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PREDGOVOR
Naši davni predniki so že v prazgodovinskih časih razvili sposobnost, da
posameznik sodeluje z drugimi posamezniki v skupini; potem ko so te
organizirane skupine pričele prihajati v stik z drugimi podobnimi skupinami, je sodelovanje po eni plati pospešilo razvoj socialnih sposobnosti in
sodelovanja med skupinami s skupnimi interesi, prav tako pa je po drugi
plati – kadar so skupine imele nasprotne interese – med njimi povzročilo
razhajanja. V takšnih primerih so nekatere skupine – kadar se niso mogle
sporazumeti – pričele iskati priložnosti za nasilne načine uveljavljanja
svojih skupinskih interesov. Številne arheološke raziskave so na podlagi
materialnih ostankov človeških dejavnosti dokazale, da so ljudje že v kameni dobi hodili na skupinske lovske pohode, prav tako pa je prihajalo
tudi do oboroženih spopadov med posameznimi skupinami, rodovi in
plemeni, ki so se medsebojno bojevali za življenjski prostor, plen ali preživetje. Materialni dokazi za to trditev niso samo ohranjene tematske podobe na stenah prebivališč jamskih ljudi in odkritja ostankov primitivnih
orožij, izdelanih iz kamna in (ali) kosti, ampak tudi značilne bojne poškodbe (npr. sledi udarcev bojnih sekir in kijev na kosteh, ostanki konic
puščic v okostjih ipd.), ki so jih antropologi izsledili na izkopanih človeških okostjih, ter ne tako poredkoma tudi številne sledi, ki kažejo na kanibalizem naših daljnih prednikov.
Na podlagi odkritih ostankov poganskih svetišč in ohranjenih mitov je
prav tako znano, da so v mnogih starih civilizacijah, četudi so nastale na
različnih celinah in med seboj niso imele rednih stikov, s posebnimi obredi vneto častili bogove ali boginje vojne in zmage. Ti so pogosto imeli nadvse pomemben položaj v hierarhiji božanstev. Posvečeni so jim bili posebni prazniki, svetišča, kipi, toponimi, živali in celo nebesna telesa.
Plemenski vrači, ki so oskrbovali svetišča, so bogovom – verujoč, da bodo
s tem soplemenjakom zagotovili uspeh – pred vojaškimi pohodi darovali
različne žrtve, neredko tudi človeške; pogosto so podobne obrede prirejali
tudi po uspešno končanih pohodih, da bi se bogovom zahvalili za dosežke
na bojiščih.
Raziskave antropologov, ki so v minulih dveh stoletjih med svojimi odpravami opazovali in preučevali življenje plemen, ki dotlej še niso prišla v
stik s sodobno civilizacijo in so še vedno uporabljala orožja iz kamnov in
kosti, kažejo, da so se mnoga od teh plemen redno bojevala s sosednjimi
plemeni; podobno kot ljudje iz kamene dobe so tudi posamezniki iz teh
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plemen zbirali bojne trofeje ter upodabljali boje in junaštva iz teh bojev
na predmetih za vsakdanjo rabo (glinastih vrčih, tkaninah, orodjih, orožjih ipd.), na stenah prebivališč in (ali) svetišč ipd. Dogodke iz teh spopadov so opevali v bojnih pesmih, ki so jih priložnostno peli v plemenskih
ritualih pred boji in po končanih bojih. Vendar pa iz tega prazgodovinskega obdobja bojevanja iz povsem razumljivih razlogov ni materialnih sledi,
ki bi omogočale vpogled v zarodke kakršne koli vojaške teorije.
Prve zapise o vojnih pohodih in bitkah ter bojih, ki so bili njhov sestavni del, je mogoče zaslediti v drobcih šele v času nastanka velikih držav.
Mnogi zato vojne povezujejo z nastankom prvih civilizacij in jih obravnavajo kot sestavni del razvoja človeštva. Vojaško moč prvih držav materialno dokazujejo ohranjeni spomeniki in ostanki impozantnih trdnjavskih
sistemov (med njimi sta zelo znana kitajski Veliki zid, rimski Limes idr.),
ki so se ohranili vse do naših dni; najstarejše opise vojn in vojaških pohodov – v katere so bili vpleteni tudi mnogi elementi mitologije – zasledimo
na številnih spomenikih starega Egipta, Asirije in Babilona, Indije, Kitajske, Grčije idr. Med ohranjenimi besedili – v katerih so tudi opisi različnih segmentov vojaške problematike – so med najbolj znanimi sumerski
ep o Gilgamešu, staroindijski epi Rigvede, Vede, Ramajana (v kateri so
opisane etične norme in junaštva indijske vojaške kaste kšatrijev) in Mahabharata (ki obsežno opisuje boje med Arijci in praprebivalci Indije na
prelomu tretjega v drugo tisočletje pred našim štetjem) ter Homerjeva
Iliada (podrobno opisuje zlasti 49 odločilnih dni desetletne trojanske
vojne ob koncu drugega tisočletja pred našim štetjem); mnogi opisi bojev
in vojn so ohranjeni tudi v Svetem pismu in v svetih knjigah drugih verstev. V ospredju teh del so opisi junaštev ter značaja, modrosti in moči
herojev, pa tudi porazov, zmag in vpliva božanstev.
Že v teh delih – v katerih se miti prepletajo z realističnimi opisi – se da
zaslediti dve kontrastni paradigmi bojevanja: pri prvi paradigmi – ki bi jo
lahko pogojno imenovali simetrična – sta se podobna nasprotnika ali vojski bojevala drug proti drugemu z enakimi orožji in na podoben način; pri
drugi – ki bi jo lahko imenovali asimetrična – pa si je fizično šibkejši nasprotnik v boju proti močnejšemu pomagal z zvijačo (tako kot so npr. oblegovalci Troje uporabili trojanskega konja), večjo spretnostjo v uporabi
konkretne vrste orožja (tako kot je npr. David uporabil fračo proti Golijatu), znanjem (kakršnega je npr. uporabil Paris, ki je zadel Ahila s puščico
v njegovo edino občutljivo točko – peto), presenečenjem in podobno. Vendar pa opisi iz tistega časa niso imeli namena, da bi raziskovali oboroženi
boj in ugotovili, v kakšnem medsebojnem razmerju sta bila na eni strani
telesna moč in pogum vojščakov ter kakovost njihovih orožij, na drugi pa
znanje, značaji ter veščina njihovih vojskovodij, ampak predvsem in izključno le zato, da bi poveličali zmage posameznih vladarjev in z njimi
navdihnili potomce za nova herojska dejanja in (ali) za vero v (vse)mogočne višje sile.
Raziskovalci, ki so poskušali odkriti, v katerem zgodovinskem obdobju
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so se pravzaprav prvič pojavili fragmenti demitologizirane vojaške teorije,
so si – na podlagi preučevanja ohranjenih starih kitajskih spisov – danes
enotni o tem, da se je to zgodilo v antični Kitajski. Ocenjeno je, da se je to
zgodilo med 6. in 4. stoletjem pred našim štetjem, ki je v kitajski zgodovini (p)ostalo znano kot »obdobje vojskujočih se držav«. Četudi kitajska antična civilizacija – ki ji je bila harmonija družbeni ideal – vojne ni obravnavala racionalno, kot jo obravnavamo danes (ko jo pojmujemo kot
nadaljevanje politike »z drugimi sredstvi« oziroma z bojevanjem), ampak
z moralističnega vidika (kot neko vrsto »bolezenskega stanja« in »zla, ki
izhaja iz nepopolnosti sveta«), so dela Sun Civuja (doslej so ga viri imenovali Sun Cu Vu ali Sun ci Vu, najnovejše ugotovitve pa povedo, da druga
beseda v imenu ni osebno ime, ampak pomeni mojster, tretja pa ime države, iz katere je mojster – se pravi, da gre za mojstra Suna iz države Vu), kitajskega teoretika in vojskovodje iz tistega obdobja, tudi danes še v marsičem presenetljivo aktualna. Razlog je v tem, da je Sun ci Vu kot vojaški
praktik in teoretik posplošil (do)takratne izkušnje s področja bojevanja in
vojskovanja do ravni, ki jim je ohranila vrednost vse do naših dni. V svojem delu – v angleščino prevedenem pod naslovom »The Art of Warfare«,
zaradi česar ga lahko imenujemo »veščina vojskovanja«, pa tudi »umetnost vojskovanja« (predvsem zato, ker je Sun ci Vu obravnaval vojskovodje kot vrhunske mojstre) – je dal poudarek študiji raznovrstnih primerov
vojn in oboroženih spopadov, na podlagi katerih je nato izpeljal sklepe o
najracionalnejših načelih in načinih bojevanja ter vojskovanja. V skladu s
kitajsko taoistično tradicijo je kot največji dosežek vojskovanja štel
zmago, izbojevano z najmanjšimi možnimi človeškimi žrtvami in materialno škodo.
