс „нај ја сни-
ја сли ка гло бал не ме ке мо ћи до са да“,41) ни је дан од ових ин дек са 
ни је ши ро ко при хва ћен од стра не на уч ни ка и кре а то ра по ли ти ке. 
Иако не ки од њих при зна ју по зи тив не стра не овог ме то до ло шког 
при сту па, чак је и Мек Кло ри све стан ње го ве огра ни че но сти. Он 
на во ди да „су бјек тив на при ро да ме ке мо ћи чи ни по ре ђе ње ме ђу 
зе мља ма те шким“.42) Дру го, Мек Кло ри сма тра да би ла те рал ни ка-

37) Видети: Utpal Vyas, Soft Power in Japan-China Relations.

38) Jonathan McClory, “The New Persuaders: An International Ranking of Soft Power,” Institute 
for Government 7 2010; Jonathan McClory, “The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking 
of Soft Power,” Institute for Government 1, 2011; Jonathan McClory, “The New Persuaders 
III: A 2012 Global Ranking of Soft Power,” Institute for Government 1, 2012.

39) McClory, “The New Persuaders III”, pp. 5-7.

40) Jonathan McClory, The Soft Power 30 - A Global Ranking of Soft Power, Portland, New York, 
2015.

41) Joseph S. Nye, Jr., “Foreword,” in: The Soft Power 30 - A Global Ranking of Soft Power, 
(edited by Jonathan McClory), Portland, New York, 2015, p. 7.

42) McClory, “The New Persuaders III”, p. 10.
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рак тер ме ке мо ћи не мо же би ти у пот пу но сти из ме рен ком па ра тив-
ним ин дек сом, ко ји та ко ђе „не мо же да ‘при ме ти’ до га ђа је ко ји се у 
ре ал ном вре ме ну ве о ма бр зо од ви ја ју“.43) Шта ви ше, ови ин дек си су 
кри ти ко ва ни и због не до стат ка по је ди них еле ме на та ме ког ути ца ја, 
као што су лич но сти,44) због ме ша ња из во ра и ре зул та та при ме не 
ме ке мо ћи,45) и због бес ко ри сно сти за кре а то ре по ли ти ке.46) Да кле, 
по сто је ка ко ме то до ло шке (сред ства за ме ре ње ме ке мо ћи) и ем пи-
риј ске (раз ма тра ње из во ра ме ке мо ћи у са вре ме ним би ла те рал ним 
од но си ма) „ру пе“ у ли те ра ту ри о овој те ми. Сто га би ис тра жи ва ње 
по ре кла, са вре ме них об ли ка ма ни фе сто ва ња и пер спек ти ва ме ке 
мо ћи у би ла те рал ним ме ђу на род ним од но си ма био ва жан до при-
нос по сто је ћем на уч ном фон ду. То је глав на те ма ко јом се ба ве на-
ред ни ре до ви.

3. НО ВИ ПРИ СТУП

Овај рад пред ла же но ви при ступ ме ре њу ме ке мо ћи. Основ на 
иде ја овог члан ка је сте да је уме сто при сту па ко ји је углав ном – ако 
не и увек – ко ри шћен у по сто је ћој ли те ра ту ри, а ко ји се за сни ва на 
ме ре њу ме ке мо ћи са ста но ви шта аген та ко ји је ко ри сти, нео п ход-
но раз ви ја ти дру га чи ји и ујед но је ди ни мо гу ћи на чин објек тив ног 
ме ре ња ко ли чи не ме ке мо ћи ко ју од ре ђе на зе мља има на рас по-
ла га њу. Овај ме то до ло шки при ступ је сте ис тра жи ва ње са ста но-
ви шта су бјек та (енгл. su bject-ba sed re se arch) на ко ји се ме ка моћ 
про јек ту је. Глав ни ар гу мент у при лог ово ме је сте тај да основ на 
ка рак те ри сти ка ме ке мо ћи ни је уни вер зал ност при ме не, већ ње на 
про мен љи вост. У прак си то зна чи да не ки еле мен ти ме ке мо ћи ко ји 
су ко ри сни за, ре ци мо, Ру си ју у ње ним од но си ма са Бе ло ру си јом, 
или за САД у од но си ма са Мек си ком, мо жда не ће би ти под јед на ко 
ефи ка сни из ме ђу Ру си је и Укра ји не и САД и Ка на де. Осим то га, ве-
о ма је мо гу ће да би ве ћи на ме то до ло шких при сту па ко ји су до са да 
раз ви је ни по ка за ли да лич но сти по пут Адол фа Хи тле ра или Јо зе фа 
Ста љи на, или ор га ни за ци је као Ал-Ка и да или Ислам ска Др жа ва 
има ју из у зет но ма лу ме ку моћ. Ме ђу тим, у не ким де ло ви ма све та 

43) Исто.

