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Iјан	Бре	мер	је	сва	ка	ко	је	дан	од	нај	у	ти	цај	ни	јих	екс	пе	ра	та	и	ана-
ли	ти	ча	ра	(у	аме	рич	кој	тер	ми	но	ло	ги	ји:	pun dit	или	gu ru)	да	на-

шњи	це,	 ка	да	 је	 реч	 о	 ме	ђу	на	род	ним	 по	ли	тич	ким	 и	 еко	ном	ским	
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од	но	си	ма.	Све	при	су	тан	у	ве	ли	ком	бро	ју	гло	бал	них	штам	па	них	и	
елек	трон	ских	 ме	ди	ја	 (Fi nan cial Ti mes,	Fo re ign Po licy,	Ti me,	Re u
ters),	ак	ти	ван	на	дру	штве	ним	мре	жа	ма,	аутор	ве	ли	ког	бро	ја	књи	га	
на	раз	ли	чи	те	по	ли	тич	ке	и	еко	ном	ске	те	ме	и	ру	ко	во	ди	лац	Евро	а	зи	ја	
гру	пе,	ор	га	ни	за	ци	је	за	ана	ли	зу	и	ис	тра	жи	ва	ње	по	ли	тич	ких	ри	зи	ка,	
чи	ни	се	да	Бре	мер	да	нас	ужи	ва	у	ста	ту	су	и	по	зи	ци	ји	на	лик	они	ма	
ко	ји	су	у	прет	ход	ним	го	ди	на	ма	би	ли	на	ме	ње	ни	чу	ве	ном,	и	не	што	
ста	ри	јем,	Фа	ри	ду	За	ка	ри	ји.

Сво	јом	нај	но	ви	јом	књи	гом	Су пер си ла: Три мо гу ће уло ге Аме
ри ке у све ту,	об	ја	вље	ном	у	Ср	би	ји	у	из	да	њу	Цен	тра	за	ме	ђу	на	род-
не	од	но	се	и	одр	жи	ви	раз	вој	тек	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	на	кон	пр	вог	из	да-
ња	на	ен	гле	ском	је	зи	ку,	Бре	мер	се,	на	тра	гу	та	квих	ауто	ра	као	што	
су,	по	ред	оста	лих,	Џо	зеф	Нај	(Па ра докс аме рич ке мо ћи),	Збиг	њев	
Бже	жин	ски	 (Аме рич ки из бор: Гло бал на до ми на ци ја или гло бал но 
вођ ство),	Џо	шуа	Ма	рав	чик	(Им пе ра тив аме рич ког вођ ства)	или	
већ	по	ме	ну	ти	Фа	рид	За	ка	ри	ја	 (По ста ме рич ки свет),	 хва	та	 у	 ко-
штац	 са	 јед	ним	 од	 нај	зна	чај	ни	јих	 про	бле	ма	 са	вре	ме	не	 гло	бал	не	
по	ли	ти	ке:	ме	стом	и	уло	гом	Аме	ри	ке	у	све	ту	на	кон	окон	ча	ња	„уни-
по	лар	ног	 мо	мен	та“	 (Чарлс	 Кра	ут	ха	мер).	 Ва	ља	 на	по	ме	ну	ти	 да	 је	
срп	ско	из	да	ње	об	ја	вље	но	у	вр	ло	до	бром	пре	во	ду	Ве	ре	и	Ми	ре	Гли-
го	ри	је	вић,	тан	де	ма	по	зна	тог	струч	ној	јав	но	сти	по	сјај	ном	пре	во	ду	
Ки	син	џе	ро	ве	Ди пло ма ти је.

Књи	га	је	кон	ци	пи	ра	на	као	сво	је	вр	сна	де	ба	та	из	ме	ђу	раз	ли	чи-
тих	 при	сту	па	 про	бле	му	 аме	рич	ке	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 стра	те	ги	је.	
