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Сажетак
Ра то ви ко је су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве во ди ле у по-

след њој де це ни ји 20. ве ка и ко је во де у пр вој де це ни ји 21. ве ка да ју 
за пра во тврд њи да је гло бал на ме ђу на род на, тј. спољ на, по ли ти ка 
САД  кон ти ну ум ра то ва, вој них ин ва зи ја, агре си ја, ин тер вен ци ја, 
оку па ци ја, иза зи ва них и под сти ца них гра ђан ских ра то ва, др жав-
них уда ра и тај них, суб вер зив них и те ро ри стич ких опе ра ци ја ши-
ром све та и, но ви јег да ту ма, на под руч ју не ка да шње Ју го сла ви је и 
у „Евро а зиј ском Бал ка ну“. Ово са зна ње де це ни ја ма је „скри ва но“ 
ма гли ном „хлад ног ра та“, су ко ба Ис ток-За пад, по сто ја ња цр ве не 
„им пе ри је зла“ као и апо ка лип тич ком сен ком ну кле ар ног суд њег 
да на и ну кле ар ног ле де ног до ба. Це ло куп на аме рич ка спољ на по-
ли ти ка од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та и из ра ста ња САД у гло-
бал ну су пер си лу, мо же се по сма тра ти и као сво је вр сни про ду же так 
тог ра та, као стал на ми ли та ри стич ка аку му ла ци ја и над град ња да 
би се оста ло на вр ху и да се тај врх не би ни са ким де лио. Про из-
вод ња кри за и ра то ва – на чин су оп стан ка и функ ци о ни са ња гло-
бал ног ме ђу на род ног би ћа САД као су пер си ле и њи хо вог ли дер-
ског ста ту са и уло ге. Оно што се на зи ва спољ ном по ли ти ком САД 
у 20. ве ку и на по чет ку 21. ве ка мо гло би се од ре ди ти и као – рат на, 
ви со ко ми ли тант на по ли ти ка.

Аме рич ка спољ на по ли ти ка пре о бра ти ла се у сво ју су прот-
ност, или, бо ље ре че но, у сво ју пра ву при ро ду – она је на ста вак 
1) Рад је на стао у окви ру  про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је фи нан си ра ног од 

стра не Ми ни стар ства за на у ку Ср би је.
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ра та дру гим (до пун ским, ино ви ра ним) сред стви ма. За Сје ди ње не 
Др жа ве рат је – по ли ти ка. Он је био и би ће пре сва ке по ли ти ке. На-
ме та ње и оства ри ва ње сво јих др жав них ин те ре са у ме ђу на род ним 
од но си ма вој ним, рат ним на си љем, тј. др жав ним, вој ним те ро ри-
змом, укљу чу ју ћи и ну кле ар ни, пре ма дру гим др жа ва ма и на ро-
ди ма, сме њу је по ли ти ку и ди пло ма ти ју као пре ва зи ђе не ве шти не, 
де лат но сти и тех но ло ги је и ус по ста вља се – као са ма по ли ти ка. За 
аме рич ке пост мо дер не, пост ли бе рал не, вој но ви со ко тех но ло шке и, 
мо жда, по стор ве ли јан ске, иде о ло ге и стра те ге свет ских по сло ва, 
по ли ти ка и ди пло ма ти ја су - са мо кра ће или ду же па у зе у кон ти ну-
у му др жав ног на си ља, дик та та и ге о по ли тич ке и ма те ри јал не по-
хле пе. 
Кључ не ре чи: рат нич ка гло бал на ме ђу на род на по ли ти ка САД, ра то ва ња и 

ин тер вен ци о ни зам САД, аме рич ки уни по ла ри зам, НА ТО, 
др жав ни (ну кле ар ни) те ро ри зам САД, де мо крат ски ми ли-
та ри зам САД, ге о по ли тич ка моћ и ин те ре си САД,, Евро а-
зиј ски Бал кан, др жа ве-лу пе жи, Ср би ја. 

УВОД

Та ко зва ни тран зи ци о ни (пост ју го сло вен ски, пост со ци ја ли-
стич ки, по страт ни, пост би по ла ри стич ки, „евро по у ни о ни стич ки“, 
де мо крат ски, „фе у да ли стич ки“, екс пе ри мен тал ни и пе ри фе риј ско-
за ви сни, ком пра дор ски)  ка пи та ли зам др жа ве Ср би је на кра ју пр-
ве де це ни је 21. ве ка, ме ђу мно гим чуд ним и те шко об ја шњи вим и 
исто вре ме но ду бо ко кон тра дик тор ним еко ном ским, дру штве ним, 
по ли тич ким, идеј ним, вред но сним по ја ва ма и де ша ва њи ма, про-
ме на ма и за о кре ти ма, до нео је и је дан ко ји се ти че уло ге и ми си је 
дру штве них на у ка и ис тра жи ва ња у зе мљи.

У оп штем ста њу ко је ка рак те ри шу:  де ва ста ци ја и про па да-
ње при вре де др жа ве кроз ре тро, де ка дент ни си сте мат ски про цес 
де ин ду стри ја ли за ци је и де а гра ри за ци је зе мље; по ни ште ње ње-
не со ци јал но-про из вод не жи ве суп стан це – рад нич ке кла се, ко је 
те че упо ре до са ра за ра њем со ци јал не др жа ве; „кру ни са ње“ рат-
но про фи тер ске и мир но доп ске тран зи ци о но про фи тер ске би знис-
стра нач ко крат ске кла се бо га та ша и „су вла сни ка“ др жа ве и ус по-
ста вља њем ду бо ког ја за из ме ђу ње и „остат ка“ дру штва као не чег 
при род ног, по жељ ног и нор мал ног;  и, след стве но, ра за ра ње по сту-
ла та и нор ми вред но сног и мо рал ног си сте ма и мен та ли те та дру-
штва и са мог фи зи о ло шког и мен тал ног здра вља на ци је  -  на уч но-
и стра жи вач ка  за јед ни ца дру штве них, еко ном ских и по ли тич ких 
на у ка у Ср би ји за у зе ла је став „ма лог Бу де“. Кроз спу ште не кап ке, 
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нир ва ни стич ким ми ром „по сма тра“ она ве ли ки и не ми ро љу би ви 
со ци јал ни екс пе ри мент ко ји се про те клих де сет го ди на од и гра ва 
пред ње ним очи ма али у ко ме она, ни као „по сма трач-ис тра жи вач 
са уче ство ва њем“, из гле да не уче ству је, не про из вев ши ни јед но 
ка пи тал но на уч но и стра жи вач ко, ауто ри та тив но и це ло ви то об ја-
шње ње на ше  све ко ли ке ствар но сти. 

О ду го роч ним на уч ним, ис тра жи вач ким про јек ци ја ма, пред-
ви ђа њи ма а ка мо ли ви зи ја ма, о то ме у ком прав цу ( осим вул гар не 
идо ла три је, фе ти ши зма Европ ске уни је и спа со но сне ве ре у ње ну 
уло гу), на ко је на чи не, ко јим пу те ви ма би срп ско дру штво и срп ски 
ка пи та ли зам 21. ве ка тре ба ло да се раз ви ја ју, тј. ка кав ка пи та ли зам 
се же ли – не ма ни го во ра. О то ме, уоста лом, ко ли ко се ви ди на по-
ли тич кој по зор ни ци и ко ли ко је по зна то, не ма  го во ра ни у стра нач-
ко крат ским цен три ма мо ћи ни ти у њи хо вим др жав но-из вр шним и 
не вла ди ним струк ту ра ма и кру го ви ма. Као да је ова њи хо ва, од да-
нас–до су тра, „бу ди стич ка“ не за ин те ре со ва ност за су штин ске по-
ја ве и про це се у дру штве ној зби љи, и за бу дућ ност дру штва, об ли-
ла и са му на уч но и стра жи вач ку за јед ни цу и за тво рив ши јој кап ке.

Слич ни, евро у ни о ни змом под стак нут и де тер ми ни сан, ис-
тра жи вач ки „нир ва ни зам-оп ти ми зам“, не кри тич ка опу ште ност и 
крат ко ви дост, па и за сле пље ност, по сто је и уко ре њу ју се у Ср би ји 
све ви ше по след њу де це ни ју и у на уч но и стра жи вач ком ту ма че њу, 
об ја шње њу и ана ли зи ме ђу на род них од но са – по себ но гло бал не 
уло ге, ин те ре са и ци ље ва САД и НА ТО-а (као вој но-по ли тич ког, 
удар ног евро а тлант ско-тран се вро а зиј ског сер ви са  САД  и Европ-
ске уни је, за са да на Сред њем Ис то ку и у Цен трал ној Ази ји, или ти 
у „Евро а зиј ском Бал ка ну“).  Тре ба кон ста то ва ти да ова по ја ва – по-
му ће ње и оту пље ње на уч но и стра жи вач ке пер цеп ци је, за тва ра ње 
очи ју пред не ким чи ње ни ца ма и исти на ма, окре та ње гла ве од њих 
и чак њи хо во све сно и план ско (да ли и ди ри го ва но?)  ме ња ње и 
по ни шта ва ње - на ста је упра во у Ср би ји про тив ко је су, на ис те-
ку по след ње де це ни је 20. ве ка, Сје ди ње не Др жа ве и НА ТО во ди ле 
рат, до ду ше со фи сти ци ран и „хи рур шки“ спе ци фи чан,  и пр ви рат 
Аме ри ке и НА ТО-а у Евро пи по сле Дру гог свет ског ра та. Је дан 
од ње го вих ди рект них и нај круп ни јих ре зул та та би ло је од у зи ма-
ње Ср би ји зна чај ног де ла ње не те ри то ри је, исто риј ског про сто ра и 
еко ном ских ре сур са и пра вље ња на том про сто ру јед не но ве европ-
ске др жа ви це, нај но ви је по сле окон ча ња Дру гог свет ског ра та и 
дру ге на ме ње не јед ном истом на ро ду. 