44) Mflash16, New Persuaders: Is it a functional index? [blog], Internet, https://publicdiplomats.
wordpress.com/2012/10/25/new-persuaders-is-it-a-functional-index/, 3/10/2015.

45) Judit Trunkos, What is Soft Power Capability and How Does It Impact Foreign Policy?, Insti-
tute for Cultural Diplomacy, Columbia, South Carolina, 2013.

46) Marcrambeau, Not persuaded [blog], Internet, https://publicdiplomats.wordpress.
com/2012/10/24/not-persuaded/, 3/10/2015.
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сви они су би ли – или су још увек – ве о ма при влач ни за од ре ђе не 
гру пе љу ди. Ово је, из ме ђу оста лог, глав ни не до ста так ме то до ло-
шких при сту па раз ви је них до да нас. Да кле, по ре кло, ка па ци те те и 
мо гућ но сти при ме не ме ке мо ћи јед не зе мље тре ба ис тра жи ва ти и 
ме ри ти од слу ча ја до слу ча ја, по сма тра ју ћи спе ци фич не еле мен те 
ме ке мо ћи и њи хо ву кон крет ну при ме ну у би ла те рал ним од но си ма.

Ко је еле мен те ме ке мо ћи ста нов ни штво не ке зе мље сма тра 
ва жним? Ка ко ме ри ти кул ту ро ло шку слич ност из ме ђу два дру штва 
или при влач ност јед ног од њих за чла но ве дру гог? Ко је по ли тич ке 
вред но сти су при влач не? Ка ква спољ на по ли ти ка се мо же сма тра-
ти „до бром“? Ни на јед но од ових пи та ња од го во ри не мо гу би ти 
уни вер зал ни. Оно што је при влач но за Ма ке дон це мо же би ти да ле-
ко ма ње атрак тив но за Бу га ре, иако два на ро да има ју – ма кар у не ку 
ру ку – ма ње или ви ше слич не кул ту ре.47) Ка ко би се мо гле да ти би-
ло ка кве пре по ру ке по ли ти ке (енгл. po licy re com men da ti ons), до но-
си о ци од лу ка мо ра ју сто га зна ти од го вор на кључ но пи та ње: шта 
је оно што ста нов ни штво не ке зе мље сма тра ва жним. Нај бо љи 
на чин на ко ји се на ово пи та ње мо же од го во ри ти је сте ис тра жи-
ва ње јав ног мње ња ме ђу ста нов ни ци ма зе мље за ко ју је, ре ци мо, 
до но си лац од лу ке за ин те ре со ван. Ово ис пи ти ва ње јав ног мње ња 
мо ра об у хва ти ти сва три из во ра ме ке мо ћи, у сми слу у ком их је 
де фи ни сао Нај. Сва ки од ових из во ра мо же се да ље по де ли ти на 
за себ не под-еле мен те, те би се пи та ња у нај бо љем слу ча ју ти ца ла 
сва ког од њих. Дру гим ре чи ма, упит ник би тре ба ло да са др жи пи-
та ња о ва жно сти сва ког по је ди нач ног еле мен та ме ке мо ћи у про це-
су фор ми ра ња ми шље ња не ке по пу ла ци је о дру гим зе мља ма.

У ове еле мен те спа да ју, из ме ђу оста лих, до ступ ност и упо-
зна тост са по пу лар ном кул ту ром јед не зе мље у дру гој, њи хо ви 
исто риј ски од но си, је зич ка и ре ли гиј ска слич ност, при влач ност 
јед не зе мље за ту ри сте, ими гран те и ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу 
из дру ге, слич но сти из ме ђу оп ште при хва ће них вред но сти у две зе-
мље, итд. Ова кав на чин ис тра жи ва ња ме ке мо ћи да ље им пли ци ра 
и ве ће мо гућ но сти за ко ри сне пре по ру ке по ли ти ке.