Ис	ти	чу	ћи	„пост	хлад	но	ра	тов	ску	кон	фу	зи	ју	и	по	гре	шну	ра	чу	ни	цу“	
као	је	дан	од	глав	них	узро	ка	са	вре	ме	не	кри	зе	аме	рич	ке	спољ	не	по-
ли	ти	ке,	Бре	мер	по	себ	но	кри	ти	ку	је	спољ	но	по	ли	тич	ку	нео	д	луч	ност	
ад	ми	ни	стра	ци	је	Ба	ра	ка	Оба	ме,	те	из	два	ја	од	но	се	са	Ки	ном,	Ру	си-
јом	и	аме	рич	ким	са	ве	зни	ци	ма,	али	и	ши	ре	ње	ме	ђу	на	род	них	кон-
фли	ка	та	са	јед	не,	и	те	ро	ри	зма	са	дру	ге	стра	не,	као	глав	не	иза	зо	ве	
ко	ји	се	да	нас	на	ла	зе	пред	Сје	ди	ње	ним	Др	жа	ва	ма,	и	са	ко	ји	ма	ће	
бу	ду	ћа	ад	ми	ни	стра	ци	ја	мо	ра	ти	да	се	су	о	чи.	Пре	ма	Бре	ме	ру,	„моћ	
је	ме	ра	не	чи	је	спо	соб	но	сти	да	на	те	ра	дру	го	га	да	учи	ни	не	што	што	
ина	че	не	би	учи	нио,	а	све	ви	ше	вла	да	да	нас	рас	по	ла	же	до	вољ	ним	
ре	сур	си	ма	и	 са	мо	по	у	зда	њем	да	 јед	но	став	но	од	би	ју	дик	тат“	 (стр.	
19).	По	ја	ва	но	вих	ди	пло	мат	ских	игра	ча,	оли	че	них,	из	ме	ђу	оста	лог,	
у	 зе	мља	ма	 тзв.	БРИКС-а	 (Бра	зил,	Ру	си	ја,	Ин	ди	ја,	Ки	на,	 Ју	жно	а-
фрич	ка	Ре	пу	бли	ка),	те	њи	хо	ва	убр	за	на	по	ли	тич	ка	и	при	вред	на	екс-
пан	зи	ја,	уз	не	а	де	кват	не	од	го	во	ре	на	ве	ћи	ну	по	ме	ну	тих	иза	зо	ва	са	
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ко	ји	ма	се	Аме	ри	ка	су	о	ча	ва,	не	ки	су	од	по	ка	за	те	ља	си	ла	зне	пу	та	ње	
на	 ко	јој	 се	 на	ла	зи	 аме	рич	ка	 спољ	на	по	ли	ти	ка.	И	по	ред	 то	га,	 ау-
тор	сма	тра	да	Аме	ри	ка	су	штин	ски	ни	је	на	„си	ла	зној	пу	та	њи“,	пре	
све	га	за	хва	љу	ју	ћи	сна	зи	сво	је	при	вре	де,	енер	гет	ској	не	за	ви	сно	сти,	
ула	га	њи	ма	у	ис	тра	жи	ва	ње	и	раз	вој	и	де	мо	граф	ским	пред	но	сти	ма.	
Ипак,	ка	ко	би	се	пред	у	пре	ди	ле	по	тен	ци	јал	не	не	га	тив	не	по	сле	ди	це	
ко	је	би	по	аме	рич	ко	дру	штво	и	ме	ђу	на	род	ни	си	стем	мо	гла	да	про-
из	ве	де	по	ме	ну	та	аме	рич	ка	спољ	но	по	ли	тич	ка	кон	фу	зи	ја,	ну	жно	је,	
пре	ма	Бре	ме	ру,	да	се	по	ли	тич	ко	ру	ко	вод	ство	опре	де	ли	за	не	ку	од	
мо	гу	ћих	спољ	но	по	ли	тич	ких	стра	те	ги	ја	и	до	след	но	је	спро	во	ди.	У	
по	гла	вљи	ма	4-6	Бре	мер	на	сту	па	као	за	ступ	ник	три	раз	ли	чи	та	ми-
шље	ња	о	мо	гу	ћој	и	по	треб	ној	уло	зи	Аме	ри	ке	у	све	ту,	из	но	се	ћи	нај-
сна	жни	је	ар	гу	мен	те	у	при	лог	сва	ке	од	стра	те	гијâ	и	оба	ве	зу	ју	ћи	се	
да	ће	соп	стве	ни	и	не	дво	сми	сле	ни	пле	до	а	је	у	при	лог	јед	не	од	њих	
из	не	ти	тек	у	за	кључ	ном	по	гла	вљу	књи	ге.	