Сје ди ње ним Др жа ва ма и НА ТО-у се - по сле са мо јед не де це-
ни је, та ко ђе под ја ким ути ца јем (и фи нан сиј ским, на рав но) вла да-
ју ће стра нач ко крат ске струк ту ре,  као и са мих САД и ЕУ и њи хо вих 
ло би ја, у ета бли ра ним  кру го ви ма на уч но и стра жи вач ке за јед ни це 
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– при сту па евро по фи лиј ски и аме ри ка но фи лиј ски (ни је ли ту, мо-
жда, реч и о ре флек су по ли тич ко-пси хо ло шког фе но ме на „иден ти-
фи ка ци је са не при ја те љем, оку па то ром, те ро ри стом“?) као да се 
у гло бал ним европ ским, бал кан ским и евро а зиј ским вој но бе збед-
но сним и ге о по ли тич ким ме ђу на род ним од но си ма ни су од и гра ле, 
и као да се не од и гра ва ју, круп не ства ри (ра то ви и при ме на вој не 
си ле и ин тер вен ци о ни зма): 1991, 1995, 1999, 2001, 2003. го ди не, 
и до да нас. И у ко ји ма је на сце ни увек са мо је дан до ми нант ни 
вој ни и по ли тич ки ак тер – Сје ди ње не Др жа ве. Са ме, без евро а ме-
рич ког НА ТО-а, или, пак, са њим, као сво јом не за мен љи вом, ви ше 
дра го це ном са ве знич ком иде о ло шком, по ли тич ко-оправ да ва ју ћом, 
ле ги ти ми зи ра ју ћом по др шком, не го пре ко по треб ном вој но-тех но-
ло шком. 

У овом ра ду из не ће се са мо не ка од ре ле вант них са зна ња, 
не ке исти не, па и чи ње ни це,  о уло зи, ка рак те ру, ин те ре си ма и ци-
ље ви ма САД, као и НА ТО-а, у свет ским и европ ским по сло ви ма 
про и за шле из ра та ко ји су ова два ак те ра во ди ла про тив Ср би је–СР 
Ју го сла ви је 1999. го ди не. Оне су се, убр зо по том, но вим ра то ви-
ма Аме ри ке „про тив свет ског (чи тај, ан ти а ме рич ког) те ро ри зма“ у 
Ав га ни ста ну, од 2001. до да нас, и  про тив Ира ка, од 2003. до да нас, 
са мо ви ше стру ко по твр ди ле и „оја ча ле“, афир ми шу ћи по след ње и, 
исто риј ски гле да но, исто вре ме но дру ге по ре ду, две де це ни је кон-
ти ну и те та аме рич ког ра то ва ња и вој ног ин тер вен ци о ни зма у све ту 
по сле Дру гог свет ског ра та.  (Пр вим две ма де це ни ја ма би се мо гао 
сма тра ти пе ри од од 1950/53. и ра та у  Ко ре ји, до по ра за САД у ра ту 
у Ви јет на му 1974/75.). „От кри ва ње“ и ожи вља ва ње тих са зна ња, 
на рав но, не ће про ме ни ти на бо ље ни свет ни ти САД, али би у да-
на шња до ма ћа ис тра жи ва ња, раз у ме ва ња и об ја шње ња гло бал не 
по ли тич ке, иде о ло шке, ге о по ли тич ке и вој но-без бед но сне уло ге 
Сје ди ње них Др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, по се би це оним 
европ ским, евро а зиј ским и бал кан ским, мо гло уне ти ви ше из о-
штре не ис тра жи вач ке кри тич ке пер цеп ци је и све сти.

1. РАТ НИЧ КА СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА
Ве ћи и ве ли ки ра то ви ко је су САД во ди ле из ван сво је те ри-

то ри је у све ту по след ње две де це ни је, и ко је и да нас во де, (пре-
ма Зол та ну Гро сма ну, Zol tan Gros sman, САД су, од 1890. до 1999. 
го ди не, ан га жу ју ћи сво ју вој ну си лу, ин тер ве ни са ле вој но у све ту 
127 пу та – 58 пу та до Дру гог свет ског ра та и 69 пу та по сле ње га2)),  
по твр ђу ју кон ти ну и тет и до след ност (кон стан ту) у ге не рал ном ка-
2)  Ви де ти: Zol tan Gros sman,  Over a Cen tury of U.S. Mi li tary In ter ven ti ons, ин тер нет из да ње. 

(Гро сма нов спи сак, пре ма ауто ро вим ре чи ма, не укљу чу је гра нич не ми ли та ри стич ке 
слу ча је ве и по ја ве као што су: вој не ве жбе, не бор бе не мо би ли за ци је, стал но ста ци о ни-
ра ње вој них сна га, тај не ак ци је у ко ји ма САД ни су игра ле ко манд ну и кон трол ну уло гу, 
мо би ли за ци је на ци о нал не гар де, де мон стра ци је по мор ске си ле из ван те ри то ри јал них 
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рак те ру аме рич ке ме ђу на род не, свет ске (спољ не) по ли ти ке као 
– рат нич ке по ли ти ке, а Аме ри ку од ре ђу ју као ви со ко ми ли тант ну 
др жа ву и на ци ју ко ја вој ну моћ, рат, на си ље и др жав ни те ро ри зам 
ко ри сти као нај е фи ка сни ји ин стру мент за оства ри ва ње свих сво јих 
нај ва жни јих ме ђу на род них ин те ре са и ци ље ва.

Кроз сво ју ре ла тив но крат ку и „бр зу“ и „ефи ка сну“ исто ри-
ју, САД  су се не пре кид но при пре ма ле за ра то ве и во ди ле их. У 
са мим по че ци ма нај већ ма су то би ли осва јач ки ра то ви за оти ма ње 
и про ши ре ње те ри то ри ја од  до мо ро да ца и од европ ских ко ло ни-
јал них си ла да би од њих на пра ви ле те ри то ри ју за сво ју но ву др-
жа ву, до вољ но ве ли ку – кон ти нен тал ну, од оке а на до оке а на а ти ме 
и без бед ну и „очи шће ну“ од би ло чи јег спо ља шњег при су ства и 
прет ње. Упо ре до са овим пр вим ра то ви ма и осва ја њи ма – „оти ма-
њи ма за не за ви сност“, и на кон њих, Сје ди ње не Др жа ве су, по др-
жа не Мон ро о вом док три ном, кре ну ле и у обез бе ђе ње  спо ља шњег 
по ја са сво је те ри то ри је – вој ним ин ста ли ра њем у „сво јој“ за пад ној 
хе мис фе ри („аме рич ко зад ње дво ри ште“), у не по сред ном и да љем 
су сед ству: Ка ри би, Ха ва ји, Цен трал на Аме ри ка, Фи ли пи ни. Овим 
„без бед но сним“, екс пан зи о ним ра то ва њи ма Аме ри ка је, та ко ђе, 
кр чи ла пут сво јој тр го вин ској и фи нан сиј ској екс пан зи ји и ду го-
роч ном оси гу ра њу си ро вин ских ре сур са за свој при вред ни раст.3) 
Од но сно, кра јем 19. ве ка и у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка рат, вој-
на по ли ти ка и спољ на по ли ти ка САД би ли су у функ ци ји ши ре ња 
аме рич ког тр го вин ског и фи нан сиј ског ка пи та ла и из град ње пр ве 
еко ном ске си ле све та.

Аме рич ко уче шће у Ве ли ком тј. Пр вом свет ском ра ту на 
стра ни са ве зни ка про тив Не мач ке и са са ве зни ци ма у ин тер вен ци-
ји про тив Ру си је, пред ста вља ло је крат ко трај ни вој ни из лет САД у 
Евро пи, тј., њи хо во, по ка за ће се, пр во, пре у ра ње но гло бал но вој-
но-по ли тич ко исту па ње као ве ли ке си ле у свет ским од но си ма у 
кру гу ве ли ких европ ских ко ло ни јал них, им пе ри јал них си ла. По сле 
ње га, САД су се по ву кле у сво ју хе мис фе ру и у изо ла ци о ни зам, но 
са мо у изо ла ци о ни зам пре ма Евро пи и ње ним ге о по ли тич ким пи-
та њи ма а(ли) не и у изо ла ци о ни зам у од но су на сво ју хе мис фе ру и 
на Па ци фик – ге о по ли тич ке обла сти све та ко је су сма тра ле сво јом 
екс клу зив ном ин те ре сним зо ном кон тро ле и до ми на ци је.

во да, упо тре ба ма лих је ди ни ца за осло ба ђа ње та ла ца, вој ни про гра ми обу ке ко ји не 
укљу чу ју не по сред ну бор бу, као и мно ге дру ге вој не ак тив но сти САД.)