V Evropi so v antiki o vojaški problematiki od grških teoretikov veliko
pisali Ksenofont, Plutarh, Herodot, Heron, Asklepiodot in Tukidid, od
rimskih in poznejših grških avtorjev pa Polibij, Dionizij Halikarnaški, Tit
Livij, Enej (z vzdevkom Taktik), Polien, Cezar, Katon, Vegecij idr. Zanimivo je, da so ti avtorji, podobno kot Vegecij (ki je za svoja dela uporabil naslov Epitoma res militaris, kar pomeni »jedra vojaštva«), pisali o vojaškem
področju kot celoti in ne samo o veščini vojskovanja. Ta dela so za poznejše rodove ohranila znanja o organizaciji vojske ter vojskovanju in bojevanju, ki so bila pridobljena v obdobju sužnjelastniškega družbenega reda.
V vojaški teoriji tistega časa – ki je opisovala (do)tedanjo bogato prakso –
so bile poleg vojaške zgodovine opazne tri hierarhične medsebojno povezane, pa vendar različne discipline:
1) strategija se je ukvarjala z veščino vojskovodij, ki so vodili vojne in
vojne pohode,
2) taktika se je ukvarjala z veščino vojakov in poveljnikov, ki so sodelovali
v bojih, in
3) poliorketika se je ukvarjala z veščino izgradnje trdnjav, njihovega obleganja in obrambe. Prav tako je bila opazna delitev na teorijo kopenskega in teorijo pomorskega bojevanja in vojskovanja.
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V obdobju po razpadu rimskega imperija je v Evropi nastala množica
fevdalnih držav(ic), ki – zaradi različnih interesov – niso mogle oblikovati
množičnih armad, kakršne so lahko pred tem vzpostavili in združili egipčanski faraoni, Aleksander Veliki, Kserks, Cezar ali Hanibal. To je vplivalo na vojaško teorijo, ki v srednjem veku skoraj tisoč let ni mogla doseči
tiste stopnje razvoja kot pred tem v antiki. Svetlo izjemo v tem dolgem obdobju – ki je v vojaški zgodovini znano kot »obdobje dekadence veščine
vojskovanja« – je predstavljal Bizanc, kjer so uspeli ohraniti vojaškoteoretsko dediščino stare Grčije in starega Rima in jo bolj ali manj uspešno prilagoditi novim razmeram. V nasprotju z antično Grčijo in Rimom, kjer je
bil poudarek na teoriji in praksi uporabe združenih pehotnih enot (grške
falange in rimske legije), so se bizantinski avtorji sistematičneje ukvarjali
s preučevanjem barbarskih vojsk in proti njim z uporabo najemniške težko oklepljene konjenice in bojne flote.
Preusmeritev interesa preučevanja s pehote na premičnejšo oklepno
konjenico in floto je bila zgodovinska nujnost, ker se Bizanc s pehoto ni
več mogel uspešno postavljati po robu koncentričnim vdorom zaradi uporabe konjenice zelo premičnih nomadskih narodov (»držav na kolesih«).
V tem obdobju so o vojaški problematiki pisali Prokop, Orbikij, Marko
(imenovan Grk), Lev V. Modri, Konstantin Porfirogenit in Nikifor Foka, ki
je znan tudi po tem, da je vzpodbudil nastanek prvega vojaškega leksikona. Zasluga avtorjev tega obdobja je, da so potomcem ohranili temelje vojaške teorije stare Grčije, Rima in Bizanca ter da so dotedanjim področjem
vojaških znanj (strategija, taktika, poliorketika) dodali novo področje – logistiko; ta disciplina se je ukvarjala z oskrbo vojaških enot med pohodi in
njihovim manevriranjem, dokler niso začele boja.
V zahodni Evropi so v tem obdobju v glavnem le prevajali stare rimske
avtorje. Med križarskimi vojnami so sicer formirali koalicijske vojske in
odhajali na pohode na velike razdalje od Evrope, a to ni v večji meri vplivalo na razvoj vojaške teorije. V tem času so nastala številna pravila viteških redov in pravila za uporabo enot na pohodih in v bojih, vendar je, v
celoti gledano, razvoj vojaške teorije v tem obdobju zastal; poudarek je bil
na poveličevanju vpliva vere na zmago (zmago so praviloma pojasnjevali
kot »božjo pomoč«), v praktičnem pogledu pa predvsem na reji konj, pravilnikih za bojevanje na viteških turnirjih, navodilih za uporabo posameznih orožij in na zaščiti pred njimi itd.
Po skorajda tisočletnem zastoju se prvi močnejši impulz v razvoju
evropske vojaške teorije opazi šele v obdobju po razpadu Bizanca (leta
1453), ko so Evropo pričeli ogrožati vse pogostejši in vse globlji turški
vdori. Vladarjem evropskih držav so narekovali, da svoje vojske združijo,
saj vsak sam zase ni imel dovolj sil, da bi se lahko uspešno postavil po
robu množični združeni turški vojski, ki so jo sestavljali kontingenti, zbrani na treh celinah (turško vojsko so na večjih pohodih sestavljale enote z
Bližnjega vzhoda, Male Azije, severne Afrike ter južnoevropskih vazalov).
Ta nujnost je prispevala k svojevrstni »internacionalizaciji« tudi na po-
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dročju vojaške teorije in prakse. Koalicijska flota Svete lige, ki je leta 1571
v bitki pri Lepantu porazila turško floto, je uspela ustaviti turško ekspanzijo na morju, nato pa je bila stoletje za tem z bitko zavezniške kopenske
vojske pri Dunaju (leta 1683) zaustavljeno še turško širjenje na kopnem.
Te in druge zmage evropskih zavezniških vojsk in flot so v celotni Evropi
povečale zanimanje za razvoj vojaške teorije, v tem sklopu pa še posebno
– zaradi razvoja in širjenja uporabe smodnika ter ognjenega strelnega
orožja – za vojaškotehnično področje (artilerijo, balistiko, izdelavo smodnika, fortifikacijo, ladjedelništvo ipd.).