Пр	ви	од	ана	ли	зи	ра	них	при	сту	па	 је	сте	оно	што	Бре	мер	на	зи-
ва	„не	за	ви	сном	Аме	ри	ком“.	Пре	ма	Бре	ме	ру,	то	ни	је	по	зив	на	изо-
ла	ци	о	ни	зам,	већ	на	пре	у	сме	ра	ва	ње	по	ли	тич	ког	фо	ку	са	на	до	ма	ћа	
пи	та	ња,	пре	све	га	на	очу	ва	ње	гра	ђан	ских	пра	ва	и	сло	бо	да	га	ран	то-
ва	них	Уста	вом,	уз	исто	вре	ме	но	по	вла	че	ње	из	ме	ђу	на	род	них	су	ко-
ба	и	са	ве	зни	шта	ва	(укљу	чу	ју	ћи	и	НА	ТО)	у	ко	ји	ма	Аме	ри	ка	не	ма	
ни	ка	квих	су	штин	ских	ин	те	ре	са,	а	ко	ји	је	по	сте	пе	но	до	во	де	до	„им-
пе	ри	јал	ног	пре	на	пре	за	ња“	(Пол	Ке	не	ди).	„Ми	ви	ше	не	мо	же	мо	да	
по	це	лом	све	ту	при	хва	та	мо	оба	ве	зе	ко	је	под	ри	ва	ју	на	ше	вред	но	сти	
код	ку	ће,	ис	цр	пљу	ју	на	шу	сна	гу	и	ре	сур	се,	упли	ћу	нас	у	бит	ке	ко	је	
нас	се	не	ти	чу	и	угро	жа	ва	ју	срж	на	ше	де	мо	кра	ти	је“	(стр.	52).	Осим	
што	под	ра	зу	ме	ва	не	ра	ци	о	нал	но	 тро	ше	ње	огра	ни	че	них	ре	сур	са	и	
до	во	ди	до	угро	жа	ва	ња	уну	тра	шњег	де	мо	крат	ског	си	сте	ма,	пре	ам-
би	ци	о	зно	 ме	ђу	на	род	но	 ан	га	жо	ва	ње	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	 не	рет	ко	
уру	ша	ва	и	њи	хов	ме	ђу	на	род	ни	кре	ди	би	ли	тет:	„За	раз	ли	ку	од	све-
та,	 не	 успе	ва	мо	 да	 ви	ди	мо	 соп	стве	не	 дво	стру	ке	 стан	дар	де.	Свет	
ви	ди	да	кри	ти	ку	је	мо	на	чин	на	ко	ји	се	одр	жа	ва	ју	из	бо	ри	у	Ру	си	ји	
и	Ве	не	цу	е	ли,	а	хва	ли	мо	на	вод	не	‘де	мо	крат	ске	ре	фор	ме’	у	Егип	ту,	
или	Са	у	диј	ској	Ара	би	ји.	При	хва	та	мо	ре	зул	та	те	изра	ел	ских	из	бо	ра,	
а	осу	ђу	је	мо	ис	ход	ка	да	гла	са	ју	Па	ле	стин	ци.	По	др	жа	ва	мо	се	це	си	ју	
Ко	со	ва,	 али	не	и	Кри	ма.	Го	во	ри	мо	Евро	пља	ни	ма	 ко	је	 зе	мље	би,	
по	на	ма,	тре	ба	ло	да	при	ме	у	Европ	ску	уни	ју.	Ре	ћи	дру	ги	ма	шта	да	
чи	не	лак	ше	је	ка	да	по	сто	ји	ве	ли	ка	раз	ли	ка	из	ме	ђу	на	ше	и	њи	хо	ве	
мо	ћи,	али	та	раз	ли	ка	се	сма	њи	ла,	и	сма	њи	ва	ће	се	и	да	ље“	(стр.	65).