3)  Ви де ти: Но ам Чом ски, Го ди на 501 – кон ки ста се на ста вља, Све то ви, Но ви Сад, пр во 
из да ње, 1998. (ори ги нал, 1993), по себ но по гла вља: „Ве ли ко де ло по ко ра ва ња и осва-
ја ња“ и „Тра ге ди ја Ха и ти ја“. Кон сул то ва ти, та ко ђе, мо жда нај бо љу на пи са ну исто ри ју 
САД од про фе со ра Бо стон ског уни вер зи те та Ho ward-a  Zinn-a,  A Pe o ples Hi story of the 
Uni ted Sta tes, Har per and Row, New York, 1980.
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Дру ги вој ни и по ли тич ки ула зак САД у Евро пу ко ји јој је 
омо гу ћио пре ко шест ипо де це ни ја кон ти ну и ра но до ми нант но вој-
но, без бед но сно и по ли тич ко при су ство у За пад ној, а од де ве де се-
тих го ди на, и у Ис точ ној Евро пи и на про сто ру не ка да шње Ју го-
сла ви је, Сје ди ње не Др жа ве су учи ни ле у окви ру Дру гог свет ског 
ра та, 1943. ис кр ца ва њем са се ве ра Афри ке на Си ци ли ју и у ју жну 
Ита ли ју (ис кр ца ва ње у Ан ци ју) и са бри тан ских остр ва у Фран-
цу ску (Нор ман ди ја, „Дан Д“). Ти ме су САД за по че ле да се бе ре-
а ли зу ју као ве ли ку свет ску вој но-по ли тич ку си лу, и ко ли ко су тра 
су пер си лу, са ду го роч ним ге о по ли тич ким и вој но стра те гиј ским 
ам би ци ја ма и ин те ре си ма остан ка у Евро пи. На по чет ку, кроз бор-
бу за уни ште ње на ци стич ке Не мач ке као до ми нант не свет ске си ле,  
кроз су ро во ка жња ва ње не мач ке на ци је и кроз ме ђу са ве знич ку по-
де лу Не мач ке, а убр зо по том кроз „из бор“ СССР-а за но вог не при-
ја те ља и ри ва ла у Евро пи, и у гло бал ним раз ме ра ма.

2. НО ВЕ ПОСТ БИ ПО ЛАР НЕ  
СПОЉ НО ПО ЛИ ТИЧ КЕ „НА ДОК НА ДЕ“

Ско ро чи тав про те кли два де се ти век, а на ро чи то у ње го вој 
дру гој по ло ви ни, од по чет ка Дру гог свет ског ра та, ми ли тант ни ка-
рак тер и су шти на ме ђу на род не по ли ти ке Сје ди ње них Др жа ва де-
це ни ја ма су се пла ни ра но, сми шље но и ве што при кри ва ли и ма ски-
ра ли, а доц ни је и оправ да ва ли, кон тра пунк ти ма европ ског „цр ног“ 
и „цр ве ног“ то та ли та ри зма. По ли ти ка САД пре ма све ту се, та ко ђе, 
спро во ди ла под гла му ро зном за штит ном ку по лом па жљи во не го-
ва ног вр лог, иде ал ног и обе ћа ног но вог све та људ ских сло бо да и 
де мо крат ских  пра ва, све та сло бо де пред у зет ни штва, тр жи шта, 
при ват не ини ци ја ти ве и не при ко сно ве не при ват не сво ји не и кул та 
јед на ких шан си за све у осва ја њу лич не сре ће и ма те ри јал ног бо-
гат ства. Нај но ви јим ра то ви ма при кра ју 20. и на по чет ку 21. ве ка и 
нај но ви јом еко ном ско-фи нан сиј ском кри зом, овај иде ал но тип ски 
про фил Аме ри ке као свет ског ба сти о на и све ти о ни ка де мо кра ти је, 
ого лио се пот пу но. 

У том ве ле о бр ту зна чај ну уло гу од и грао је и не ста нак, де ми-
си о ни ра ње са европ ске и свет ске ге о по ли тич ке сце не, Со вјет ског 
Са ве за као су пер си ле и ње го вог вој но-по ли тич ког са ве за, Вар шав-
ског уго во ра. На и ме, ства ри се мо гу по сма тра ти на тај на чин да је 
не стан ком гло бал не вој не и по ли тич ке прет ње  нај ве ћег про тив-
ни ка-не при ја те ља и нај ве ће дру штве не, по ли тич ке и иде о ло шке 
ал тер на ти ве у ли ку СССР-а, со ци ја ли зма и Вар шав ског пак та иш-
че зла и осно ва и по кри ће за иде ал но тип ску Аме ри ку. Као да је Ре-
га но ва „цр ве на им пе ри ја зла“ де це ни ја ма би ла оно огле да ло у ко ме 
се иде ал но тип ска де мо крат ска Аме ри ка, као „на да и са вест“ и као 
ба сти он и све ти о ник „сло бод ног све та“, огле да ла и у ње му по твр-
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ђи ва ла. Сје ди ње ним Др жа ва ма СССР је, по ка за ло се, био нео п хо-
дан као кон тра пункт но оправ да ње, и по кри ће, за њи хов де мо крат-
ски и  (по твр ди ће се по сле не стан ка СССР-а и рас па да гло бал не 
ме ђу на род не и европ ске би по лар не струк ту ре и по рет ка рав но те же 
мо ћи 1989-1991.)  ого ље ни вој но-рат нич ки  по ход на свет и вла да-
ње њи ме.  

Иш че за ва њем ве ли ког гло бал ног „цр ве ног зла“ и ри ва ла 
из гу бље но је и „цр ве но по кри ће“, али не и пер ма нент на на ме ра 
спољ но по ли тич ко-без бед но сног еста бли шмен та САД да пост би-
по лар ни, ого ље ни де мо крат ски ми ли та ри зам у гло бал ној спољ ној 
по ли ти ци сво је зе мље на док на ди, по кри је не ким дру гим, но вим 
по кри ћи ма-прет ња ма, опа сно сти ма за САД, да ка ко да ле ко ма ње 
спе ци фич не те жи не и убе дљи во сти. Ове но ве пост хлад но ра тов-
ске, уни по лар не и  по сту ни по лар не „на док на де“, за ме не, ком-
пен за ци је, ко је на ста ју у аме рич ком спољ но по ли тич ком, вој ном, 
оба ве штај но-без бед но сном еста бли шмен ту и ко је се по ја вљу ју у 
ње го вим док три нар но-стра те гиј ским раз ра да ма а за тим на ве ли ко 
при ме њу ју у пла не тар ној про па ганд но-ма сме диј ској екс пло а та ци-
ји, „ма што ви те су“. Иако, у по ре ђе њу са прет ход ном исто риј ском, 
не а де кват не и не у бе дљи ве, по ка за ле су се до вољ ним за по кре та ње 
ра то ва и вој них ин тер вен ци ја САД у по след ње две де це ни је. Ме ђу 
њи ма, би ће по ме ну те сле де ће: „др жа ве-лу пе жи“, „раз бој нич ке др-
жа ве“ (ro gue, ro gue sta tes, од но сно, др жа ве ни тко ви, ху ље, би тан-
ге, ву ци ба ти не, вра го ла ни4)); „осо ви не зла“, „угро же ност људ ских 
пра ва“, „угро же ност ма њи на“, „оруж је за ма сов но уни ште ње“ (у 
по се ду дру гих), „те ро ри зам“, „гло бал ни те ро ри зам“, „ну кле ар на 
енер ги ја у вој не свр хе“, и сл. Као да се са ме САД ни су већ де це ни-
ја ма де кла ри са ле и по твр ди ле као нај ве ћи свет ски вла сник оруж ја 
за ма сов но ис тре бље ње (као и „фи нан сиј ског оруж ја за ма сов но 
уни ште ње“5)), као нај ве ћи „др жав ни те ро ри ста“, нај моћ ни ја гло-
бал на „те ро ри стич ко-без бед но сна кор по ра ци ја“ и „лу пе шка су пер-
си ла“ 6). 

4) Dr Ru dolf Fi li po vić, En gle sko-hr vat ski ili srp ski rječ nik, Zo ra, Za greb, 1974, str. 846. У срп-
ској штам пи, у ме ди ји ма, пу бли ци сти ци, јав но сти уоп ште, ова ан гло сак сон ска реч-тво-
ре ви на се го ди на ма не ви но, убла же но, снис хо дљи во, за ма гље но и не тач но пре во ди, и 
офи ци јел но усва ја и упо тре бља ва, као – от пад нич ке др жа ве.   

5) Кон сул то ва ти дра го це ну и ка пи тал ну сту ди ју Prof. Dr. Ži vo ji na Ra ko če vi ća, Ge o po li tič ko 
fi nan sij ski la vi rin ti. Pri log kri ti ci an glo sak son ske ge o po li ti ke, „Sa mi zdat“ i copyright: Ži vo jin 
Ra ko če vić,  Be o grad, 2001. (Po seb no vi de ti: pod gla vu  A)  Gla ve IX, “Ta ko zva no ap so lut no 
fi nan sij sko oruž je u slu žbi „he ge mo ni je no ve vr ste““, str. 391-405, i Gla vu XI „Pla ne tar na fi-
nan sij ska kva dra tu ra kru ga: Raz li či ti pro stor ni po lo ža ji „ot kri ća“ ra čun sko-ap strakt nog, sim-
bo lič nog i na lo go dav nog nov ca (fi at  mo ney ), str. 491-553. 