На осно ву до би је них од го во ра на ово пр во и ујед но нај ва-
жни је пи та ње о то ме шта је ва жно, као и на осно ву већ по сто је ћих 
ин ди ка то ра не ких еле ме на та ме ке мо ћи, др жа ве мо гу објек тив ни је 
про це ни ти сво је спо соб но сти за ме ки ути цај. На при мер, уко ли-
ко би љу ди у Шпа ни ји сма тра ли ду ге исто риј ске од но се из ме ђу 

47) Иако се овакве тврдње могу чинити неприкладним и, наравно, дискутабилним, постоји 
веома велики број сличности између две нације у културолошком смислу. Између оста-
лог, припадници ова два народа причају веома сличним језиком, већина њих је Право-
славне вероисповести, а такође су историјски веома често били упућени једни на друге, 
те је њихов развој у веома блиској спрези.
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Пор ту га ла и њи хо ве зе мље ва жним, по то ња др жа ва мо же ра ди ти 
на про мо ци ји ова квог исто риј ског дис кур са, ка ко би ство ри ла бо-
ље прет по став ке за ути цај на др жа вља не Шпа ни је. С дру ге стра не, 
ако би хр ват ски др жа вља ни сма тра ли ва жним де мо крат ски ка рак-
тер не ке зе мље, у слу ча ју да же ли има ти ви ше ме ке мо ћи у овој 
зе мљи Иран би тре ба ло да по бољ ша сво ју по зи ци ју на ле стви ци 
Фри дом Ха у са (Fre e dom Ho u se). У слу ча ју да Ле тон ци сма тра ју 
ва жним спорт ске успе хе, он да би број олим пиј ских ме да ља ко је 
је Ује ди ње но Кра љев ство осво ји ло био со ли дан по ка за тељ ме ких 
ка па ци те та ове зе мље у Ле то ни ји. Ко ри сте ћи исти обра зац, за ве-
ћи ну из во ра ме ке мо ћи мо же се на ћи већ по сто је ћи ин ди ка тор ко ји 
би се по том ко ри стио за про це ну мо гућ но сти за ко ри шће ње ове 
вр сте ути ца ја у од ре ђе ној зе мљи. Да кле, пи та ње о то ме шта је ва-
жно је пре суд но за од ре ђи ва ње по тен ци јал не осно ве ме ке мо ћи. 
Ком би на ци јом од го во ра на ово пи та ње и ко ре спон ди ра ју ћих, већ 
по сто је ћих ин ди ка то ра, та ко ђе је мо гу ће да ти пре ци зну оце ну ка-
па ци те та за при ме ну ме ке мо ћи би ло ко је по је ди нач не зе мље све та 
у дру гој. Та ко, уко ли ко би де мо крат ски ка рак тер др жа ве и дру штва 
био ва жан за Хр ва те, са ве ли ком си гур но шћу се мо же твр ди ти да 
САД има ви ше по тен ци ја ла за упо тре бу ме ке мо ћи у Хр ват ској не-
го Иран. С дру ге стра не, ако би др жа вља ни не ке зе мље га ји ли ви ше 
сим па ти ја пре ма ауто ри тар ним ли де ри ма, он да би Иран има ви ше 
по тен ци јал не ме ке мо ћи у овој обла сти од САД. Ме ђу тим, тек на-
кон ком би но ва ња свих од го во ра и њи хо вих од го ва ра ју ћих ин ди-
ка то ра би се мо гла до не ти ко нач на од лу ка о то ме ко је зе мља има 
нај ве ћи по тен ци јал за мек ути цај на др жа ву за ко ју је ис тра жи вач 
или до но си лац од лу ка за ин те ре со ван (али са мо на њу). То је раз лог 
за што је не мо гу ће ре ћи да би ло Иран, би ло САД има ве ће ка па ци-
те те за упо тре бу ме ке мо ћи уоп ште.