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Уме	сто	ме	ђу	на	род	них	су	ко	ба	да	ле	ко	од	сво	је	те	ри	то	ри	је,	раз-
ли	чи	тих	про	је	ка	та	из	град	ње	на	ци	је	и	слич	них	по	ду	хва	та,	при	ступ	
„не	за	ви	сне	Аме	ри	ке“	на	ла	же	на	пу	шта	ње	уло	ге	„ме	ђу	на	род	ног	су-
пер	хе	ро	ја“	 и	 пре	у	сме	ра	ва	ње	 ре	сур	са	 у	 до	ма	ћу	 ин	фра	струк	ту	ру,	
обра	зо	ва	ње,	бри	гу	о	ве	те	ра	ни	ма,	ја	ча	ње	де	мо	крат	ских	ка	па	ци	те	та	
и	 „вра	ћа	ње	 нов	ца	 у	 ру	ке	 по	ре	ских	 об	ве	зни	ка“	 ра	ди	 под	сти	ца	ња	
при	вред	ног	ра	ста	(стр.	82-83).

На	ред	ни	при	ступ	би	ла	би	та	ко	зва	на	„ма	ни	бол	Аме	ри	ка“	(Mo
neyball Ame ri ca),	та	ко	на	зва	на	по	по	зна	тој	књи	зи,	пре	то	че	ној	и	у	
хо	ли	вуд	ски	филм,	о	ме	на	џе	ру	јед	ног	беј	збол	ти	ма,	при	ну	ђе	ном	да,	
у	усло	ви	ма	фи	нан	сиј	ских	по	те	шко	ћа,	ра	ди	кал	ном	ра	ци	о	на	ли	за	ци-
јом	 сред	ста	ва	 и	 стрикт	ним	 од	ре	ђи	ва	њем	 при	о	ри	те	та,	 ис	ко	ри	сти	
кри	зу	као	под	сти	цај	за	успе	шно	ру	ко	во	ђе	ње.	Овај	при	ступ	раз	ли-
ку	је	 се	 од	 прет	ход	ног	 по	 то	ме	што	 не	 пред	ла	же	 го	то	во	 пот	пу	но	
по	вла	че	ње	из	ме	ђу	на	род	не	по	ли	тич	ке	аре	не,	већ	упра	во	ја	сно	фор-
му	ли	са	ње	при	о	ри	те	та	и	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ју	тро	шко	ва.	„Не	ра	зум	но	је	
ми	сли	ти	да	Аме	ри	кан	ци	мо	гу	да	шти	те	сво	је	ин	те	ре	се	или	да	по-
ве	ћа	ва	ју	про	спе	ри	тет	не	при	хва	та	ју	ћи	из	ве	сне	тро	шко	ве	и	ри	зи	ке,	
без	об	зи	ра	на	уда	ље	ност	од	њи	хо	вих	гра	ни	ца“	(стр.	92).	За	то	„ма-
ни	бол“	спољ	на	по	ли	ти	ка	„при	зна	је	по	сто	ја	ње	од	ре	ђе	них	од	го	вор-
но	сти	ко	је	ни	ко	дру	ги	не	мо	же	да	при	хва	ти,	али	се	сву	где	осло	ба	ђа	
те	ре	та	ра	ди	ис	ко	ри	шћа	ва	ња	мо	гућ	но	сти,	док	[…]	ли	де	ре	усме	ра	ва	
на	за	шти	ту	оно	га	што	је	нај	ва	жни	је“	(стр.	93).	

У	обла	сти	без	бед	но	сти,	ово	би	под	ра	зу	ме	ва	ло	стро	гу	при	ме	ну	
по	зна	те	Па	у	е	ло	ве	док	три	не,	фор	му	ли	са	не	од	стра	не	та	да	шњег	на-
чел	ни	ка	Здру	же	ног	ге	не	рал	шта	ба,	Кол	на	Па	у	е	ла,	1990.	го	ди	не,	као	
сво	је	вр	сног	 те	ста	 о	 оправ	да	но	сти	 аме	рич	ког	 ан	га	жма	на	 у	 не	ком	
ме	ђу	на	род	ном	 су	ко	бу.	 Свих	 де	сет	 еле	ме	на	та	 Па	у	е	ло	ве	 док	три	не	
би	ло	 је	 за	до	во	ље	но	у	Пр	вом	 за	лив	ском	ра	ту	 (1990-1991),	 док	 то	
ни	је	био	слу	чај	при	ли	ком	агре	си	је	на	Са	ве	зну	Ре	пу	бли	ку	Ју	го	сла-
ви	ју	1999.	го	ди	не	или	ин	ва	зи	је	на	Ирак	2003.	го	ди	не.	