6)  „Од пи та ња до пи та ња САД се у све ве ћој ме ри на ла зе уса мље не са јед ним или два 
парт не ра уз се бе, су прот ста вља ју ћи се ве ћи ни остат ка све та...Ма ло је ве ро ват но да ће 
САД по ста ти јед на изо ла ци о ни стич ка зе мља ко ја се по вла чи из све та, но оне мо гу по-
ста ти изо ло ва на зе мља у рас ко ра ку пре ма ве ћем де лу све та...Док САД ре дов но пот ка-
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Aмерички аутор Ге ри Вилс, ока рак те ри сао је Сје ди ње не Др-
жа ве на апо ге ју њи хо вог уни по ла ри зма и уни ла те ра ли зма, у пред-
ве чер је њи хо вог ра та про тив Ср би је, чак, као др жа ву „си ле џи ју 
сло бод ног све та“7). Мо гли би се до да ти, са ху ма ним, бе не во лент-
ним, усре ћи тељ ским де мо крат ско-пост ли бе рал ним ли ком и по кри-
ћем. 

3. АТОМ СКИ ДР ЖАВ НИ ТЕ РО РИ ЗАМ

Сје ди ње не Др жа ве су обе ле же не жи гом  је ди не др жа ве у 
исто ри ји све та ко ја је при ме ни ла атом ско на си ље, атом ски др жав-
ни те ро ри зам, про тив дру ге др жа ве и на ро да - Ја па на, окон чав ши 
ти ме и фор мал но Дру ги свет ски рат. У пр вим де це ни ја ма по сле 
упо тре бе тог стра вич ног оруж ја тај жиг се, у скла ду са по бед нич-
ким „пи са њем исто ри је“, го то во ни је ни ви део (осим, си гур но, из 
пер спек ти ве са мих Ја па на ца). У да на шње вре ме, иако би са про то-
ком од по ла ве ка и ви ше тре ба ло да са свим из бле ди, он, ме ђу тим, 
сна жно пул си ра и упо зо ра ва. 

У за вр шном об ра чу ну са Ја па ном, Аме ри ка је атом ско оруж-
је упо тре би ла ис кљу чи во про тив ци вил ног ста нов ни штва, уна пред 
зна ју ћи за ње го ве ду го трај не ра зор не по сле ди це. Ра ди ло се о об ли-
ку нај су ро ви је од ма зде, о ка жња ва њу чи та ве на ци је и о сред ству 
из ну де по ра за не при ја те ља ко ји слич но оруж је ни је по се до вао, за 
ње го во по сто ја ње ни је знао, ни ти про тив ње га имао од бра ну. ( Же-
ља за ко лек тив ним ка жња ва њем про тив ни ка и ње го вог ста нов ни-
штва оруж јем и ра том при сут на је у спољ ној по ли ти ци САД та-
ко ђе као јед на од ње них кон стан ти ко ја се ис по љи ла и при ме ни ла 
на: Ви јет нам ци ма, Ли биј ци ма, Ира ча ни ма, Ср би ма и сл. У слу ча-
ју Мор ген та у о вог пла на за по сле рат ну, пост на ци стич ку Не мач ку, 
ко ји, ме ђу тим, ни кад ни је при ме њен у пот пу но сти, она ко ка ко је 
за ми шљен, кон цепт од ма зде пре ма јед ном на ро ду и ње го вог ко лек-
тив ног ка жња ва ња, био је до ве ден до не по но вљи вог вр хун ца.)

Аме рич ки ис тра жи вач Ви љем Блум8) ар гу мен то ва но из но си 
ми шље ње да је 1945. го ди не Ја пан већ био вој но и ин ду стриј ски 
по ра жен. Ју на ме се ца ге не рал Ле меј, ко ји је ко ман до вао ва зду-

зу ју и оп ту жу ју раз не зе мље као „лу пе шке др жа ве“, у очи ма мно гих др жа ва оне са ме 
по ста ју „лу пе шка су пер си ла““. (кур зив Д.Н.), Sa muel Han ting ton, „The Lo nely Su per po-
wer”, Fo re ign Af fa irs, vol. 78, No.2, March/April 1999, pp.41-42.

7) Ga rry Wills, „Bully of the Free World“, Fo re ign Af fa irs, vol. 78, No.2, March/April 1999.

8) Wil li am Blum, „Hi ros hi ma: Ne e dless Sla ug hter, Use ful Ter ror“, Co vert Ac tion Qu ar terly, 
Vol.17, No.53, Sum mer 1995, pp. 22-25.
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шним на па ди ма на Ја пан,  ис ти цао је да по сле ви ше ме сеч них бом-
бар до ва ња за па љи вим бом ба ма ни шта ни је оста ло од ја пан ских 
гра до ва за но ва бом бар до ва ња. „До ју ла 1945. Аме рич ки ави о ни 
су мо гли да ле те над Ја па ном без от по ра и  да бом бар ду ју оно ли ко 
ко ли ко им се прох те. Ја пан се ви ше ни је мо гао бра ни ти.“9) Мно ги 
слав ни аме рич ки рат ни ге не ра ли као, на при мер, Хап Ар нолд, Ер-
нест Кинг, Да глас Ме кар тур, Ви љем Леј, ап со лут но ни су би ли за 
без у слов ну ка пи ту ла ци ју Ја па на уз упо тре бу но вог, атом ског, оруж-
ја сма тра ју ћи да кон вен ци о нал но бом бар до ва ње, или чак са мо по-
мор ска бло ка да, мо гу окон ча ти рат и да САД тре ба да од у ста ну од 
без у слов не пре да је го то во већ до ту че ног не при ја те ља. У не до стат-
ку вој ног об ја шње ња за упо тре бу атом ске бом бе, ге не ра ли су (Леј, 
на при мер) ве ро ва ли да је „од лу ка чи сто по ли тич ка“. На кра ју, и 
Двајт Ај зен ха у ер је у сво јим ме мо а ри ма на пи сао да је Се кре та ру 
за рат, Стим со ну, ре као: „Ја пан је го то во по бе ђен и то ба ца ње бом-
бе је пот пу но не по треб но... На ша зе мља би тре ба ло да из бег не да 
шо ки ра свет ску јав ност упо тре бом оруж ја ко је ви ше ни је оба ве зно 
као ме ра за спа ша ва ње аме рич ких жи во та. Био сам уве рен да је Ја-
пан у том тре нут ку тра жио не ки на чин да се пре да са ми ни му мом 
гу бит ка ча сти“.10)

Иза не ви те шког атом ског бом бар до ва ња Ја па на ни је са мо 
(мо жда и нај ма ње) ста ја ла освет нич ка на ме ра САД да за ду же вре-
ме из бри шу и па ци фи ку ју Ја пан као ве ли ку вој ну си лу у Ази ји и 
на Па ци фи ку. Би ло је оно пре вас ход но пла не тар ни, ге о по ли тич ки, 
сиг нал упу ћен сви ма оста ли ма, на пр вом ме сту Мо скви, о то ме 
ка кав ће ста тус има ти, и ка кву ће уло гу игра ти, Сје ди ње не Др жа ве 
у но вом, пост хи тле ров ском, свет ском и европ ском по рет ку. Пре ма 
Блу му, атом ско ра за ра ње Хи ро ши ме и На га са ки ја би ло је на ме ње-
но СССР-у и Евро пи као ду го роч но при пре ман и пла ни ран гло бал-
ни ге о по ли тич ки ко рак Сје ди ње них Др жа ва чи ји су зва нич ни ци, 
у про ле ће 1945. го ди не (пре ма тај ном до ку мен ту из 1945. го ди не 
ко га је Аген ци ја за на ци о нал ну без бед ност САД – NSA, учи ни-
ла јав ним 1993. го ди не) „већ по че ли да о ко му ни зму го во ре она ко 
ка ко су до та да го во ри ли о на ци зму, при зи ва ју ћи кон ти нен тал ну 
со ли дар ност у од бра ни хе мис фе ре од ње га“.11)

За овај, је дан од нај дра стич ни јих рат них зло чи на по чи ње них 
у 20. ве ку САД, као ве ли ка си ла по бед ни ца из ре до ва ан ти фа ши-
9) Исто, стр. 23.

10) Исто, стр. 24.

11)  Исто, стр. 25. Ви ше о овом пи та њу „но ви је“ исто ри је САД мо же се ви де ти код: Ho ward 
Zinn, Dec la ra ti ons of In de pen den ce. Cross-Exa ming Ame ri can Ide o logy  (по себ но оде љак 
„Just and Unjust War – Dres den, Hi ros hi ma and Royan“),  Har per Pe ren nial, New York, 1991.



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 217-236.

226

стич ке ко а ли ци је и су тра шња свет ска су пер си ла, ни кад ни су би ле 
кри ти ко ва не, ни су од го ва ра ле, ни ти би ле осу ђе не.