До дат ни на чин ко јим се мо же ис тра жи ва ти ме ка моћ је су 
ин тер вјуи са чла но ви ма по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них 
ели та. Уз гред, у не ким слу ча је ви ма ин тер вјуи мо гу да ти бо ља об-
ја шње ња си ту а ци је не го кван ти та тив не ме то де, по себ но ка да је у 
пи та њу раз ма тра ње ис хо да, то јест ре зул та та и ефе ка та при ме не 
ме ке мо ћи. На при мер, раз го во ри са по ли тич ким ли де ри ма од ре-
ђе не зе мље мо гу от кри ти под ути ца јем ко је др жа ве или по је дин ца 
из ино стран ства је до не та не ка ва жна спољ но по ли тич ка од лу ка, 
или на ко ји на чин и ко ли ко сна жно по на ша ње не ке стра не др жа ве 
ути че на уну тра шњу по ли ти ку. По ред то га, уко ли ко се ис тра жу ју 
тре нут ни на по ри од ре ђе не зе мље да по ве ћа сво ју ме ку моћ, ин тер-
вјуи са љу ди ма из др жав них аген ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја, 
чи ји глав ни циљ је сте упра во афир ма ци ја те зе мље, мо гу та ко ђе 
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пру жи ти дра го це ни увид. Ми шље ња ових љу ди, њи хо ви на ла зи 
и об ја шње ња стра те ги ја ко је се ко ри сте у ту свр ху мо гу ука за ти 
на по сто ја ње од ре ђе них под руч ја ме ке мо ћи на ко је се не обра ћа 
до вољ на па жња. Да кле, на осно ву ова два ти па ин тер вјуа ис тра-
жи вач би мо гао са зна ти ин фор ма ци је о ве о ма ва жним еле мен ти ма 
тре нут ног ста ња у при ме ни ме ке мо ћи јед не зе мље у дру гој. Пр-
во, мо гао би да пре по зна на ко је еле мен те ме ке мо ћи не ка др жа ва 
обра ћа нај ви ше па жње, што, опет, во ди ка за кључ ци ма о то ме шта 
та др жа ва ми сли да је ва жно ло кал ном ста нов ни штву. Дру го, на 
осно ву раз го во ра са ло кал ним ели та ма, ис тра жи вач би мо гао да 
те сти ра ис прав ност прет ход ног ми шље ња и да про це ни ко ли ко је 
за и ста успе шна при ме на ме ке мо ћи ино стра не зе мље. То зна чи да 
ис тра жи вач са ви со ком до зом си гур но сти мо же да про це ни од ко-
ри шће ња ко јих еле ме на та ме ке мо ћи се мо гу оче ки ва ти по зи тив ни 
ре зул та ти у зе мљи за ко ју је за ин те ре со ван. Опет, као и у прет ход-
ном слу ча ју, аутор ових ре до ва сма тра да ни ка ква ге не ра ли за ци ја 
ни је мо гу ћа, као и да се ка па ци те ти за при ме ну ме ке мо ћи ве ћег 
бро ја др жа ва не мо гу објек тив но ран ги ра ти на гло бал ном ни воу. 
Као што је ра ни је по ме ну то, ка ко би се до би ли зна чај ни ре зул та ти 
и ка ко би се мо гле пред ла га ти ко ри сне пре по ру ке по ли ти ке, нео п-
ход но је спро во ђе ње сту ди ја слу ча ја.

4. МО ГУ ЋА ПРИ МЕ НА НО ВЕ МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ

По сто је мно ги јед но став ни при ме ри ко ји по ка зу ју да љу ди 
ни су увек ра ци о нал ни при про це ни атрак тив но сти дру гих зе ма ља. 
Ово ни је из не на ђу ју ће, има ју ћи у ви ду да је де фи ни ци ја ме ке мо ћи, 
за сно ва не на пој му при влач но сти, као што је ра ни је по ме ну то, че-
сто кри ти ко ва на због не до вољ не од ре ђе но сти овог тер ми на.

Ру си ја је тек осми нај ве ћи ин ве сти тор у Ср би ји у пе ри о ду 
2005-2012,48) док су ње не до на ци је срп ским не вла ди ним ор га ни за-
ци ја ма и вла ди ним кан це ла ри ја ма ме ђу нај ма њим од свих стра них 
парт не ра Ср би је.49) Ипак, Ру си ја се и да ље ме ђу гра ђа ни ма пер-
це пи ра као је дан од нај ве ћих до на то ра и нај ва жни јих еко ном ских 
парт не ра Ср би је.50) Шта ви ше, по ред не сум њи ве по др шке ко ју Ру-

48) FDI in figures, Internet, http://www.investinserbia.biz/ieis.php, 15/4/2014.