Овај	при	ступ	за	сни	ва	се,	та	ко	ђе	на	ува	жа	ва	њу	основ	них	ин	те-
ре	са	дру	гих	моћ	них	зе	ма	ља.	„Аме	ри	кан	ци	ве	ру	ју	да	њи	хо	ва	зе	мља	
има	 ле	ги	тим	ну	 сфе	ру	 ути	ца	ја.	Ни	је	 ни	 не	мо	рал	но	 ни	 ку	ка	вич	ки	
при	зна	ти	да	та	кве	сфе	ре	има	ју	и	дру	ге	си	ле.	За	то	ши	ре	ње	НА	ТО-а	
ка	ру	ском	‘дво	ри	шту’	пред	ста	вља	не	по	треб	ну	про	во	ка	ци	ју	Мо	скве	
у	ње	ном	нај	о	се	тљи	ви	јем	тре	нут	ку…“	(стр.	114).	Нео	п	ход	но	је	од-
ба	ци	ти	прет	по	став	ку	о	аме	рич	кој	из	у	зет	но	сти,	те	по	ка	за	ти	флек-
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си	бил	ност	и	спрем	ност	на	пре	го	во	ре	о	нај	ши	рем	спек	тру	ва	жних	
пи	та	ња.	

По	след	њи,	тре	ћи	спољ	но	по	ли	тич	ки	при	ступ	је	сте	„нео	п	ход	на	
Аме	ри	ка“.	Овај	 курс	под	ра	зу	ме	ва	 да	 „Аме	ри	кан	ци	мо	гу	по	ста	ти	
без	бед	ни	ји	 са	мо	 у	 све	ту	 у	 ко	јем	 су	 де	мо	кра	ти	ја,	 вла	да	ви	на	 пра-
ва,	при	ступ	ин	фор	ма	ци	ја	ма,	 сло	бо	да	 го	во	ра	и	људ	ска	пра	ва	уни
вер зал но	при	зна	ти	и	за	шти	ће	ни,	бу	ду	ћи	да	ове	вред	но	сти	ства	ра	ју	
трај	ну	сна	гу,	от	пор	ност,	без	бед	ност	и	бо	гат	ство	у	дру	штви	ма	ко	ја	
их	ус	по	ста	вља	ју	и	шти	те.	На	ве	де	не	вред	но	сти	на	 гло	бал	ном	ни-
воу	мо	же	да	про	мо	ви	ше	и	шти	ти	са	мо	Аме	ри	ка“	(стр.	132).	Крај	њи	
спољ	но	по	ли	тич	ки	 циљ,	 из	 ове	 пер	спек	ти	ве,	 је	сте	 ус	по	ста	вља	ње	
де	мо	кра	ти	је	у	свим	зе	мља	ма	на	све	ту.	По	ред	ова	ко	по	ста	вље	них	
ци	ље	ва,	 оно	 што	 овај	 при	ступ	 иден	ти	фи	ку	је	 са	 „ја	стре	бо	ви	ма“,	
ка	ко	 ли	бе	рал	но-ин	тер	на	ци	о	на	ли	стич	ке,	 та	ко	 и	 нео	кон	зер	ва	тив	не	
про	ве	ни	јен	ци	је,	је	сте	и	осло	нац	на	вој	ну	моћ:	„вој	на	сна	га	и	да	ље	
је	ва	жна,	 јер	у	све	ту	 још	по	сто	ји	до	вољ	но	на	о	ру	жа	них	љу	ди	ко-
ји	ре	а	гу	ју	са	мо	на	су	пер	и	ор	ну	ва	тре	ну	моћ“	(стр.	145),	а	„не	вој	на	
сред	ства	 [ће]	 увек	 би	ти	 ефи	ка	сни	ја	 ка	да	 их	 под	у	пи	ре	 ја	ка	 вој	на	
си	ла“	(стр.	146).