4. ПРЕ ДЕ СТИ НИ РА НОСТ И ОП ТЕ РЕ ЋЕ НОСТ  
„ОП САД НИМ МЕН ТА ЛИ ТЕ ТОМ“

Јед на од кључ них, кон стант них и, ако се та ко мо же ре ћи, 
сми са о них и ег зи стен ци јал них де тер ми нан ти „ме ђу на род ног ( а од 
Дру гог свет ског ра та и гло бал ног и ми ли тант но-агре сив ног) би ћа“ 
и иден ти те та САД, ко ја је на ста ла у са мим по че ци ма по сто ја ња 
ове др жа ве, је – пре де сти ни ра ност, оп те ре ће ност, па и оп се си ја, 
при о ри те том нео п ход но сти за шти те од тзв, спо ља шњих, ван кон-
ти нен тал них опа сно сти, прет њи Аме ри ци. Од но сно, сво је вр сна 
оп хр ва ност „оп сад ним мен та ли те том“. Пре ма Џеј мсу Кур ту, „Оче-
ви осни ва чи Сје ди ње них Др жа ва има ли су ви ше не го аде кват ну 
ге о по ли тич ку осе тљи вост. Они су схва ти ли да САД има ју ин те рес 
за очу ва ње рав но те же си ле у Евро пи. Не мо же би ти у на шем ин-
те ре су, пи сао је То мас Џе фер сон, по што је На по ле он Бо на пар та 
за го спо да рио кон ти нен том, да чи та ва Евро па бу де све де на на јед ну 
ца ре ви ну. Аме ри ка би би ла за у век угро же на уко ли ко би Евро пом 
ру ко во ди ла јед на ру ка... САД су из Дру гог свет ског ра та из ву кле 
по у ку да њи хов аме рич ки кон ти нент је ди но мо же би ти без бе дан 
уко ли ко ни јед на ве ли ка си ла не до ми ни ра европ ским кон ти нен том 
или, да ле ко ши ре, евро а зиј ском коп не ном ма сом.“12) 

Оно што је, ме ђу тим, у ве зи са стра хом од спо ља шњих прет-
њи и угро жа ва ња ка рак те ри стич но за САД да нас је сте то да не ка да 
спо ља шње прет ње по ста ју за САД – уну тра шње. Овај ми ни ко пер-
ни кан ски обрт на стао је на тај на чин што су се САД, пер ма нент-
ном екс пан зи јом сво јих еко ном ских, по ли тич ких, ге о по ли тич ких, 
вој но-без бед но сних ин те ре са као и стал ним уве ћа њем сво је твр де 
и ме ке гло бал не  мо ћи – из ли ле у свет, ин тер и ја ли зо ва ле га, тј. аме-
ри ка ни зо ва ле га - гло ба ли зо ва ле. 

И у та да шњем пре ла зном, ме шо ви том, пост би по лар но-уни-
по лар ном (аме рич ко-на тов ском) ме ђу на род ном по рет ку на са мом 
по чет ку 90-тих го ди на про шлог ве ка,  по себ но у про те клој  де це ни-
ји ипо уни по ла ри зма и уни ла те ра ли зма,  али и да нас, ка да се свет 
на ла зи  по но во у пре ла зном ста њу, у кре та њу ка ус по ста вља њу но-
вог, мул ти по лар ног и урав но те же ни јег гло бал ног по рет ка ути ца-
ја и мо ћи, ин хе рент ни  страх Сје ди ње них Др жа ва од „спо ља шње“ 

12)  Ja mes Kurth, „Ame ri cas Grand Stra tegy.  A Pat tern of Hi story“, Na ti o nal In te rest, No. 43, 
Spring 1996, p. 6.
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угро же но сти и прет ње – ого љен је, го то во до кра ја. Ви ше се, чак, 
ни не тра же ква ли тет на, убе дљи ва оправ да ња за вој не ин тер вен-
ци је, оку па ци је и ра то ве круп них раз ме ра. У фо ку су ви тал них ду-
го роч них гло бал них на ци о нал них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских 
ин те ре са и док три на и стра те ги ја САД за на ред не ве ко ве, на ла зе се 
сви нај ва жни ји ре сур си и ри зни це пла не те: ми не ра ли, си ро ви не, 
енер ген ти, хра на и пит ка во да и, да ка ко, про стор, те ри то ри је на 
ко ји ма се они на ла зе. На при мер, Ама зон и Си бир. 

5. ГЛО БАЛ НА МОЋ КАО ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КА МОЋ

У про те кле две де це ни је ме ђу на род них од но са и свет ске 
по ли ти ке, аме рич ки гло бал ни (спољ но по ли тич ки) на ци о нал ни 
ин те ре си, упо ре до са њи хо вом гло бал ном мо ћи, до жи ве ли су сво-
је вр сну ме та мо р фо зу – из врг ну ли су се у ого ље не ге о по ли тич ке 
ин те ре се и ге о по ли тич ку моћ. Све „кла сич не“ ди мен зи је твр де и 
ме ке гло бал не мо ћи, или у по је ди ним раз до бљи ма над мо ћи, Аме-
ри ке – вој на моћ, оба ве штај но-без бед но сна, на уч но-тех но ло шка, 
фи нан сиј ско-еко ном ска, и ин фор ма тив но-ма сме диј ско-про па ганд-
на, са мо су из дво је на свој ства јед не, је дин стве не син те тич ке мо ћи 
ко ја се ис по ља ва и оства ру је као – ге о по ли тич ка моћ. Од но сно, као 
мо гућ ност и ка па ци тет овла да ва ња или, у нај ма њу ру ку, вр ше ња 
пре суд ног ути ца ја, ве ли ким и за САД ви тал ним про сто ри ма и ре-
ги о ни ма, њи хо вим ре сур си ма и ста нов ни ци ма, као моћ пре кра ја ња 
и по ни ште ња су ве ре них др жа ва, ства ра ња но вих, не рет ко, вир ту-
ел них ен ти те та и др жа ва од те ри то ри ја дру гих, и ин стру мен та ли-
за ци је, иг но ри са ња па и по ни шта ва ња ме ђу на род ног пра ва и уло ге 
Ује ди ње них на ци ја и Са ве та без бед но сти у очу ва њу ме ђу на род ног 
ми ра и без бед но сти..

Свет се мо гао осве до чи ти у по ја ву на ра ста ња и аку му ли ра-
ња, услов но ре че но, им пе ри јал ног ши ре ња, пре све га на Евро а зи ју, 
ге о по ли тич ке мо ћи САД у ви ду „хе ге мо ни је но вог ти па“13), „де мо-
крат ске, бе не во лент не хе ге мо ни је“. За њу је Збиг њев Бже жин ски 
сво је вре ме но на пи сао: „Аме рич ко пр вен ство је је дин стве но и по 
оби му и по ка рак те ру. Оно је хе ге мо ни ја но ве вр сте ко ја од ра жа-
ва мно ге об ли ке аме рич ког де мо крат ског си сте ма: оно је плу ра-
13)  На зив пр ве гла ве књи ге Zbig ni ew Br ze zin ski, The Grand Chess-Bo ard. Pri macy and its Ge-

o stra te gic Im pe ra ti ves, Ba sic Bo oks, First Edi tion, New York, 1997.  (Књи гу је аутор, гу ру, 
али и пла нер и кре а тив ни иде о лог-ан ти ци па тор гло бал не по ли ти ке и стра те ги је САД, 
по све тио „сво јим сту ден ти ма да им она по мог не у об ли ко ва њу све та су тра шњи це“, као 
сво је вр сни ама нет и при руч ник та да шњој и бу ду ћој спољ но по ли тич кој ели ти САД за 
вла да ње све том у 21. ве ку.
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ли стич ко, тран спа рент но и флек си бил но... Аме ри ка је са да (1997. 
го ди не, прим. Д. Н.) евро а зиј ски ар би тар при че му ни јед но круп но 
евро а зиј ско пи та ње ни је ре ши во без уче шћа Аме ри ке, ни ти мо же 
би ти су прот но ин те ре си ма Аме ри ке“.14) (кур зив, Д. Н.)  Крај њи 
циљ и крај ња кон се квен ца ова кве јед не пла не тар не де мо крат ске, 
бе ниг не, усре ћи тељ ске хе ге мо ни је и до ми на ци је мо гао би би ти 
мен тал но-ду хов ни. Тек ус по ста вља њем кул ту ро ло шко-ци ви ли-
за циј ске ге о по ли тич ке кон тро ле, све ви ше да нас и уз по моћ „ме-
ке мо ћи“, по сти же се вр ху нац (ко ји, исто вре ме но мо же зна чи ти и 
по че так кра ја) вла да ња и по ко ра ва ња, у нај бо љем Сун Цу ов ском 
ду ху. („Јер, за до би ти сто ти ну по бе да у сто ти ну би та ка ни је вр ху-
нац ве шти не. Под чи ни ти не при ја те ља без бор бе, вр ху нац је уме ћа 
ра то ва ња.15). Ова Сун Цу о ва кла сич на ми сао, ко ја је мо жда и квин-
те сен ци ја це ло куп не ње го ве фи ло зо фи је ра то ва ња, ни је, ме ђу тим, 
„до вр ше на“ ни ти де фи ни тив на. Она се мо же до пу ни ти, ино ви ра ти 
сле де ћом мак си мом: „Учи ни ти не при ја те ља да се без бор бе (са мо)
пот чи ни, (са мо)под јар ми, (са мо)по ко ри – вр ху нац је уме ћа ра то ва-
ња“16)).

6. ЖЕ ЉЕ НА ВИ ЗИ ЈА И СТРА ТЕ ГИ ЈА АМЕ РИЧ КО-
НА ТОВ СКЕ „АТЛАН ТИ СТИЧ КЕ ЕВРО ПЕ“ И  
ЕВРО А ТЛАНТ СКО-ТРАН СЕ ВРО А ЗИЈ СКОГ  
ПО ЛИ ТИЧ КО-БЕЗ БЕД НО СНОГ СИ СТЕ МА
Рат  ко ји су про тив Ср би је во ди ле 1999. го ди не Сје ди ње не 

Др жа ве уз по моћ НА ТО-а, као и уз са рад њу свих Ср би ји су сед них 
и та да ван на тов ских као и дру гих но во на тов ских др жа ва, био је за 
САД са мо ме ђу ко рак у за хук та лом про це су ре а ли за ци је  (сре ди-
ном 90-тих го ди на за ми шље ном да се фи на ли зу је до 2010. го ди-
не), та да шње њи хо ве пла не тар не ге о по ли тич ке стра те ги је, ви зи је 
и про јек ци је. Она је пред ви ђа ла јед ну пост би по лар ну, пост со вјет-
ску, пост со ци ја ли стич ку, уни по лар но и уни со но за о кру же ну и „па-
ци фи ко ва ну“ аме рич ко-на тов ску „Атлан ти стич ку Евро пу“ (од 
Фин ске до Гру зи је, од Мур ман ска до Цр ног и Ка спиј ског мо ра) и, 
14) Исто, стр. 194.