Vojaški teoretiki so se pod vplivom miselnih tokov renesanse pričeli
postopno osvobajati vpliva antike in verskega dogmatizma, ki sta v vojaški teoriji prevladovala vse do 15. stoletja. Zato obdobje od 16. do 17. stoletja lahko obravnavamo kot prelomnico, na kateri je začel nastajati zarodek
sodobne vojaške znanosti. Tedaj je prvi miselni preboj dosegel italijanski
politolog in filozof Niccolo Machiavelli z delom o veščini vojskovanja
(Libro dell’arte della guerra iz leta 1521); kritičneje kot sodobniki je obravnaval vojskovanje v Italiji v tistem času in ugotovil, da so izumi smodnika,
artilerije in ognjenega orožja bistveno (»revolucionarno«) spremenili vojskovanje in bojevanje ter narekovali spremembo starih norm, ki so veljale
v antiki in času križarskih vojn. Ko je opazoval početje takratnih najemniških vojsk, ki so po Italiji neusmiljeno ropale prebivalstvo in pogosto
prestopale na tisto stran, ki jim je ponudila boljše plačilo, je navdih za organiziranje novemu času primernejše vojske iskal v starem Rimu, kjer so
bili vojaški obvezniki sprva vsi polnoletni državljani. V Machiavellijevem
času je – pod močnim vplivom uspešnih bojev švicarske pehote proti viteški oklepni konjenici – tudi prišlo do svojevrstne rehabilitacije pehote
(Machiavelli je pehoto imenoval nervus belli oziroma živec vojne); oborožena z dolgimi kopji in ognjenim orožjem se je lahko povsem uspešno postavila po robu viteški oklepni konjenici, ki so jo dotlej povsod v Evropi
imeli za glavno udarno silo.
Kot nasprotnik obleganja trdnjav in dolgotrajnih vojn, ki so gospodarsko in finančno uničevale takratne italijanske mestne državice, je Machiavelli zagovarjal idejo, da se politični cilj vojne doseže z eno samo odločilno bitko, ki jo je imel za glavno dejanje vojne. Njegov pristop k vojni, s
katerim si je prizadeval predstaviti prednosti kratkotrajne »vojaške« vojne
v primerjavi z dolgotrajno izčrpavajočo »roparsko« vojno, se je bistveno
razlikoval od tedanje prakse. Zanjo je bilo značilno, da so takratni najemniški vojskovodje – ki so se bojevali za tistega vladarja ali vlado, ki jim je
več plačala – praviloma varovali svoje enote (sestavljali so jih najemniki z
vseh koncev Evrope) pred večjimi izgubami in so se zato, če so le mogli,
izogibali odločilnim bitkam; posledica so bile dolgotrajne izčrpavajoče
vojne z razmeroma majhnimi izgubami vojakov in s hudim nasiljem teh
vojakov nad civilnim prebivalstvom. Edini pravi »zmagovalci« v teh vojnah so bili najeti vojaki, ki so ropali obe strani in bili vrhu tega za to še
plačani.
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V 16. in 17. stoletju, ko so pričele v Evropi namesto dotedanjih razdrobljenih fevdalnih državic nastajati velike nacionalne države, je vodilno
vlogo v razvoju evropske vojaške teorije in prakse prevzela Nizozemska;
kot najgosteje naseljena in takrat najbogatejša severnoevropska pomorska in kopenska država, kjer so že od leta 1473 vladali stanovi (nizozemsko Staten Generaal), je prva v Evropi izpeljala vojaško reformo in oblikovala enovito poklicno najemniško kopensko vojsko in floto. Kopenska
vojska je postala spoj treh rodov – pehote, konjenice in artilerije; kot
njene temeljne taktične enote pa so oblikovali brigade, ki so imele standardno zgradbo. Pomembno vlogo je dobila poljska fortifikacija, ki so jo
enote pred bitko gradile kar na bojišču. Vzrok, da je lahko majhna država,
kot je bila Nizozemska, prva v Evropi izvedla vojaško reformo, sta bila dosežena stopnja njenega družbenega razvoja in njeno bogastvo; to bogastvo
– ki je bilo utemeljeno na mednarodni trgovini in cvetočih manufakturah
– ji je omogočalo krepiti vojaško moč, s tem pa tudi vse drugo potrebno za
uspešno obrambo pred težnjami ambiciozne veje španskih Habsburžanov
– cesarjev Filipa II. in Karla V., ki sta si takrat na vso moč prizadevala v
Evropi izkoreniniti protestantizem in pod habsburškim žezlom formirati
vseeevropsko katoliško državo.
Prav ta grožnja je vzpodbudila nastanek in krepitev izvirnega sistema
nizozemske obrambe. Nizozemci so z novoformirano nacionalno profesionalno najemniško armado in z opiranjem na vstajnike – gverilce, ki so
delovali v zaledju španskih enot (pomorski in kopenski gezi), uspeli po
dolgotrajni vojni poraziti fevdalno vojsko takratne edine globalne velesile
Španije; s tem so onemogočili Španijo, ki si je po uspešnem oblikovanju
svetovnega kolonialnega imperija v Severni in Južni Ameriki, Afriki in
Aziji prizadevala doseči popolno prevlado tudi v zahodni in srednji Evropi ter v Sredozemlju. Nizozemski vojaški organizacijski »čudež« in njeno
obrambno doktrino so nato poskušale posnemati tudi druge države. Med
znanimi vojskovodji, ki so jih izšolali nizozemski vojaški inštruktorji, so
bili švedski kralj Gustav Adolf, francoski vojskovodja Henri Turenne in
mnogi drugi.
V tem obdobju je bil za razvoj vojaške teorije zelo pomemben tudi prispevek francoskega fortifikatorja Pagana (znano je njegovo delo La fortification, ki je nastalo leta 1645), ki je utemeljil novo teorijo večpasovne fortifikacije, in sicer tako, da je izkušnje iz gradnje trdnjav v fevdalnem
obdobju prilagodil pojavu artilerije in njeni ognjeni moči. S svojim politehničnim načinom dela, v katerem je združeval znanja iz strategije, taktike, geografije, mehanike, gradbeništva, balistike in matematike. je utemeljil vojaškotehnične vede in način dela, ki je vseboval zarodek današnje
sistemske analize (v praksi je reševal problem obrambe državnih meja
tako, da je za gradnjo sistemov trdnjav izrabljal naravne ovire in mrežo
komunikacij).
Dodaten impulz razvoju vojaške teorije je dal izum tiska. Že v 17. stoletju so se v evropskem prostoru pojavile poleg knjig z vojaško tematiko tudi
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prve vojaške strokovne revije in prva dela o razvoju novega področja vojaških znanj – zgodovine veščine vojskovanja in pravnih vidikih vojskovanja. V 18. stoletju so bile v Evropi natisnjene prve vojaške enciklopedije,
kar je bistveno prispevalo k razvoju in širjenju vojaškostrokovnega znanja
in k standardizaciji vojaškostrokovne terminologije. Nastalo je tudi področje vojaške geografije kot posebne vede, ki se je ukvarjala s preučevanjem vpliva geografskih dejavnikov na bojevanje na kopnem in na morju.
Dosežki vojaške geografije so pozitivno vplivali na razvoj statistike, ta pa
je skupaj z matematiko, ki se je uporabljala v balistiki, odprla pot za širši
prodor naravoslovnih ved v vojaško teorijo in prakso.
Do drugega še močnejšega pospeška v razvoju vojaške teorije je prišlo
v drugi polovici 17. stoletja. Takrat so evropske gospodarsko razvite države že imele na voljo stalen priliv denarnih sredstev od davkov, kar jim je
omogočalo, da so formirale prve redne najemniške vojske, ki so obstajale
tudi v obdobju miru. Armade so začele postajati vse večje in vse bolj razvejane na množico različnih rodov in služb. Glavno sredstvo za discipliniranje teh enot, v katerih so služili tako domačini kot tujci, nanovačeni z
vseh vetrov, je bilo ekserciranje (utemeljeno na paliativni disciplini), s katerim so si častniki in podčastniki prizadevali doseči absolutno pokorščino vojakov. V obdobju racionalizma, za katerega je značilno osredotočanje na znanstveno dojemanje sveta, so se tudi mnogi vojaški teoretiki
pričeli postopno vse bolj nagibati k stališču, da bi bilo dotedanjo cehovsko
veščino (»mojstrstvo« in »umetnost«) vojskovanja in bojevanja treba
preoblikovati v znanost o vojni.