Овај	при	ступ	ди	ја	ме	трал	но	 је	су	про	тан	при	сту	пу	„не	за	ви	сне	
Аме	ри	ке“,	 уто	ли	ко	што	не	 са	мо	да	да	је	 ап	со	лут	ни	при	мат	ме	ђу-
на	род	ном	 ан	га	жо	ва	њу	 ад	ми	ни	стра	ци	је	 у	 од	но	су	 на	 уну	тра	шње	
де	ло	ва	ње,	већ	су	и	у	та	ко	по	ста	вље	ном	до	ме	ну	де	ло	ва	ња	ње	го	ве	
пре	тен	зи	је	и	ци	ље	ви	мак	си	ма	ли	стич	ки.	Украт	ко,	„све	сво	је	вој	не	
и	не	вој	не	ре	сур	се	Аме	ри	ка	би	тре	ба	ло	да	ис	ко	ри	сти	за	ду	го	роч	ну	
про	мо	ци	ју	де	мо	кра	ти	је,	сло	бо	де	и	тр	жи	шног	ка	пи	та	ли	зма“	(Ibid.).	

Да	на	шњу	Аме	ри	ку	 Бре	мер	 на	зи	ва	 „Аме	ри	ком	 у	 зна	ку	 пи	та-
ња“,	услед	од	су	ства	ја	сне	–	ма	кар	и	по	гре	шне	–	спољ	но	по	ли	тич	ке	
стра	те	ги	је.	За	та	кво	ста	ње	кри	ви	Ба	ра	ка	Оба	му,	„ли	ше	ног	 ја	сног	
спољ	но	по	ли	тич	ког	фо	ку	са“,	„по	не	кад	лу	ка	вог	али	увек	опре	зног	
пред	став	ни	ка	‘ма	ни	бо	ла’“	(стр.	172).	Као	пр	ви	и	је	ди	ни	прин	цип	
Оба	ми	не	спољ	не	по	ли	ти	ке	Бре	мер	ви	ди	не	на	но	ше	ње	ште	те	–	што	
је	Оба	ма	екс	пли	цит	но	и	фор	му	ли	сао	на	кон	азиј	ске	тур	не	је	2014.	го-
ди	не.	Аутор,	ипак,	пре	по	зна	је	из	ве	сне	пред	но	сти	„кре	а	тив	не	дво-
сми	сле	но	сти“	 ко	ја	 про	ис	ти	че	 из	 ове	 „стра	те	ги	је	 без	 стра	те	ги	је“:	
то	је	др	жа	ње	дру	гих	ак	те	ра	у	не	из	ве	сно	сти	у	по	гле	ду	аме	рич	ких	
по	те	за,	услед	че	га	ће	се	не	при	ја	те	љи	те	же	од	ва	жи	ти	на	офан	зив	не	
по	ступ	ке	а	са	ве	зни	ци	би	ти	при	ну	ђе	ни	да	од	ре	ђе	ни	део	од	брам	бе-
них	оба	ве	за	и	тро	шко	ва	пре	у	зму	на	се	бе.
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Су	штин	ско	пи	та	ње,	ме	ђу	тим,	је	сте	„мо	ра	ли	Аме	ри	ка	да	пре-
у	зме	ли	дер	ску	уло	гу	ка	да	је	реч	о	иза	зо	ви	ма	ко	ји	пре	ва	зи	ла	зе	на-
ци	о	нал	не	 гра	ни	це,	 као	што	су	ко	лек	тив	на	без	бед	ност,	 кли	мат	ске	
про	ме	не,	 тр	го	ви	на,	ши	ре	ње	 опа	сног	 оруж	ја,	 без	бед	ност	 у	 сај	бер	
про	сто	ру	и	те	ро	ри	зам?“.	И	до	дат	но:	„да	ли	гло	бал	ни	иза	зо	ви	зах-
те	ва	ју	гло	бал	на	ре	ше	ња?“	(стр.	196).	Дру	го	пи	та	ње,	на	из	глед	па-
ра	док	сал	но,	за	пра	во	пред	ста	вља	срж	број	них	спољ	но	по	ли	тич	ких	
спо	ре	ња,	не	са	мо	у	Аме	ри	ци:	на	и	ме,	ни	у	ком	слу	ча	ју	се	не	под-
ра	зу	ме	ва	да	гло	бал	ни	до	ме	ти	без	бед	но	сних	иза	зо	ва	–	а	о	та	кви	ма	
је	ов	де	пре	вас	ход	но	реч	–	увек	и	у	сва	ком	по	је	ди	нач	ном	слу	ча	ју	
зах	те	ва	ју	и	од	го	во	ре	гло	бал	них	ди	мен	зи	ја.	На	про	тив,	не	рет	ко	ће	у	
по	гле	ду	ефи	ка	сно	сти,	ефек	тив	но	сти,	те	еко	ном	ско-ор	га	ни	за	ци	о	не	
ра	ци	о	нал	но	сти,	нај	а	де	кват	ни	ји	од	го	вор	на	иза	зов	гло	бал	них	раз-
ме	ра	пред	ста	вља	ти	ре	ги	о	нал	не	или	чак	ло	кал	не	ме	ре.	