15) Sun Tzu, The Art of War, (Тranslated  by Sa muel Gri fith, For ward by Lid del Hart), Ox ford 
Uni ver sity Press (UNE SCO col lec tion of re pre sen ta ti ve works, Chi ne se se ri es), Lon don 1963, 
pa per back edi tion 1971, pp. 77-78. Са овом не ве ли ком књи гом, на ста лом 500 го ди на пре 
но ве ере и ко ја је, ме ђу тим, из вр ши ла све до да на шњег вре ме на огро ман ути цај у вој-
ним на у ка ма и док три на ма као и у по ли тич ким и без бед но сним де лат но сти ма, Евро па 
се пр ви пут сре ла тек 1772. го ди не за хва љу ју ћи јед ном фран цу ском ми си о на ру-је зу и ти 
из Пе кин га и па ри ском из да њу пре во да.

16) Ду шан Ни ко лиш, „Но ва вој на моћ Аме ри ке за 21. век – ин стру мент го спо да ре ња све том 
без ра та“ у: САД или ни кад. Од гло ба ли зма ка то та ли та ри зму, из да ње ауто ра, Бе о град, 
1998, стр. 168.
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у не што да љој пер спек ти ви, јед ну тзв. кон фе де ра ли зо ва ну Ру си ју 
раз ва ље ну на три „су пер-ен ти те та“ („европ ску Ру си ју“, „Си бе ри-
ју“ и „Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку“) као и из град њу јед ног бу ду ћег 
пла не тар ног, тран са тлант ског – тран се вро а зиј ског, по ли тич ко-
без бед но сног си сте ма, од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка.17)  Бже жин-
ски је ту, сред њо роч но-ду го роч ну, гло бал ну про јек ци ју Аме ри ке 
из но сио ди рект но и са не дво сми сле ном уве ре но шћу: „Оно што се 
бу де де ша ва ло са рас по де лом мо ћи у евро а зиј ској коп не ној ма си“, 
твр дио је он, „би ће од од лу чу ју ћег зна ча ја за гло бал ни при мат и 
за исто риј ско на сле ђе Аме ри ке... Ма ло је ве ро ват но да ће у овој 
ге не ра ци ји би ло ко ји по је ди нач ни иза зи вач оспо ри ти ста тус Аме-
ри ке као пр ве си ле све та... Је ди на ал тер на ти ва аме рич ком свет ском 
вођ ству је ме ђу на род на анар хи ја... У не ста бил ној Евро а зи ји не по-
сред ни за да так САД је у то ме да обез бе ди да ни јед на др жа ва по на-
о соб, ни ти ком би на ци ја др жа ва (овај став се од но си и на моћ ни је 
европ ске др жа ве и на ЕУ, прим. Д. Н.) не стек не спо соб ност да 
си лом ис ти сне САД или, пак, ума њи њи хо ву од лу чу ју ћу уло гу“.18)

Из угла САД и ње них та ко об ли ко ва них евро а зиј ских ин те-
ре са, Ср би ја је, са сво јим та да шњим др жав ним иден ти те том, су-
бјек ти ви те том, те ри то ри јал ним ин те гри те том и ре жи мом би ла 
ма ла, али ва жна и опа сна и уз не ми ру ју ћа ре ме ти лач ка, „лу пе шка“ 
тач ка и пре пре ка ко ју тре ба осво ји ти, не у тра ли са ти је и пот чи ни ти 
да би би ла у функ ци ји  јед ног од мо сто бра на у аме рич ко-на тов-
ском (евро-аме рич ком) ис точ ном и ју го и сточ ном вој ном и ге о по ли-
тич ком по хо ду („ши ре њу“) на Ри мленд, премa за пад ним и ју жним 
гра ни ца ма Ру си ји, пре ма Цен трал ној Ази ји, тј. „Евро а зиј ском Бал-
ка ну“. Би ла је она у том вре ме ну је ди на пре пре ка ко ја се прет ход-
но ни је мо гла укло ни ти ни еко ном ско-фи нан сиј ским ра том про тив 
ње, ни изо ла ци јом и бло ка дом, ни ти до бро вољ ним при стан ком, 
„ми ро љу би вом парт нер ском при си лом“, већ са мо - рат ном. Мо рао 
17) Ви ше и де таљ ни је ви де ти у сеп тем бар ско-ок то бар ском  ју би лар ном, сла вље нич ком 

бро ју ча со пи са аме рич ког ета бли шмен та, Fo re ign Af fa irs, по во дом 75. го ди шњи це из-
ла же ња, у ге о по ли тич ки про гра мат ском и „ви зи о нар ском“ члан ку (ко ји је пред ста вљао 
за кључ но по гла вље ње го ве књи ге The Grand Chess-Bo ard ко ја ће убр зо по сле по ја ве 
члан ка иза ћи у јав ност) : Zbig ni ew  Br ze zin ski, „A Ge o stra tegy for Eura sia“ (са ма пом 
по ме ну тих но вих ге о по ли тич ких ре ком по зи ци ја, „ар хи тек ту ра“, ко ја ће, ме ђу тим, би ти 
из о ста вље на из књи ге) , Fo re ign Af fa irs, 75th An ni ver sary, 1922-1997, vol. 76, No. 5, Sep-
tem ber/Oc to ber 1997.

18)  „А Ge o stra tegy for Eura sia“. „Док три на Бже жин ског“ под ра зу ме ва ла је  САД-НА ТО кон-
тро лу над:  Цр ним Мо рем, уда ља ва ње Ру си је од ње го вих се вер них и ис точ них оба ла; 
пу ну кон тро лу над три кав ка ске др жа ве – над Гру зи јом, Азер беј џа ном, Је ме ни јом, од 
укуп но, по Бже жин ском, де вет цен трал но а зиј ских др жа ва „Евро а зиј ског Бал ка на“; кон-
тро лу над де ло ви ма ју га Ру си је – Че че ни јом, Да ге ста ном,  итд.; и, да ка ко, над но вим 
„пу тем сви ле“ – над наф то во ди ма и га со во ди ма из цен трал но а зиј ског, ка спиј ског ба се на 
као и над ње го вим бо га тим фо сил ним енер гет ским из во ри ма и ре зер ва ма.
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се при ме ни ти пра ви рат, ди рект на вој на агре си ја и то ви со ко тех но-
ло шког, со фи сти ци ра ног ка рак те ра и са др жа ја и ви со ке рат не бру-
тал но сти са осва ја њем, от ки да њем јед ног, ју жног, и са САД-НА-
ТО-ом de fac to гра нич ног, де ла те ри то ри је Ср би је (СР Ју го сла ви је) 
и пра вље њем од ње га но ве др жа ве у Евро пи, дру ге др жа ве јед ног 
истог на ро да. 

7. ИМ ПЕ РА ТИВ ДО БИ ЈА ЊА РА ТА  
И ОП СТАН КА НА ТО-а

Рат САД, глав ног ини ци ја то ра, агре со ра и вој но-ви со ко тех-
но ло шког но си о ца агре си је, уз по моћ и вој но и по ли тич ко-ло ги-
стич ко, ко а ли ци о но  по кри ће и „рас те ре ће ње“ НА ТО-а,  про тив 
Ср би је19), а то ће се по твр ди ти и у дру гом ра ту САД про тив Ира ка 
2003., по ка зао је и свет уве рио у то да су САД би ле спрем не, и да 
да нас је су, на то да рат, по што су већ ушле у ње га, ни ка ко не сме ју 
из гу би ти. По себ но не ге о по ли тич ки и, на рав но, и вој но-по ли тич-
ки. Дру гим ре чи ма, оне, по сле ис ку ства по ра за у ис цр пљу ју ћем 
ра ту про тив Ви јет на ма, сва ки рат, па и да на шње у Ира ку и Аф га-
ни ста ну, мо ра ју во ди ти на по бе ду, до кра ја, по сва ку це ну, осим по 
це ну ве ли ких, ма сов них соп стве них људ ских жр та ва. А оне се не ће 
де си ти све док САД има ју ап со лут ну ви со ко тех но ло шку су пре ма-
ци ју ко ја им и де тер ми ни ше и обез бе ђу је во ђе ње та квих „ком фор-
них“, сно шљи вих ра то ва, без ви дљи вог по ра за у ви ду ма сов них 
људ ских гу би та ка. Је ди ни рат у ко ји САД да нас не би би ле спрем не 
ући, ко ји не би мо гле до би ти, по ова квом сце на ри ју, био би рат про-
тив ви со ко тех но ло шки, со фи сти ци ра но ин фе ри ор ног про тив ни ка 
ко ји, ме ђу тим, по се ду је ну кле ар ни, хе миј ско-би о ло шки, ка па ци тет 
на но ше ња Сје ди ње ним Др жа ва ма ве ли ких људ ских жр та ва, вој них 
или ци вил них, као што би би ло у слу ча ју агре си је САД на Се вер ну 
Ко ре ју да нас или на Иран су тра.  САД су у ра ту про тив Ср би је би ле 
спрем не на то, а и да нас су, да у слу ча ју опа сно сти да рат из гу бе, 
19) „Агре си ја би се из вр ши ла на те ри то ри ји др жа ве чи је се гра ни це при зна ју и чи ји су ве-