49) Information system for coordination of the development assistance to the Republic of Serbia, 
Isdacon | donation search, Internet, http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/Donation-
Search.aspx, 15/4/2014.

50) Ратко Фемић, Ко профитира из српско-руске љубави, Интернет, http://balkans.aljazeera.
net/vijesti/ko-profitira-iz-srpsko-ruske-ljubavi, 16/4/2014.
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си ја пру жа Ср би ји у ве зи са пи та њем Ко со ва, би ло је вр ло ма ло 
кон крет не по др шке Ср би ји у ге о по ли тич ким спо ро ви ма у пе ри о ду 
од 1990. до 2008. го ди не, ка да је Ко со во про гла си ло не за ви сност. 
Осим то га, Ру си ја се че сто де фи ни ше као или бе рал на де мо кра ти ја, 
али се и да ље ви ди као узор на ко ји би по ли тич ки си стем Ср би је 
тре ба ло да се угле да. На кра ју, ако пи та те љу де у Ср би ји ко ја је 
стра на др жа ва нај по пу лар ни ја, нај ве ро ват ни је ће те чу ти од го вор: 
Ру си ја.51) С дру ге стра не, ако их пи та те за што је то та ко, ве ћи на 
њих не бих зна ла од го вор.52) Ова чи ње ни ца је ве ро ват но и ве ће из-
не на ђе ње за ве ћи ну Ру са, ко ји че сто не зна ју мно го о Ср би ма и 
Ср би ји. По сле дич но, ово би мо гло да зна чи да љу ди у Ср би ји или 
ни су све сни прет ход но на ве де них чи ње ни ца, или их јед но став но 
не сма тра ју ва жним. Дру гим ре чи ма, то би мо гло да зна чи да по-
сто је не ки дру ги еле мен ти ме ке мо ћи Ру си је, ко ји чи не ову зе мљу 
то ли ко по пу лар ном у Ср би ји. Ис тра жи ва ње јав ног мње ња гра ђа на 
Ср би је би моглo од ре ди ове фак то ре.53)

Пр ва гру па пи та ња у упит ни ку ко ји би се ко ри стио у ис тра-
жи ва њу слу жи ла би за до би ја ње вред но сти за ви сне ва ри ја бле. Од 
уче сни ка би се тра жи ло да да ју оце ну свог ми шље ња о Ру си ји као 
свет ској си ли и ње ној уло зи у Ср би ји. Од го во ри би би ли ко ди ра ни 
на је да на е сто сте пе ној Ли кер то вој ска ли од 0 до 10, где би од го вор 
0 озна ча вао „ве о ма не по вољ но ми шље ње“, 5 – „не у трал но“, а 10 
– „ве о ма по вољ но ми шље ње“. На кон то га, ме ђу оним уче сни ци ма 
ко ји оце не сво је ми шље ње о Ру си ји као по зи тив но (да кле они чи ји 
би од го во ри на ска ли би ли из ме ђу 6 и 10), био би тра жен од го вор 
на кључ но ис тра жи вач ко пи та ње о то ме ко ји еле мен ти ме ке мо ћи 
нај ви ше до при но се по пу лар но сти Ру си је у Ср би ји. Сва пи та ња у 
овом упит ни ку би има ла исту фор му: „Ка ко (уба ци ти еле мент ме-
ке мо ћи) ути че на ва ше ми шље ње о Ру си ји?“ Про це на овог ауто ра 
је да је мо гу ће иден ти фи ко ва ти из ме ђу 20 и 30 еле ме на та ме ке мо-
ћи, ко ји по тен ци јал но ути чу на ми шље ње љу ди о би ло ко јој дру гој 
зе мљи. По ред то га, упит ник би тре ба ло да са др жи и пи та ње отво-
ре ног ти па, где би се ис пи та ни ци ма омо гу ћи ло да до да ју еле мент 
ме ке мо ћи, ко ји мо жда ни је био прет ход но за сту пљен у упит ни ку, а 
све ка ко би се сма њи ла мо гућ ност про пу шта ња ва жних ва ри ја бли 
о би ла те рал ним од но си ма из ме ђу зе ма ља. На при мер, ка да је реч 
о кул ту ри, љу ди би би ли пи та ни о зна ча ју лин гви стич ке и ре ли-

51) Бранко Радун, Зашто је Путин толико популаран у Србији, Интернет, http://srb.fondsk.
ru/news/2012/01/22/zashto-ie-putin-toliko-popularan-u-srbiii.html, 11/10/2015.