Уко	ли	ко	би	од	го	вор	на	са	вре	ме	не	аме	рич	ке	спољ	но	по	ли	тич	ке	
иза	зо	ве	био	упу	ћен	са	ста	но	ви	шта	„нео	п	ход	не	Аме	ри	ке“,	био	би,	у	
крат	ком	или	сред	њем	ро	ку,	су	о	чен	са	не	пре	мо	сти	вим	пре	пре	ка	ма,	
у	ви	ду	пре	ко	мер	ног	и	нео	др	жи	вог	ра	си	па	ња	ре	сур	са,	али	и	од	су-
ства	ка	ко	уну	тра	шње,	та	ко	и	ме	ђу	на	род	не	по	др	шке.	Ово	би	се	до-
не	кле	мо	гло	ко	ри	го	ва	ти	ме	ра	ма	„ма	ни	бол“	при	сту	па,	где	би	„спољ-
на	по	ли	ти	ка,	…,	од	ре	ди	ла	при	о	ри	те	те,	а	за	тим	их	се	при	др	жа	ва-
ла,	што	би	Ва	шинг	то	ну	омо	гу	ћи	ло	да	сво	ја	огра	ни	че	на	сред	ства	
усме	ри	на	оства	ри	ва	ње	нај	ва	жни	јих	ци	ље	ва	утвр	ђе	них	на	осно	ву	
по	ли	тич	ки	и	фи	нан	сиј	ски	одр	жи	вих	пла	но	ва“	(стр.	203).	Ме	ђу	тим,	
и	овом	при	сту	пу	Бре	мер	из	но	си	две	круп	не	при	мед	бе:	1)	„у	да	на-
шњем	све	ту	пу	ном	шо	ко	ва	и	по	тре	са	ни	је	па	мет	но	игра	ти	на	са	мо	
не	ко	ли	ко	ја	ких	ка	ра	та“	(стр.	205);	2)	иако	би		на	и	шле	на	не	што	ве	ће	
раз	у	ме	ва	ње	у	ме	ђу	на	род	ним	окви	ри	ма,	ове	ме	ре	би	та	ко	ђе	би	ле	су-
о	че	не	са	од	су	ством	до	ма	ће	по	др	шке,	бу	ду	ћи	да	би	би	ле	за	сно	ва	не	
на	од	ба	ци	ва	њу	иде	је	о	аме	рич	кој	по	себ	но	сти,	ве	о	ма	бли	ске	нај	ве-
ћој	ве	ћи	ни	аме	рич	ких	би	ра	ча.

Због	све	га	на	ве	де	ног,	Бре	мер	се	у	за	кључ	ку	књи	ге	екс	пли	цит-
но	из	ја	шња	ва	као	при	ста	ли	ца	при	сту	па	„не	за	ви	сне	Аме	ри	ке“.	Он	
још	 јед	ном	се	ци	ра	 гре	шке	ко	је	 су	раз	ли	чи	те	 ад	ми	ни	стра	ци	је	–	 а	
по	го	то	во	 оне	на	кон	 за	вр	шет	ка	Хлад	ног	 ра	та	 –	 чи	ни	ле	 у	 по	гле	ду	
нај	ве	ћих	 спољ	но	по	ли	тич	ких	 иза	зо	ва	 Аме	ри	ке,	 илу	стру	ју	ћи	 то	
про	пу	шта	њем	да	се	из	ву	ку	ва	жне	по	у	ке	из	Ви	јет	нам	ског	ра	та:	без	
об	зи	ра	на	вој	ну	над	моћ,	те	шко	је	на	не	ти	по	раз	не	при	ја	те	љу	ко	ме	је	
до	ис	хо	да	ста	ло	мно	го	ви	ше	не	го	ва	ма.	Бре	мер	се,	та	ко,	пи	та	„за-
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што	је	Ва	шинг	тон	уле	тео	у	еска	ли	ра	ју	ћи	су	коб	про	тив	Ру	си	је	због	
Укра	ји	не,	зе	мље	ко	ја	ће	Мо	скви	увек	зна	чи	ти	не	у	по	ре	ди	во	ви	ше	
не	го	на	ма“	(стр.	208).	