ре ни тет се не оспо ра ва. Да ље, по ку ша ла би се оку па ци ја те ри то ри је су ве ре не, при зна те 
зе мље да би се ус по ста вио мир. Уки ну ла би се власт др жа ве да би се па ра ти сти-по бу-
ње ни ци, те ро ри сти, при хва ти ли оку па ци о ну власт НА ТО-а и САД као сво ју, „осло бо ди-
лач ку“. Про из и ла зи, да би се вој на ин тер вен ци ја, агре си ја, рат, оку па ци ја, про тек то рат, 
пре ла зни ста тус, итд., „им пле мен ти ра ли“ са мо ра до то га да се оства ре ци ље ви се па ра-
ти ста-те ро ри ста ко је они са ми не мо гу да оства ре. У слу ча ју Ју го сла ви је, и на при ме ру 
Ко сме та, САД и ње ни за пад ни са ве зни ци по ка зу ју ви сок сте пен са рад ње са те ро ри змом, 
по ста ју за штит ник и спон зор ал бан ског те ро ри зма док се на дру гим фрон то ви ма про тив 
ње га, као уни вер зал не прет ње ми ру и као соп стве ног спољ но по ли тич ког при о ри те та, 
бо ре свим сред стви ма. Аме рич ко-на тов ски мир би се ус по ста вио на оку пи ра ној те ри-
то ри ји су ве ре не др жа ве ко ја, у том слу ча ју, ви ше не би по сто ја ла. То би, да кле, био мир 
и без бед ност за по бу ње ни ка, а не за Ср би ју и Ју го сла ви ју.“ Dr Du šan Ni ko liš, „SAD – 
pri mar ni pro iz vo đač ne sta bil no sti Bal ka na i Ju go sla vi je u uni po lar nom evrop skom po ret ku“, 
Post bi po lar ni svet i Ju go sla vi ja (Zbor nik ra do va), pri re dio Dr Vla di mir Gre čić, In sti tut za 
me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad, 2000, str. 52.
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упо тре бе и ну кле ар но оруж је и про тив про тив ни ка ко ји то оруж је, 
као сред ство од ма зде про тив САД, не по се ду је. 

На при ме ру по тен ци јал ног, хи по те тич ког по ра за САД у ра-
ту ко ји су во ди ле про тив европ ске Ср би је 1999. го ди не, мо же се 
на пра ви ти сце на рио сло же них, круп них по сле ди ца и кон се квен ци 
то га и из њих пла стич но раз у ме ти сав зна чај аме рич ког им пе ра ти ва 
да САД ни ка ко не сме ју би ти по ра жен у ве ли ким ге о по ли тич ким 
игра ма у ко је се упу шта ју пу тем во ђе ња ра та. По раз САД и НА-
ТО-а на „слу ча ју“ Ср би је, а по во дом Ко сме та, во дио би, без сум-
ње, бр жем или по ступ ни јем уру ша ва њу и кра ју НА ТО-а а са њи ме 
и до ми ни ра ју ће вој но-без бед но сне уло ге и ге о по ли тич ког при су-
ства САД у Евро пи као су пер си ле ко ја је пре ко по ла ве ка, упра во 
пу тем НА ТО-а, кре и ра ла и кон тро ли са ла европ ски по ре дак. То би 
био по че так про це са осло ба ђа ња Евро пе од САД и во дио би, пр-
вом по сле Дру гог свет ског ра та, „им пе ри јал ном по вла че њу“ САД 
пре ко Атлан ти ка, у но ви изо ла ци о ни зам, изо ла ци о ни зам у од но су 
на Евро пу. Ста ри свет, Евро па, као од раз у огле да лу, и да ље  оста је 
онај део све та ко ји Аме ри ци да је нај ве ћу и екс клу зив ну по твр ду и 
ле ги ти ми тет ње ног гло ба ли зма и ин тер на ци о на ли зма. По вла че ње 
из Евро пе, „ис пу шта ње Евро пе из сво јих ру ку“, од но сно аме рич ки 
изо ла ци о ни зам од Евро пе зна чио би за Аме ри ку, и био у њој до-
жи вљен,  као – гу би так гло бал ног ли дер ства, до ми нант не мо ћи и 
ми си о нар ске уло ге САД у све ту. Све га оно га што је за САД на сле ђе 
Дру гог свет ског ра та.

Од ла ском НА ТО-а са исто риј ске, ге о по ли тич ке и вој но-стра-
те шке сце не, кре ди би ли тет и вој но-без бед но сна до ми на ци ја и оп-
ста нак и оста нак САД у Евро пи из гу би ли би сми сао. НА ТО је свих 
ових „хлад но ра ов ских“ и „пост хлад но ра тов ских“ де це ни ја (ску па 
са ОЕБС-ом) је ди на и су штин ски пре суд на по ли тич ка и вој но-без-
бед но сна коп ча Сје ди ње них Др жа ва са Евро пом. Без НА ТО-а и 
сво је до ми нант не ко манд не и тех но ло шке по зи ци је у ње му, САД, 
јед но став но ре че но, не би има ле шта да тра же у Евро пи, осим као 
оку па ци о на си ла!  Да кле, по раз аме рич ке стра те ги је на при ме-
ру ра та про тив Ср би је, „ра та за Ко со во“, у си ту а ци ји „ује ди ње не 
Евро пе“ а без по сто ја ња вој не прет ње Ру си је „остат ку Евро пе“, во-
дио би не ми нов но ка аме рич ком на пу шта њу Евро пе, што би би ла 
по след ња ствар на ко ју би САД мо гле да при ста ну. Због то га до тог 
пoраза ни је ни ка ко ни мо гло до ћи.  (Хи по е тич ки гле да но, до по ра за 
САД, на пу шта ња Евро пе, мо гло би до ћи у слу ча ју из ра ста ња ЕУ, 
или не ке од ње них ве ли ких чла ни ца, у гло бал ну вој ну си лу и ње ног 
стра те шког европ ског без бед но сног до го во ра са Ру си јом у по гле ду 
ства ра ња но вог европ ског без бед но сног си сте ма и по рет ка.) 



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 217-236.

232

8. БИ НАР НИ ДУХ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ДАР ВИ НИ ЗМА

За Еми ла Влај ки ја20), САД су оти шле да ље од би ло ко га дру-
гог у раз ви ћу ра ци о нал но сти и прагма ти зма. Њи хов про те стант ски 
дух го ни њи хов ана ли тич ки ум до пер фек ци је осло бо ђе не „бес ко-
ри сне фи ло зо фи је“. То је, по ње му, раз лог због ко га је ан гло сак-
сон ско раз ми шља ње са свим праг ма тич но (ем пи ри зам, ло гич ки 
по зи ти ви зам, праг ма ти зам, би хеј ви о ри зам, функ ци о на ли зам), а 
аме рич ке вред но сти крај ње упро шће не и би нар но струк ту ри ра не: 
до бро-ло ше, ис прав но-по гре шно, без иче га из ме ђу, та ко да овај 
не до ста так ди ја лек тич но сти про из во ди не ку вр сту емо ци о нал не 
не раз ви је но сти. Сим пли фи ци ра но про це њи ва ње вред но сти, емо-
ци о нал на не зре лост, чврст со ци јал ни дар ви ни зам у сва ко днев ном 
жи во ту, од ба ци ва ње тра ди ци је у име без вред них но во та ри ја, сна-
жна убе ђе ња у тех но ло шки на пре дак, све то чи ни ову ве ли ку на ци-
ју че сто не спо соб ном да има ис прав но и ре ал но ми шље ње о дру-
ги ма. 

По Влај ки ју, Аме ри кан ци под ри ва ју све што се не укла па у 
про фит но ори јен ти са ну ра ци о нал ност и што је тех нич ки ин фе ри-
ор ни је. У скла ду с тим, они „пре вред ну ју“ чи тав мо рал. Сма тра ју-
ћи се бе за над љу де пред о дре ђе не да сву да на мет ну сво ја пра ви ла, 
они спон та ност за ме њу ју тех но ло шком ефи ка сно шћу, де мо кра ти-
ју – си лом, сре ћу – про фи том. Они ве ру ју да љу ди у зе мља ма у 
раз во ју по се ду ју са мо роп ски мо рал, фик ци ју ху ма но сти, ду хов ну 
ин фе ри ор ност. Због то га су, сма тра Влај ки, аме рич ки „екс пер ти“ 
мо гли да про це не да ће са мо де сет да на бом бар до ва ња Ср би је би-
ти до вољ но да иза зо ве ка пи ту ла ци ју ре жи ма. Аро гант ни, и у овом 
пи та њу без про ниц љи во сти, бе сни што се то ни је до го ди ло, и у 
сво јој мах ни то сти, по ја ча ва ли су бомбар до ва ње ци ља ју ћи све ви-
ше и ви ше не ви но ци вил но ста нов ни штво, вр ше ћи те рор над  њим.