Ta pritisk se je stopnjeval med ameriško vojno za neodvisnost (1775–
1783) in francoskimi revolucionarnimi vojnami (1792–1800), ko se je razširil dvom o vseh dotedanjih normah vojskovanja in bojevanja. V teh dveh
vojnah se je namreč zgodilo, da so se v Severni Ameriki in Franciji množične nacionalne armade, sestavljene v naglici iz visoko motiviranih prostovoljcev in vojaških obveznikov iz vseh družbenih plasti, na povsem nov
način zelo uspešno postavile po robu takratnim najkakovostnejšim najemniškim večnacionalnim armadam evropskih monarhij, sestavljenim iz
vojaških profesionalcev, ki so jih vodili izkušeni častniki iz vrst plemstva.
Bojna delovanja so v tem obdobju ponovno postala obsežnejša in manevri
globoki kakor v obdobju Julija Cezarja, Hanibala in Aleksandra Velikega.
To v določenem smislu velja tudi za uspešno delovanje gverilskih in partizanskih enot v zaledju velikih armad tistega časa.
Vojaški teoretiki se pod pritiskom teh izkušenj, ki so relativizirale vrednost starih norm bojevanja in vojskovanja, niso pri reševanju praktičnih
problemov več mogli ukvarjati z iskanjem navdiha pri antičnih piscih ali v
izrekih slavnih vojskovodij preteklosti. Namesto tega so morali s pomočjo
študij bitk v naglici formiranih ameriških milic proti britanski kolonialni
armadi in podobnih Napoleonovih bitk proti koalicijskim armadam fevdalne Evrope iskati vzroke za »nelogične uspehe«, ki so jih te armade dosegale z – po takratnem prevladujočem mnenju vojaških teoretikov –
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manjvrednimi enotami (evropski generali stare šole so jih imenovali »oborožena krdela« ali sansquiloti oziroma »brezhlačniki«) proti vrhunsko
izurjenim profesionalnim vojskam pod poveljstvom izkušenih generalov.
Vojaški teoretiki, kot so bili Georg Berenhorst (1733–1813), Adam von
Bullow (1752–1807), Gerhard Scharnhorst (1755–1813), August von Gneisenau (1760–1813), Lazar Carnot (1753–1823), še posebno pa baron Henri
Jomini (1779–1869) in Karl von Clausewitz (1780–1831), so ugotovili, da so
prav takšne armade, sestavljene iz vseh državljanov (vojaških obveznikov), postale v novi dobi nujnost, in sicer zato, ker so se v obdobju meščanskih revolucij bistveno spremenile notranjepolitične in socialne razmere v vseh evropskih državah. Obenem so vzporedno s preučevanjem
posledic te »organizacijske revolucije« in novih civilno-vojaških razmerij
utrli pot za poglobljene razprave o tem, ali je Napoleon zmagoval zaradi
svoje genialnosti ali pa samo zato, ker se je racionalno ravnal po zakonih
vojaške znanosti in uspešno izrabil nove družbene ter vojaškotehnične
danosti.
V ospredju naštetih avtorjev je prav gotovo pruski teoretik Carl von
Clausewitz, ki je utemeljil sodobno teorijo vojne. Mnogi sodobni avtorji,
med katerimi je tudi Bernard Brodie, danes ocenjujejo, da je prispevek
Clausewitza k razvoju sodobne znanosti enakovreden prispevkom, ki so
jih na svojih področjih pozneje dali Sigissmund Freud, Adam Smith in
Charles Darwin. Clausewitzeva glavna zasluga je, da je ugotovil in dokazal povezavo med vojno in politiko (znana je njegova ugotovitev, po kateri
je »vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi« oziroma z bojevanjem)
ter da je uspel z dialektično analizo izluščiti iz Napoleonovih bitk principe, s pomočjo katerih je Napoleon dosegel svoje zmage. Osredotočil se je
na pripravo in izvedbo glavne bitke (»generalne bitke«), s katero se je
razbijala nasprotnikova armada in tako odstranjevala ovira vsiljevanju mirovnih pogojev. To bitko je imel za glavno dejanje vojne. Vendar pa je
Clausewitz – vojno je (zaradi številnih neznank, ki vplivajo na potek oboroženega boja) rad primerjal s kartanjem in v njeno najpomembnejše dejanje sploh ni vključil sklepanja miru (s katerim se izrabljajo rezultati
vojne!) – še vedno pogosto dvomil v to, da obstaja vojaška znanost.
Zasluga Clausewitzevega sodobnika, švicarskega teoretika barona Henrija Jominija je v tem, da je prvi ugotovil in tudi dokazal, da je sistem vojaških znanj na začetku 19. stoletja že dosegel takšno stopnjo razvoja, da
je omogočil nastanek vojaške znanosti. Izpolnjeval je namreč vseh pet postulatov, ki se zahtevajo od vsake znanosti; imel je lasten predmet (oboroženi boj), originalne metode (presojo razmer in sprejemanje odločitve,
vojne igre, vojaške vaje in manevre idr.), lastno terminologijo (»vojaški
jezik«), zakone (izražene v obliki sistema principov) in je bil medsebojno
povezan z dosežki drugih znanosti. Jominijeva zasluga je tudi ugotovitev,
da – zaradi kompleksnosti oboroženega boja – vojaška znanost mora biti
»sistemska znanost«, ki jo sestavljajo: (1) državniška znanja o vojni in
izrabljanju rezultatov vojne za sklepanje miru, (2) strategija (veda o upora-
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bi vojske kot celote), (3) »velika taktika« (veda o operacijah), (4) »majhna
taktika« (veda o bojih), (5) vojaško inženirstvo (pojmovano kot spoj vojaškotehničnih znanj) in (6) logistika. Četudi s svojimi sklepi ni uspel takoj
prodreti v vse armade, je s tem postavil epistemološke temelje sodobne
vojaške znanosti.
V 19. stoletju so vse evropske države uvedle splošno vojaško obveznost
za vse državljane in formirale mirnodobna jedra rednih vojsk, ki so se ob
mobilizaciji večkratno povečale. Posledica te »organizacijske revolucije«
(ki jo danes na Zahodu označujejo s sintagmo »revolucija v stališčih družbe do vojaštva« oziroma s kratico RAM (Revolution in the Attitudes towards Militaries), je bila, da so bili že v miru formirani: (1) stalno delujoči
generalštabi, ki so se že v miru sistematično ukvarjali z mobilizacijo in s
pripravami oboroženih sil za vojno in bojevanje, ter (2) po vzoru avstrijskega dvornega vojnega sveta (Hofskriegsrat), vzpostavljenega že v 16.
stoletju, so tudi druge države oblikovale stalno delujoča vojna ministrstva,
ki so se že v miru ukvarjala s pripravami celotnih držav za vojskovanje.
Temelje sodobnega generalštaba sta v Prusiji oblikovala generala Scharnhorst in Gneisenau, ki sta odkrila pomembnost znanstveno utemeljenega
sprejemanja vojaških odločitev; namesto da bi se osredotočila na »genij
vojskovodje«, s katerim so se dotlej ukvarjali mnogi njuni predhodniki,
sta oblikovala generalštab kot neko vrsto »kolektivnega (raz)uma vojske«.
Njuno organizacijsko shemo generalštaba so nato posnemale tudi
mnoge druge oborožene sile. Ključno teoretično vprašanje, o katerem se
je največ razpravljalo v prvi polovici 19. stoletja, je bilo vprašanje števila
principov, ki veljajo v oboroženem boju in vojni, kakor tudi kateri od njih
so (naj)pomembnejši. V teh razpravah so kmalu ugotovili, da se vojne
med seboj zelo razlikujejo. Tako je že Jomini klasificiral deset različnih
tipov vojn; podobno kot Clausewitz je razlikoval dve temeljni kontrastni
paradigmi vojne, in sicer: (a) tradicionalno vojno, v kateri se z rednimi
enotami spopadajo oborožene sile dveh ali več držav (ali koalicij držav), in
(b) »majhno vojno« (špan. guerrilla, fr. petit guerre, nem. Kleinkrieg), ki
poteka med oboroženimi silami okupatorja ter vstajniki, ki se jim upirajo
samostojno ali v sodelovanju z lastno vojsko. Zanimivo je, da v tej klasifikaciji ni vojn v kolonijah, ki so – zaradi podobnosti s policijskimi akcijami
– bile obravnavane le kot »ekspedicije«.