Аме	ри	ка	би,	да	кле,	тре	ба	ло	да	во	ди	та	ко	што	ће	пру	жи	ти	при-
мер,	што	 је,	опет,	не	мо	гу	ће	уко	ли	ко	по	ли	тич	ке	ели	те	угро	жа	ва	ју	
њен	уну	тра	шњи	по	ре	дак	не	при	др	жа	ва	ју	ћи	се	Уста	ва.		Та	ко	ђе,	уме-
сто	 ре	ша	ва	ња	 „ту	ђих	 про	бле	ма“,	Ва	шинг	тон	 би,	 пре	ма	 Бре	ме	ру,	
тре	ба	ло	да	пре	у	сме	ри		ре	сур	се	на	уну	тра	шњи	дру	штве	ни	на	пре	дак.	
Та	ква	по	ли	ти	ка	не	би	би	ла	изо	ла	ци	о	ни	стич	ка,	пре	све	га	за	хва	љу	ју-
ћи	ма	сив	ном	уче	шћу	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	у	свет	ској	при	вре	ди,	али	
би	био	на	пу	штен	нај	ве	ћи	број	ме	ђу	на	род	них	по	ли	тич	ко-без	бед	но-
сних	оба	ве	за	и	са	ве	зни	шта	ва.	„Бу	ду	ћим	пред	сед	ни	ци	ма	не	ће	би-
ти	ла	ко	да	из	др	же	по	вре	ме	не	та	ла	се	сна	жних	при	ти	са	ка	од	стра	не	
до	ма	ћих	ја	стре	бо	ва	и	при	ја	те	ља	из	ино	стран	ства,	ко	ји	ће	по	ку	ша-
ти	да	зе	мљу	упле	ту	у	но	ве	су	ко	бе	ши	ром	све	та,	по	себ	но	оне	ко	ји	
укљу	чу	ју	 са	ве	зни	ке,	 тра	ди	ци	о	нал	не	 су	пар	ни	ке,	 ве	ли	ку	 ме	диј	ску	
па	жњу	због	по	чи	ње	них	звер	ста	ва,	или	све	то	за	јед	но“	(стр.	207).	
Успе	шно	одо	ле	ва	ње	овом	при	ти	ску,	сти	че	се	ути	сак,	осим	што	би	
ре	зул	ти	ра	ло	но	вим	ка	па	ци	те	ти	ма	уну	тра	шњег	раз	во	ја,	до	при	не	ло	
би	и	ме	ђу	на	род	ном	кре	ди	би	ли	те	ту	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва,	озбиљ	но	
уз	др	ма	ном	ве	ли	ким	бро	јем	ма	хом	не	у	спе	шних	вој	но-по	ли	тич	ких	
ан	га	жма	на	ши	ром	све	та,	по	себ	но	у	пе	ри	о	ду	на	кон	Хлад	ног	ра	та.

Бре	ме	ро	ва	Су	пер	си	ла,	ка	ко	у	по	гле	ду	те	ме	ко	ју	об	ра	ђу	је,	та	ко	
и	по	гле	ду	сти	ла	ко	јим	је	пи	са	на,	пред	ста	вља	пра	ви	при	мер	књи	ге	
за	при	лич	но	ши	ро	ку	пу	бли	ку.	Оно	што	је	још	зна	чај	ни	је,	ме	ђу	тим,	
је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	гло	бал	на	по	ли	тич	ка	сце	на	мо	жда	по	пр	ви	пут	
до	би	ла	из	у	зет	но	ути	цај	ног,	мејнстрим	ана	ли	ти	ча	ра	ко	ји	бра	ни	иде-
ју	 дра	ма	тич	ног	 сма	ње	ња	 аме	рич	ке	 уло	ге	 у	 гло	бал	ној	 по	ли	тич	кој	
аре	ни.	
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