52) Исто.

53) Слична методологија се може користити и за оцену капацитета за примену меке моћи у 
билатералним односима било којих двеју држава.
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гиј ске слич но сти, ду гих исто риј ских од но са из ме ђу Ср би је и Ру-
си је, до ступ но сти и по пу лар но сти ру ске умет но сти (исто риј ске и 
са вре ме не) и на ци о нал не ку хи ње, о спорт ским ус пе си ма ру ских 
спор ти ста, итд. при ли ком од ре ђи ва ња њи хо вог ми шље ња. Дру го, 
ис пи та ни ци би да ва ли од го во ре на пи та ња о ути ца ју по ли тич ких 
вред но сти за сту пље них у Ру си ји. Ова пи та ња ба ви ла би се зна-
ча јем по ли тич ког си сте ма, за шти те људ ских пра ва де мо кра ти је и 
вла да ви не пра ва у Ру ској Фе де ра ци ји у про це су фор ми ра ња ми-
шље ња, као и тре нут но до ми нант не у Ру си ји иде о ло ги је уме ре ног 
кон зер ва ти ви зма, лич но сти Вла ди ми ра Пу ти на итд. На кра ју, пи та-
ња о ути ца ју ру ских спољ них по ли ти ка ти ца ла би се ру ских до на-
ци ја Ср би ји, ру ске по др шке овој зе мљи у ве зи са пи та њем Ко со ва, 
пер цеп ци је Ру си је као „ан ти-за пад не зе мље“, али и на чи на на ко ји 
Ру си ја тре ти ра дру ге зе мље на ме ђу на род ном пла ну у по след њих 
не ко ли ко го ди на.

Сви од го во ри на ова пи та ња би по но во би ла ко ди ра на на је-
да на е сто сте пе ној Ли кер то вој ска ли, где би 0 зна чи ло да „еле мент 
има ве о ма не га ти ван ути цај“, 5 – да „не ма ути ца ја“, и 10 – да „ути-
че ве о ма по зи тив но“. Мо дел ре гре си је по го дан за ко ри шће ње до-
би је них по да та ка или, као ал тер на ти ва, хи-ква драт тест би ли би 
ко ри шће ни да се про ве ри нул та хи по те за о јед на ком ути ца ју свих 
ва ри ја бли. Уко ли ко би она би ла опо врг ну та, ре гре си ја би по ка за ла 
у ко јој ме ри сва ка не за ви сна ва ри ја бла (еле мент ме ке мо ћи) ути че 
на за ви сну (ми шље ње о Ру си ји).54)

Спо зна ја ко ји еле мен ти има ју нај ја чи ути цај, а ко ји ства ра-
ју не га тив ну сли ку о Ру си ји би би ла ко ри сна на не ко ли ко ни воа. 
Пре све га, то би омо гу ћи ло да се до не кле об ја сни по ма ло ши зо-
фре на спољ на по ли ти ка Ср би је, зе мље ко ја је кан ди дат за члан ство 
у Европ ској уни ји, али и да ље одр жа ва из у зет но бли ске од но се са 
Ру си јом, по не кад и су прот но зва нич ној спољ ној по ли ти ци Уни је.55) 
Дру го, ова са зна ња би би ла ко ри сна за кре а то ре по ли ти ке не са-
мо у Ру си ји, већ и у дру гим зе мља ма све та, јер би би ло мо гу ће 
утвр ди ти ко је еле мен те ме ке мо ћи Ср би сма тра ју ва жним. На тај 
на чин, до но си о ци од лу ка би до би ли ин фор ма ци је о то ме на ко је 
аспек те ме ке мо ћи је по треб но нај ви ше се усред сре ди ти, а ко ји би 
би ли уза луд на по тро шња ре сур са. Осим то га, ова кво ис тра жи ва ње 

54) Поред овог квантитативног дела, како би се што боље објаснили добијени одговори 
и резултати статистичке анализе, интервјуи с различитим представницима српских 
и руских политичких, економских, друштвених, културних и академских елита и 
религијских лидера би такође били корисни.