V drugi polovici 19. stoletja je na pospeševanje razvoja vojaške znanosti na specifičen način vplivalo pet ključnih dejavnikov, in sicer:
1) Tehnični izumi (parnega stroja, železnice, parnika, orožij z risanimi
cevmi, brezdimnega smodnika, novih razstreliv in brezžičnega telegrafa) so vzpodbudili buren razvoj vojaškotehničnih ved in omogočili
naglo povečanje ognjene, manevrske in komunikacijske sposobnosti
oboroženih sil.
2) Uvedba splošne vojaške obveznosti je odprla pot za formiranje množičnih nacionalnih armad, sestavljenih iz pripadnikov vseh družbenih razredov in slojev.
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3) Z ustanavljanjem vojaških akademij in generalštabov in z mednarodnim vojaškim sodelovanjem sta bila na globalni ravni omogočena
standardizacija vojaške izobrazbe in ustanovitev jedra vojaških profesionalcev, ki so se zavzemali za institucionalizacijo vojaških znanstvenoraziskovalnih ustanov.
4) Razvoj vojnih ministrstev (ponekod so jih imenovali ministrstva vojske
in mornarice, drugje spet ministrstva vojne) je odprl pot za delitev dela
med generalštabi in vojaškimi raziskovalnimi ustanovami, ki so se ukvarjale z uporabo vojske, ter ministrstvi, ki so se ukvarjala z obrambo v
celoti oziroma z logističnimi vidiki obrambe in s koordiniranjem priprav celotne države za vojno.
5) Izbruh številnih revolucij je v 19. stoletju vplival na to, da so se tudi
mnogi vojaški strokovnjaki pričeli ukvarjati z vojaškimi vidiki revolucij
in oboroženih vstaj, za katere so ugotovili, da bodo v prihodnosti imele
vse pomembnejšo vlogo v vojnah. Teorija vstaje se je (iz)oblikovala kot
posebna disciplina na vmesnem prostoru med teorijo revolucije in vojaško znanostjo.
Pojav in nagel razvoj železnice ter žičnih telegrafskih zvez sta v vojaških
krogih vzpodbudila iskanje novih rešitev tako na področju skrajšanja časa
za mobilizacijo in za razvoj oboroženih sil kot na področju širjenja možnosti za hiter prenos povelj, ukazov, direktiv in poročil na velikih razdaljah. Železniške in telegrafske mreže so že v miru pričeli graditi tako, da
so upoštevali njihovo funkcijo v vojni. V tem pogledu je največ dosegel
pruski generalštab pod vodstvom Moltkeja; že v miru je uspel doseči,
da so ustrezna ministrstva za promet ter za pošto in telegraf projektirala
mreže tako, da so zadovoljevale tudi potrebe oboroženih sil v vojni. S tem
so bile pozneje ustvarjene ugodne okoliščine za hitro mobilizacijo in razvoj nemških kopenskih sil v vojni proti Franciji (1871). Upoštevanje vojaških potreb pri razvoju in modernizaciji mirnodobne civilne in obrambne
infrastrukture je postalo pomemben dejavnik, ki so ga nato posnemale
tudi druge države. Za skupen vpliv tehnično-tehnoloških dejavnikov na
razvoj, organizacijo in zmogljivosti oboroženih sil so pričeli uporabljati
sintagmo »revolucija na vojaškem področju« – »vojaškotehnološka revolucija«, ipd.
Značilno je, da so se v 19. stoletju in na prelomu 19. in 20. stoletja pričeli s problematiko družbenih revolucij in razvoja vojske ter s civilno-vojaškimi razmerji vse intenzivneje ukvarjati tudi mnogi socialni revolucionarji (Engels, Jaures, Lenin idr.); razvijali so teze o neustreznosti rednih
vojsk in o nujnosti, da se zamenjajo z milico (»oboroženim ljudstvom«), ki
naj bi prevzela funkcije dotedanje redne vojske in policije. Družbene revolucije in vstaje v Evropi so prispevale k temu, da se je povečal interes za
preučevanje povezav med vojnami, revolucijami in zakoni ter principi, ki
veljajo za oborožene vstaje. Kot vojskujoče strani so se namreč v revolucijah pojavile politično organizirane skupine (vstajniki, revolucionarji), ki
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so se temeljito pripravile, da bi se z orožjem v roki postavile po robu redni
vojski in policiji lastne države.
V revolucijah in vstajah, ki so se v 19. stoletju vrstile v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Italiji in na Balkanu, so imeli izredno pomembno vlogo načrtovanje vstaj, kampanje za pridobivanje podpore javnega mnenja in
politični boj ter sklepanja zavezništev (med različnimi političnimi skupinami). Iz tega obdobja so poleg Engelsovih del o oblikovanju in vlogi
vstajniških milic (»oboroženo ljudstvo«) znana materialistično utemeljena
dela nemških vojaških zgodovinarjev Hansa Delbrücka (Zgodovina veščine
vojskovanja v okviru politične zgodovine) in Franca Mehringa (Eseji iz zgodovine veščine vojskovanja). Oba sta raziskovala vpliv političnih, socialnih,
tehnoloških in organizacijskih sprememb na zgradbo in sestavo oboroženih sil in fiziognomijo vojn. Njuna zasluga je ugotovitev, da je obdobje nastanka industrijskih družb pripeljalo do tega, da so se nekdanje fevdalne
vojne izčrpavanja spremenile v »industrijske« vojne uničevanja nasprotnikove vojaške sile. Vse to je prispevalo k povečanju zanimanja za preučevanje strategije in k temu, da se je postopno oblikovala razvejana skupina
vojaškodružboslovnih ved (vojaška sociologija, vojaška psihologija, vojaška etika, vojaška politologija idr.).
V 20. stoletju, ki je postalo v zgodovini znano kot stoletje »treh svetovnih vojn« (prva in druga svetovna vojna sta skupaj trajali 10 let, »hladna
vojna« pa 44 let!), je vojaška znanost doživela večji vzpon in razmah kot v
celotnem dvatisočletnem obdobju pred tem. Vse večje oborožene sile so
ob začetku tega stoletja že imele razvejano mrežo vojaških znanstvenih
ustanov; poleg visokih vojaških šol – akademij – so jo sestavljali številni
oddelki v generalštabih, ki so določali prednostno zaporedje raziskav in
skrbeli za njihovo financiranje, ter številni inštituti, kot so npr. vojaškozgodovinski, vojaškogeografski, vojaškotehnični, vojaškomedicinski, za
strateške študije ipd. Vendar so pred izbruhom prve svetovne vojne raziskave v večini armad še potekale le znotraj vojske. Negativne posledice
takšnega zapiranja in tradicionalne konzervativnosti vojaških vrhov, ki so
navdih za nove rešitve za prihodnost iskali predvsem v vojnah preteklosti,
so se pokazale že v začetnem obdobju prve svetovne vojne.