ЗА КЉУ ЧАК

Ра то ви ко је су Сје ди ње не Др жа ве во ди ле у по след њој де це-
ни ји 20. ве ка и ко је во де у пр вој де це ни ји 21. ве ка  на Ју го-Бал ка ну 
и на Сред њем Ис то ку  по твр ђу ју и це мен ти ра ју са зна ње и исти-
ну, де це ни ја ма „скри ва ну“  ма гли ном „хлад ног ра та“, су ко ба ис-
ток-за пад, по сто ја ња „им пе ри је зла“и там ном сен ком ну кле ар ног 
суд њег да на и ну кле ар ног ле де ног до ба – спољ на, гло бал на ме ђу-
20) Ви де ти: Emil Vlaj ki, The New To ta li ta rian So ci ety. Phi lo sophy and Ge o po li tics of De ath, 

ин тер нет адре са: http://www.be o grad.com/na to/tex tsen glish/phi lo sophy and ge o po li tics of 
de ath.html,  7 Ju ne, 1999, p. 2-3.
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на род на по ли ти ка САД  кон ти ну ум је Аме ри ци ко ри сних ра то ва, 
вој них ин ва зи ја, агре си ја, ин тер вен ци ја, оку па ци ја, иза зва них  и 
под сти ца них гра ђан ских ра то ва, др жав них уда ра и тај них, суб вер-
зив них и те ро ри стич ких опе ра ци ја у Тре ћем све ту, у Евро а зиј ском 
Бал ка ну и, но ви јег да ту ма, на Бал ка ну, тј. на под руч ју не ка да шње 
Ју го сла ви је. Од јед ног од ли де ра ан ти о со вин ске са ве знич ке ко а ли-
ци је и осло бо ди о ца Евро пе од на ци стич ког то та ли та ри зма, САД 
су се на мет ну ле као њен но ви вла дар. За САД, Дру ги свет ски рат, 
већ и са мим на чи ном на ко ји су га окон ча ле, као да ни кад ни је пре-
стао. Оне су га - вој ним ин тер вен ци ја ма и ра то ви ма (отво ре ним 
и тај ним, као и оним нео бја вље ним), стал ним вој но-тех но ло шким 
на о ру жа ва њем и фи нан сиј ским пу те ви ма и опе ра ци ја ма - са мо на-
ста ви ле. Це ло куп на њи хо ва спољ на по ли ти ка од за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо мо же се по сма тра ти као про ду же так тог ра-
та, као ње го во „вра ћа ње на по чет не по зи ци је“, у Евро пу. 

Про из вод ња кри за и ра то ва – на чин је оп стан ка САД као 
су пер си ле! Оно што се на зи ва спољ ном по ли ти ком САД у 20. ве-
ку и на по чет ку 21. ве ка – рат на је, ви со ко ми ли тант на по ли ти ка, 
сво је вр сна „про ду же на Хи ро ши ма“. Њој су не пре кид но по треб ни 
не при ја те љи, од но сно но ве прет ње, иза зо ви и опа сно сти од стра-
не - или гло бал ног ри ва ла (СССР, Ру си ја, Ки на, су тра ЕУ?), или 
„не при ја тељ ског све та и окру же ња“, „оруж ја за ма сов но уни ште ње 
и ис тре бље ње“ у ру ка ма раз бој нич ких др жа ва (као да САД ни су 
нај ве ћи свет ски ар се нал, по сед ник тог оруж ја), или, пак, од стра-
не „гло бал ног (чи тај ан ти а ме рич ког) те ро ри зма“ и „те ро ри стич ких 
др жа ва“ (као да САД ни су са ме сво је вр сни нај ве ћи гло бал ни др-
жав ни те ро ри ста, нај моћ ни ја ви со ко тех но ло шка „те ро ри стич ко-
без бед но сна кор по ра ци ја“ ко ја спро во ди свој по ре дак „ху ма ни тар-
ног, мо рал ног то та ли та ри зма“ у ме ђу на род ним од но си ма).

Аме рич ка спољ на по ли ти ка про бра ти ла се у сво ју ду го не-
го ва ну, и при пре ма ну, су прот ност, или, бо ље ре че но, у сво ју пра ву 
при ро ду – она је на ста вак ра та дру гим (до пун ским, ино ви ра ним) 
сред стви ма (ан ти-Кла у зе виц). За Сје ди ње не Др жа ве рат је – по-
ли ти ка, он је био и би ће пре сва ке по ли ти ке. На ме та ње и оства ри-
ва ње сво јих ин те ре са у ме ђу на род ним од но си ма вој ним, рат ним 
на си љем, тј. др жав ним вој ним те ро ри змом пре ма дру гим др жа ва-
ма и на ро ди ма, сме њу је по ли ти ку и ди пло ма ти ју као пре ва зи ђе не 
ве шти не, де лат но сти и тех но ло ги је одр жа ва ња дру шта ва и по ре-
да ка и упра вља ња њи ма, и ус по ста вља се – као са ма по ли ти ка! За 
аме рич ке пост мо дер не, пост ли бе рал не и, мо жда, по стор ве ли јан ске 
стра те ге и вла да ре, „де мо крат ске, ви со ко тех но ло шке, то та ли та-
ри сте“, по ли ти ка и ди пло ма ти ја су - са мо кра ће или ду же па у зе у 
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кон ти ну у му др жав ног на си ља, дик та та, те ро ра и ге о по ли тич ке и 
ма те ри јал не по хле пе. 

Спољ на, од но сно, свет ска по ли ти ка САД ре флекс је њи хо-
вог уну тра шњег со ци јал ног и по ли тич ког би ћа. Про из и ла зи да је 
уну тра шње по ли тич ко би ће САД од са мог тре нут ка сти ца ња по-
ли тич ке са мо све сти Аме ри ке о сво јој но вој гло бал ној мо ћи и во-
де ћој ми си о нар ској свет ској уло зи и „од го вор но сти“, а тај тре ну-
так је Дру ги свет ски рат, би ло „на хра ње но“, „на би је но“ све шћу о 
не при ко сно ве ном, не за мен љи вом зна ча ју и ефек ту вој не мо ћи у 
соп стве ном гло бал ном ме ђу на род ном са мо о ства ре њу. Гло бал на 
ме ђу на род на по ли ти ка Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, по уни-
ште њу на ци стич ког Тре ћег рај ха Не мач ке и им пе ри јал ног ми ли та-
ри стич ког Ја па на, по ста је – стал на ми ли та ри стич ка аку му ла ци ја и 
над град ња да би се оста ло на вр ху и да се тај врх ни са ким не би 
де лио.

Dusan Ni ko lis, 
ONE POS SI BLE AP PRO ACH IN RE SE ARCH 
OF GLO BAL IN TER NA TI O NAL BE ING OF 

THE UNI TED STA TES  OF AME RI CA

Sum mary
Wars that the Uni ted Sta tes of Ame ri ca ha ve been ma king in last 

de ca de of 20th cen tury and first de ca de of 21st cen tury ju stify the as-
sump tion that con ti nu a tion of the wars, mi li tary in va si ons, ag gres si ons, 
in ter ven ti ons, oc cu pa ti ons, pro vo ked and en co u ra ged ci vil wars, co ups, 
and sec ret sub ver si ve and ter ro rist ope ra ti ons wor ldwi de and in re cent 
ti mes on ter ri tory of for mer Yugo sla via and “Euro-Asian Bal kan” ha ve 
pre sen ted glo bal in ter na ti o nal or fo re ign po li tics of the Uni ted Sta tes. 
This re a li za tion has been “co ve red” for de ca des with the “Cold War” 
ga u ze, East – West con flict, exi sten ce of red “em pi re of evil” and apo-
calyptic sha dow of nuc le ar jud gment day and nuc le ar ice age. Who le 
Ame ri ca fo re ign po li tics from the end of Se cond World War and emer-
gen ce of the Uni ted Sta tes in to a glo bal su per po wer might be com pre-
hen ded as so me sort of con ti nu a tion of the war and a con ti nu o us mi li-
tary ac cu mu la tion and up gra de for pur po se of staying at the top and not 
sha ring it with anybody el se. Pro duc tion of cri sis and wars is the way 
of sur vi val and fun cti o ning of glo bal in ter na ti o nal be ing of the Uni ted 
Sta tes as a su per po wer and its le a der sta tus and ro le. Fo re ign po li tics 
of the Uni ted Sta tes in 20th cen tury and at the be gin ning of 21st cen tury, 
com pre hen ded in such way, might be as well as con si de red as the war 
or highly mi li tant po li tics.
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Ame ri can fo re ign po li tics has tur ned it self in to its own con tra-
ri ety, or, bet ter said, in its real kind – it con ti nued the war with ot her 
(ad di ti o nal, in no va ted) me ans. For the Uni ted Sta tes the war is – po li-
tics. The war has been and will be in front of each and every po li tics. 
Im po sing and ac hi e ve ment of its own sta te in te rest in in ter na ti o nal re-
la ti ons aimed at ot her sta tes and na ti ons thro ugh the war and mi li tary 
vi o len ce or the sta te and mi li tary ter ro rism, in clu ding he re nuc le ar one, 
has sub sti tu ted the po li tics and di plo macy as ob so le te vir tu es, ac ti vi-
ti es and tec hno lo gi es and has esta blis hed it self as the po li tics it self. 
For Ame ri can post mo dern, post li be ral, mi li tary high tec hno lo gi cal and 
per haps post-or wel li an ide o lo gists and stra te gists of the world af fa irs, 
the po li tics and di plo macy ha ve been only short and long bre aks in the 
con ti nu a tion of the sta te vi o len ce, im po si tion and ge o po li ti cal and ma-
te rial greed.
Key Words: war ri or-li ke glo bal in ter na ti o nal po li tics of the USA, wars and 

in ter ven ti o nism of the USA, Ame ri can uni po la rism, NA TO, sta-
te (nuc le ar) ter ro rism of the USA, de moc ra tic mi li ta rism of the 
USA, ge o po li ti cal po wer and in te rests of the USA, Euro-Asian 
Bal kan, sta tes-vil la ins, Ser bia
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