55) Као што је то био случај са ненаметањем санкција Русији, или слањем српских војника 
на Параду победе 2015. године, иако је Европска унија саветовала Србију да то не чини.
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и ње го ви ре зул та ти мо гу да по ка жу због че га не ке зе мље, ко је у 
сво ју про мо ци ју у Ср би ји ула жу знат но ви ше нов ца (по пут САД, 
Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је), по сти жу знат но ло ши је 
ре зул та те од Ру си је, ко ја тро ши да ле ко ма ње сред ста ва у ту свр ху. 
Ко нач но, ова кав на чин ис тра жи ва ња ме ке мо ћи би био ко ри стан и 
за по ли тич ке ели те у Ср би ји, бу ду ћи да би ње го ви ре зул та ти мо гли 
да по ка жу пра ве осно ве срп ско-ру ских од но са и ука жу на зна чај 
та ко зва ног „ис точ ног век то ра“ срп ске спољ не по ли ти ке, ко ји се че-
сто за не ма ру је у до ми нант но про е вроп ском јав ном дис кур су.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ овог ра да би ло је раз ви ја ње и об ја шња ва ње 
но вог при сту па ме ре њу ка па ци те та за упо тре бу ме ке мо ћи у ме-
ђу на род ним од но си ма. На рав но, као што је Мек Кло ри пра вил но 
при ме тио:

пи та ње ме ре ња ме ке мо ћи је са мо део ве ли ких де-
ба та о овој те ми. Огро ман број ис тра жи ва ња тек тре ба да 
бу де спро ве ден ка ко би се бо ље раз у ме ло у ко јој ме ри ме-
ка моћ по ма же ис пу ње њу же ље них ци ље ва; ка ко се мо гу 
оце њи ва ти стра те ги је при ме не ме ке мо ћи; и ка ко ус по-
ста ви ти узроч но-по сле дич не ве зе из ме ђу упо тре бе ме ке 
мо ћи и до би је них по ли ти ка.56)

Ипак, овај аутор сма тра да је ме ре ње ме ке мо ћи пр ви и нај-
ва жни ји ко рак ка од го во ри ма на ова пи та ња. Тек от кри ва њем ко ји 
еле мен ти ме ке мо ћи има ју по тен ци јал да ути чу на по на ша ње дру ге 
зе мље, кре а то ри по ли ти ка ће до би ти ја сну сли ку о то ме шта тре ба 
да се ура ди да по ја ча ова ква вр ста ути ца ја. Због то га овај рад твр ди 
да је ме ку моћ мо гу ће по сма тра ти и кван ти фи ко ва ти са мо на би ла-
те рал ној осно ви. Би ло ка кви по ку ша ји ге не ра ли за ци је и уни вер за-
ли за ци је осу ђе ни су на про паст.
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Ni ko la M. Ko so vic

MET HO DO LOGY OF ME A SU RING 
SOFT PO WER: A NEW AP PRO ACH

Re su me
This pa per sug gests a new met ho do lo gi cal ap pro ach to me a su-

ring the amo unt of soft po wer a co un try has at its dis po sal. This ap pro-
ach in ve sti ga tes the ori gins, con tem po rary ma ni fe sta ti ons and per spec-
ti ves of soft po wer in bi la te ral in ter na ti o nal re la ti ons. 