Tako se je že na začetku prve svetovne vojne pokazalo, da je povečana
ognjena moč branilcev uspešno ohromila napadalnost vsakega nasprotnika, če je s klasičnimi naskoki pehote in konjenice poskušal prebiti sisteme okopov poljske fortifikacije, zavarovane s številnimi žičnimi in drugimi umetnimi ovirami ter branjene z mitralješkim in artilerijskim ognjem;
zato niti ena stran – čeprav so vse poskušale končati vojno z odločnim napadom v najkrajšem možnem času – ni uspela ponoviti globokih in hitrih
manevrov, značilnih za Napoleonovo obdobje. Vojna, za katero je pred
njenim izbruhom ogromna večina vojaških teoretikov tistega časa predvidevala, da bo kratka in da bo v njej imel napad prevlado nad obrambo, se
je že v prvem letu spremenila iz manevrske vojne v dolgotrajno izčrpavajočo »vojno v jarkih«. Ognjena moč, ovire in močni fortifikacijski objekti
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številčno šibkejših branilcev so uspešno hromili premičnost številčnejših
napadalcev. V takšni vojni izčrpavanja (v kateri so bile izgube moštva
tako visoke, da so ga kritiki takšnega vojskovanja pogosto imenovali »topovska hrana«) je na koncu triumfirala koalicija, ki je imela večje človeške
in materialne rezerve (potrebne za popolnjevanje izgub) ter stabilnejše
zaledje.
Po prvi svetovni vojni je oživel tudi interes sociologov (Simmel, Mannheim, Park, Sorokin, Speier idr) za preučevanje vojn; iz tega obdobja so
bolj od drugih znane timske raziskave ameriškega sociologa Ch.E. Merriama iz tridesetih let minulega stoletja, ki jih je pozneje dopolnil in objavil
Quincy Wright v obsežnem delu Študija vojne (A Study of War, Chicago –
USA – 1951). Znotraj vojaške znanosti, ki je bila osredotočena na bojevanje v vojni, pa sta prišli do veljave dve različni temeljni usmeritvi: prva je
dajala prednost ponovitvi obrambne paradigme, ki se je uveljavila med
prvo svetovno vojno, medtem ko je druga dajala prednost rehabilitaciji
napadalne paradigme, pri čemer se je opirala na dosežke oklepne tehnike
in letalstva po prvi svetovni vojni. Generalštabi zmagovalk prve svetovne
vojne so se opredelili za prvo usmeritev; maloštevilni kritiki takšne usmeritve (kot so bili teoretiki Liddel Hart, »Bill« Mitchell, Alexander Severski,
Charles de Gaulle in drugi), ki so izhajali iz vojaških vrst držav zmagovalk, niso mogli prebiti »kitajskega zidu« uradne doktrine. Povsem drugačno stanje je bilo v poraženi Nemčiji, kjer so bili veliko dovzetnejši za
nove ideje vojaških znanstvenikov.
Podobno je bilo tudi v ZSSR, kjer so Trocki, Frunze, Tuhačevski in
drugi izhajali – opiraje se na revolucionarno ideologijo in »neizbežnost«
nove svetovne vojne ter z njo povezane pričakovane svetovne proletarske
revolucije – iz tega, da se mora »sovjetska« vojaška znanost poglobljeno
ukvarjati tudi z »mednarodno proletarsko revolucijo«; od izbruhov revolucij v nasprotnikovem zaledju so namreč pričakovali impulz, ki naj bi takratni tehnično šibkejši Rdeči armadi dal odločilno prednost in ji omogočil izvajati globoke ofenzivne operacije na ozemljih evropskih in azijskih
nasprotnikov. Za sovjetske avtorje je bilo takrat značilno, da so – oprti na
ideološke aksiome – izhajali iz tega, da bo prihodnja vojna vojna med
dvema antagonističnima družbenima sistemoma, divjala pa bo na življenje in smrt. V nasprotju s sovjetskimi avtorji, ki so pri obravnavanju revolucij in partizanskega vojskovanja dajali poudarek ideologiji, je britanski
vojaški praktik Thomas Edward Lawrence (bolj znan kot Lawrence Arabski in pisec knjige Sedem stebrov modrosti – Seven pillars of wisdom, tiskane leta 1926) imel poudarek na tehničnih in taktičnih vidikih priprave in
izvedbe gverilskega vojskovanja in t.i. majhne vojne.
Nemški general Erich Ludendorff je prvi na Zahodu holistično posplošil izkušnje prve svetovne vojne; na podlagi sinteze kampanj na kopnem
in morju, revolucij, gverilskih delovanj v globokem nasprotnikovem zaledju in letalskih bombardiranj ciljev v zaledju je razvil teorijo totalne
vojne (ki poteka brez omejitve na vseh področjih). Bil je trdno prepričan,

22

XMARSOVA DEDIŠČINAX

da bo Clausewitzevo definicijo vojne (kot nadaljevanja politike z »drugimi
sredstvi«) razvrednotil novi čas, v katerem druga svetovna vojna ne bo
tekla za dosego političnih ciljev, ampak za preživetje, oziroma za biti ali
ne biti dveh različnih družbenih sistemov. V skladu s tem je predvideval,
da bo totalna vojna potekala na fronti in v zaledju obeh spopadenih strani, in to na vseh področjih – vojaškem, gospodarskem, političnem, diplomatskem, psihološko-propagandnem, kulturnem idr.
Drugi teoretiki niso imeli enakih izhodišč, ker so se osredotočili predvsem na vpliv tehničnega dejavnika. Avstrijski teoretik Eimansberger se
je – podobno kot so to storili Fuller, de Gaulle in Liddle Hart – ukvarjal s
preučevanjem bojevanja s pomočjo oklepnih enot; v nasprotju z Douhetom, ki je predvideval, da bo zmaga v naslednji vojni odvisna od premoči
v zraku, je Eimansberger predvideval, da bo za zmago odločilna premoč
na kopnem; zato je v množični uporabi oklepnih enot videl edino možnost za dosego hitre zmage. Aksiom teoretikov revolucionarne vojne, totalne vojne in »mehaniziranega« vojskovanja je bil v tem, da so vsi izhajali
iz tega, da je treba napasti celotno nasprotnikovo strateško globino,
vključno s tem, da se v njegovem taboru povzroči notranji razdor, v lastnem taboru pa ohrani kohezija. Vojno so s tem razširili na celotno nasprotnikovo ozemlje in ne le na vojaško, ampak tudi na ideološko-politično, diplomatsko, gospodarsko, psihološko, propagandno, kulturno in na
vsa ostala področja.
Že v začetnem obdobju druge svetovne vojne se je hitro pokazalo, da
so vse tiste armade, ki so poskušale ponoviti obrambno paradigmo prve
svetovne vojne, ob konfrontaciji z nasprotnikom, ki je izrabil sodobno oklepno tehniko in letalstvo za renesanso manevrskega vojskovanja, doživele hiter zlom (izjemi sta bili le Finska in Grčija, ki sta uspeli nekaj mesecev vzdržati napade Sovjetske zveze oziroma Italije) ali pa težke poraze,
po katerih so se le s težavo opomogle. Ti vojaški neuspehi so pozitivno
vplivali na razvoj vojaške znanosti, ker so vsi vodilni vojaški krogi zaradi
njih postali dovzetnejši za nove ideje in nasvete znanstvenikov; strateška
poveljstva in štabi so pod vtisom porazov pričeli iskati pomoč civilnih
znanstvenikov in znanstvenih ustanov, kar je omogočilo, da so se dosežki
sodobne znanosti pričeli vse hitreje uveljavljati na bojiščih. Pri tem ni
prišlo le do izumov številnih novih orožij (reakcijskih letal, balističnih
raket, samovodljivih torpedov, vodljivih bomb, radarjev, bližinskih vžigalnikov za granate, novih zažigalnih sredstev, sistemov za elektronsko motenje itd.), ampak tudi do neposrednega sodelovanja civilnih znanstvenikov v analizah vojaških operacij (tako je nastala metoda operacijskih
raziskav in številne druge metode).