The ar tic le be gins with a tho ro ugh di scus sion abo ut the the o re ti-
cal bac kgro und be hind the con cept of soft po wer and cur rently exi sting 
met ho do lo gi cal ap pro ac hes to its me a su ring.  The aut hor sta tes that the 
term “soft po wer”, which is be co ming ever mo re po pu lar in po li ti cal sci-
en ce and in ter na ti o nal re la ti ons, was first men ti o ned in 1990 by Jo seph 
S. Nye, who la ter de fi ned it as the abi lity to in flu en ce the be ha vi or of 
ot hers to get the de si red out co mes not by using for ce, co er cion or pay-
ment, but thro ugh at trac ti ve ness. Nye al so de ter mi ned three main so-
ur ces of a co un try’s soft po wer: its cul tu re, po li ti cal va lu es and fo re ign 
po li ci es, but, as ar gued in this pa per, ne it her Nye nor any ot her aut hor 
has pro vi ded any met ho do lo gi cal in struc ti ons on how to qu an ti ta ti vely 
me a su re the amo unt of this re so ur ce a co un try has at its dis po sal, which 
is a ma jor draw back of this con cept. In or der to pro vi de evi den ce for 
this po int, the aut hor pro ce eds with an in-depth over vi ew of exi sting li-
te ra tu re, re flec ting on the most well-known in de xes and re se ar ches, and 
po in ting out to the ir strengths and we ak nes ses, as well as a se ri o us lack 
of prac ti cal use for po licy ma kers.

The next part of this ar tic le is de di ca ted to ex pla i ning and ar gu ing 
for a new met ho do lo gi cal ap pro ach to ob ser ving and qu an tifying soft 
po wer in in ter na ti o nal re la ti ons. The aut hor’s main ar gu ment is that the 
hal lmark of soft po wer is not uni for mity of ap pli ca tion, but its va ri a tion. 
In prac ti ce, this me ans that so me ele ments of soft po wer that are use ful 
for Rus sia in its re la ti ons with Be la rus, or for USA in Me xi co, might not 
be equ ally ef fec ti ve bet we en Rus sia and Ukra i ne and USA and Ca na da. 
The re fo re, the in ve sti ga tion and me a su re ment of so ur ces of one co un-
try’s soft po wer sho uld be con duc ted on a ca se-by-ca se ba sis by ob ser-
ving spe ci fic ele ments of soft po wer and the ir con cre te ap pli ca tion in 
bi la te ral re la ti ons. In ot her words, to be able to gi ve firmly gro un ded po-
licy re com men da ti ons, one ne eds to know the an swer to a key qu e sti on 
– what mat ters for mem bers of a par ti cu lar so ci ety. Ide ally, this can be 
ac hi e ved thro ugh con duc ting an opi nion poll among the ci ti zens of the 
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co un try of in te rest. This opi nion poll sho uld ad dress all three aspects of 
soft po wer, as de fi ned by Nye. Sin ce all of the se aspects can be furt her 
di vi ded in to se pa ra te sub-ele ments, the qu e sti ons sho uld ide ally ad dress 
all of them. The de pen dent va ri a ble in this re se arch wo uld be the pe o-
ple’s opi nion abo ut a cer tain co un try (whet her it is fa vo ra ble or un fa-
vo ra ble), whi le the in de pen dent ones wo uld con cern dif fe rent ele ments 
of soft po wer. De pen ding on the ob ta i ned da ta, met hods that co uld be 
used to analyze them wo uld be eit her an op ti mal re gres sion mo del, or a 
chi-squ a re test, which wo uld as sess the in flu en ce of dif fe rent soft po wer 
ele ments on de ter mi ning the opi nion abo ut ot her co un tri es. 

The fi nal part of the pa per is de di ca ted to the pos si ble ap pli ca tion 
of this met ho do logy in a ca se study of the Rus sian soft po wer ca pa bi li ti es 
in Ser bia. The aut hor pro vi des ar gu ments that Rus sia is the most po pu lar 
co un try among Ser bian ci ti zens, alt ho ugh due to many facts this might 
se em a bit odd. The re fo re, the ar gu ment go es, this ca se is an in te re sting 
one to re se arch sin ce this me ans that the re are ele ments of the Rus sian 
soft po wer that mat ter to Serbs mo re than what co uld be ex pec ted to ne-
ga ti vely in flu en ce the ima ge of Rus sia in this co un try. The aut hor then 
pro vi des a cle ar over vi ew of this re se arch and in struc ti ons abo ut what the 
struc tu re and the con tents of the qu e sti on na i re that co uld be used in this 
re se arch sho uld lo ok li ke in or der to an swer the key re se arch qu e sti on of 
why Rus sia is so po pu lar among the ci ti zens of Ser bia.
Key words: Soft po wer, In ter na ti o nal re la ti ons, Jo seph Nye, Me a su re ment, 
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