Na pospešen razvoj vojaške znanosti v obdobju po drugi svetovni vojni
so po eni strani vplivale bogate izkušnje iz obeh svetovnih vojn, po drugi
pa »hladna vojna« in z njo povezana delitev sveta na dva antagonistična
ideološka bloka – Nato in Varšavski sporazum. Poleg tega so na to vplivali
tudi splošen razvoj znanosti in tehnike ter rastoč družben pomen izo-
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braževanja in znanja, prav tako pa tudi ogromna sredstva, ki so jih države
v 20. stoletju sistematično vlagale v razvoj svoje obrambne in še posebej
vojaške moči. Formiranje globalnih vojaških zvez (Nato, Varšavski sporazum, CENTO, SEATO, ANZUS, ANZUK, RIO idr.) in dinamično tekmovanje med njimi za vzdrževanje strateškega ravnotežja na vseh področjih
so pri tem zelo pozitivno vplivali na prenos vojaških znanj in tehnologij iz
oboroženih sil razvitih držav v oborožene sile manj razvitih. V obdobju bipolarnosti je prišlo do uveljavitve vojaške znanosti v globalnih razsežnostih, pa tudi do določene militarizacije civilnih znanstvenih institucij, saj
so se tudi te v večji ali manjši meri pričele ukvarjati z reševanjem varnostnih, obrambnih in vojaških problemov.
V drugi polovici 20. stoletja so na razvoj in širjenje raziskovalnega področja vojaške znanosti močno vplivali tile ključni teoretiki:
a) Ameriški teoretik A. T. Mahan je sicer že na začetku stoletja razvil teorijo o odločilnem vplivu pomorske moči na globalno ekspanzijo velikih
sil, a je ta teorija doživela svoj največji vzpon šele po drugi svetovni
vojni, ko so jo pričele udejanjati ZDA in SZ.
b) Tudi britanski teoretik J. Fuller, ki je po prvi svetovni vojni razvil teorijo
mehaniziranega bojevanja, je uveljavitev svojih idej doživel šele po
drugi svetovni vojni, saj sta jo svojim potrebam prilagodila oba antagonistična vojaška bloka.
c) Podobno je bilo tudi z idejami italijanskega teoretika G. Douheta, ki je
po prvi svetovni vojni razvil teorijo strateških letalskih bombardiranj
gosto naseljenih urbanih aglomeracij (s katerimi bi nasprotnika z bombniki prisilili k vdaji brez izčrpavajočih kopenskih bitk); polno uveljavitev so te ideje doživele šele po drugi svetovni vojni, ko sta oba bloka
oblikovala strateško jedrsko »triado« (medcelinske rakete v kopenskih
bazah, strateške podmornice na jedrski pogon in strateške bombnike).
č) Kitajski teoretik in praktik Mao Cetung je že v tridesetih letih kot alternativo klasičnemu vojskovanju razvil koherentno teorijo vstaje in strategije partizanskega ter gverilskega bojevanja, vključno s preoblikovanjem partizanskih enot v redno vojsko in prehodom na klasično
vojskovanje; te ideje so med drugo svetovno vojno in po njej številna
narodnoosvobodilna gibanja uspešno prilagodila svojim potrebam.
d) Ameriški geopolitik Spykman je po drugi svetovni vojni eklektično
združil Mahanovo in Douhetovo teorijo. Izhajal je iz tega, da morajo
ZDA kot sila, ki nadzoruje »svetovni otok« (Severno in Južno Ameriko)
in vse svetovne oceane, projicirati pomorsko silo na obalno obrobje
Evrazije (Rimland), da bi tako Sovjetski zvezi in LR Kitajski preprečile
prodor do obal »toplih morij«; s tem je ustvaril teoretsko podlago za oblikovanje verige vojaških blokov.
V obdobju po drugi svetovni vojni je na razvoj vojaške znanosti pozitivno
vplival nastanek in hiter razvoj konfliktologije, ki se je osamosvojila kot
posebna veja sociologije. Od petdesetih do sedemdesetih let se je razvijala v smeri od konfliktnega funkcionalizma k splošni teoriji konflikta (iz
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tega obdobja so znana dela Coserja, Darendorfa, Finka, Krisberga, Bouldinga in Galtunga), nato pa v smeri oblikovanja splošne teorije preprečevanja in reševanja konfliktov (iz tega obdobja so znana dela Sitesa, Burtona, Dukesa, Sandolea, Mitchella idr.). O problemih vojne so veliko pisali
tudi avtorji, ki niso izhajali iz vojaških vrst. Med njimi so bolj od drugih
znani Albert Wohlstetter (Selection and use of strategic air bases, 1955), William Kaufman (Military policy and national security, 1956), Henry Kissinger
(Nuclear weapons and foreign policy, 1957), Robert Osgood (Limited war,
1960) in Herman Kahn (On termonuclear war, 1960).
Poleg teh teoretikov, ki so v prvi vrsti analizirali vpliv jedrskega orožja
na vojskovanje in mednarodno varnost, so po drugi svetovni vojni pomembne prispevke k nadaljnjemu razvoju vojaške teorije dali francoski
teoretiki Rougeron, Chassin, Beauffre in Aaron, ameriški teoretiki Dupuy,
Brodie, Rapoport, Glantz in Wyllie, sovjetski teoretiki Sokolovski, Rotmistrov, Rybkin, Gorškov in Savkin, britanski teoretiki Hart, Roskill in Wilson, izraelski teoretiki van Creveld in Naveh, idr. Med teoretiki, ki so se
ukvarjali z vstajami in revolucijami, so po drugi svetovni vojni znani vietnamski general Vo Ngujem Giap, kubanski revolucionar Che Guevarra in
latinskoameriški teoretik urbane gverile Carlos Marighella.
V tretji četrtini 20. stoletja je na novo programsko usmeritev vojaške
znanosti bistveno vplival pojav vse bolj izpopolnjenih strateških, operativnih in taktičnih jedrskih orožij. Oba vojaška bloka (Nato, Varšavski sporazum) sta sprva izhajala iz tega, da bi zaradi nepomirljivih ideoloških
medblokovskih nasprotij (med njima) morebitni spopad med njima bil
ponovitev druge svetovne vojne, ki bi divjala, dokler ne bi eden od blokov
podpisal brezpogojne vdaje. Ker sta oba bloka – zaradi nakopičenih količin jedrskih in drugih orožij za množično uničevanje – že v šestdesetih
letih sočasno ugotovila, da v morebitni novi svetovni vojni ne bi bilo zmagovalca (uporabljali so pojem »kolektivni jedrski samomor«), so znanstveniki obeh blokov pospešeno iskali načine uporabe oboroženih sil, ki bi
zagotovili, da ne bi prišlo do izbruha nove svetovne vojne.
Dosežki vojaških raziskav, ki so nedvoumno dokazale neperspektivnost jedrske svetovne vojne (označevali so jo – ne brez razloga – z izrazom
»splošni jedrski samomor«), so pozitivno vplivali na politiko obeh blokov,
ki si je kot glavni cilj zastavila preprečitev izbruha nove jedrske svetovne
vojne. Osrednji problem, ki sta ga poskušala rešiti oba vojaška bloka, je
bil, kako zagotoviti stabilnost v svetu s pomočjo strateškega ravnotežja in
kako se izogniti globalni strateški jedrski vojni. S tem se je odprla pot za
razvoj teorije konvencionalnega in jedrskega strateškega odvračanja (nasprotne strani od napada), pozneje pa tudi za razvoj teorije mednarodnega
vojaškega sodelovanja in vojaških pogajanj, katere dosežki so bili v 20.
stoletju sporazumi SALT, START, CFE TLE, OST (Open Skies Treaty),
NPT (Non Proliferation Treaty) idr.
Oborožene sile vseh držav so – pod vtisom neverjetne moči orožij za
množično uničevanje – sprva prav ta orožja obravnavale kot glavna, klasič-
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nim rodovom vojske pa so dodelile neko vrsto pomožne vloge. V začetku
so tekle intenzivne razprave o tem, ali je strateško jedrsko odvračanje učinkovitejše, če so medcelinske balistične rakete usmerjene na nasprotnikova
mesta (»anticity strategy«) ali pa na nasprotnikove oborožene sile (»antiforce strategy«). Nadaljevanje teh razprav so bile razprave, ali je učinkoviteje razvijati strateško »triado« za prvi udar po nasprotniku ali pa za povračilni odgovor (»drugi udar«). Na koncu je prevladalo stališče, da je
strateško jedrsko ravnotežje najstabilnejše, če imata obe strani v rokah
enako količino jedrskih orožij, ki jima obema zanesljivo zagotavljajo, da izpeljeta uničujoč maščevalni udar tudi v najslabšem možnem primeru – ko
bi jih nasprotnik uspel presenetiti s prvim udarom. Iz tega časa je znana
sintagma »obojestransko zagotovljeno uničenje« oziroma MAD (Mutual
Assured Destruction), ki naj bi ga izpeljale sile za maščevalni udar.
Te in podobne razprave so prispevale, da je v vojaških vedah v armadah
velikih držav nastala nova disciplina – jedrska strategija. Ukvarjala se je z
uporabo strateškega jedrskega orožja za zastraševanje (odvračanje) nasprotnikov (od njegove uporabe) in z njegovo uporabo v primeru, če zastraševanje (odvračanje) ne bi uspelo. Iz tega obdobja so znana dela ameriškega teoretika Hermana Kahna, ki je znan predvsem kot avtor teorije
eskalacije. V skladu s to teorijo naj bi vojna med obema vojaškima blokoma – če bi do nje že prišlo – potekala v obliki proporcionalnih strateških
odgovorov na lestvici, ki bi imela 32 stopenj; na najnižji lestvici bi bile
vojne na ožjem geografskem območju, bojevane s konvencionalnimi orožji, na najvišji pa vojne brez omejitve, ki bi vključevale strateške jedrske
udare tudi po civilnih ciljih na drugih celinah. Med sovjetskimi teoretiki
iz tega obdobja je najbolj znan maršal Sokolovski, ki je vztrajal pri tem,
da bi vsaka vojna med obema blokoma imela radikalne cilje (v znaku reka
»ali mi ali oni!«) in je zato – kot nasprotnik eskalacije – vztrajal, da mora
ZSSR biti v vsakem trenutku pripravljena na to, da na kakršen koli napad
na njeno ozemlje ali na blok, ki ga vodi, odgovori takoj z vsemi razpoložljivimi konvencionalnimi in nekonvencionalnimi sredstvi po ciljih na vseh
celinah.
Vmes med teorijama Kahna in Sokolovskega so nastale številne druge
teorije, med katerimi zasluži posebno pozornost teorija portugalskega
teoretika Mikschea o taktični jedrski vojni, v kateri bi se bloka v primeru
oboroženega spopada »razumno« izognila strateški medcelinski jedrski
vojni tako, da bi uporabljala »samo« taktično jedrsko orožje in to le proti
vojaškim ciljem na frontni črti in v njeni taktični globini. Paradoksalno je,
da so v obdobju, ko sta oba bloka imela vsak po več kot 10.000 strateških
jedrskih projektilov, vojaški teoretiki največ truda posvečali iskanju varnih načinov ohranjevanja strateškega ravnotežja in izogibanju izbruhu
neomejene tretje svetovne vojne.
Katastrofalne posledice, do katerih bi prišlo v splošni jedrski vojni med
blokoma v Evropi, so pomagale, da je v obdobju »hladne vojne« in v obdobju detanta, ki mu je sledil, oživel interes za nove interpretacije znane
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Clausewitzeve definicije, po kateri je vojna nadaljevanje politike »z drugimi sredstvi«. Ker bi uporaba strateških jedrskih orožij pomenila obojestransko uničenje (»obojestranski kolektivni samomor«) in s tem finis politicae, ne pa njeno zmago, so v obeh blokih iskali tista »druga sredstva«, ki
bi omogočila nadaljevanje politike, ne da bi – zaradi nakopičenih količin
orožij za množično uničevanje – sprožila obojestransko uničenje obeh vojaških blokov. V žarišču raziskav so bile opcije omejene uporabe vojaške
sile, ker so nudile manjše tveganje, da prerastejo v globalni spopad med
obema blokoma.
Pozornost vojaške teorije se je s preučevanja totalne vojne in njenih radikalnih ciljev preusmerila na preučevanje lokalnih vojn z omejenimi cilji
(limited wars) ter na preučevanje nadzorovanja mednarodnih kriz (crisis
control). V senci »strateškega jedrskega dežnika« sta vodilni sili obeh vojaških blokov iskali nove manj tvegane poti za izboljšanje svojega strateškega položaja na globalni ravni, ne da bi pri tem tvegali izbruh nove svetovne vojne. Obdobje od konca druge svetovne vojne do razpada sistema
bipolarnega ravnotežja je zato znano kot obdobje vojn z omejenimi cilji
(limited wars) in skrbno »doziranih« vojaških intervencij, pri katerih so
velike sile, ki so jih izvajale, pazljivo odmerjale uporabo sile do ravni, ki je
zagotavljala, da ne pride do izbruha tretje svetovne vojne.
Poleg teorije lokalnih vojn je v vojaških vedah nastalo novo teoretsko
področje t.i. specialne vojne (special war, unconventional war), katerega
dosežke so vodilne sile obeh vojaških blokov preizkušale v »sivi coni« (v
tretjem svetu), to je med obema blokoma. Nova teorija se je ukvarjala
predvsem s posrednimi metodami konfrontacije, pri katerih se cilji niso
dosegali z vojno brez omejitve v uporabi sile, kot je to bilo v prvi in svetovni vojni, ampak z »doziranjem« uporabe vojaške sile in na posreden
način, s proliferacijo oziroma širjenjem vojaške pomoči, s podporo vojaškim pučistom, s posojanjem vojaških inštruktorjev in svetovalcev, z obveščevalnimi akcijami, s propagando, z uporabo zarotniških skupin ali pa
z opiranjem na zavezniške sile, ki so se financirale in uporabljale za vodenje »posredniških vojn« (proxy wars).
Kadar so se velike sile tudi neposredno vključile v vojne v »sivi coni«,
so se – kot kažejo primeri Francije v Indokini in Alžiriji, ZDA v Koreji in
jugovzhodni Aziji ter ZSSR v Afganistanu – po dolgotrajni vojni le s težavo umaknile, ne da bi dosegle predvidene cilje. Če bi se namreč vojskovale, dokler se nasprotnik ne bi brezpogojno vdal, bi morale lokalne vojne
razširiti v regionalne, kar bi lahko prej ali slej pripeljalo do konfrontacije
z nasprotnim vojaškim blokom in izbruha tretje svetovne vojne ter z njo
povezane jedrske kataklizme. Senca globalne jedrske katastrofe in z njo
povezanega »kolektivnega jedrskega samomora«, ki sta se je zavedala oba
vojaška bloka, je odločilno prispevala k temu, da v drugi polovici 20. stoletja ni prišlo do nenadzorovane eskalacije lokalnih oboroženih spopadov
in da je bil z nadzorovanim vodenjem lokalnih omejenih vojn (limited
wars) in vojaških intervencij z omejenimi cilji ohranjen svetovni mir.
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V zadnji četrtini 20. stoletja je – po razpadu sistema bipolarnega ravnotežja – v razvitih državah oživelo zanimanje za preučevanje vojaških in
drugih tveganj, ki ogrožajo proces globalizacije, s tem pa tudi za iskanje
novih načinov uporabe vojaške sile, s katerimi bi bilo mogoče najučinkoviteje stabilizirati krizna žarišča. Cilj vojaških in (ali) policijskih posegov
mednarodnih sil v takšnih primerih ni bil prisiliti kršilce mednarodnega
reda v brezpogojno vdajo ali pa jih uničiti, temveč s pritiskom na v spopade vpletene strani preprečiti njihovo bojevanje, oziroma oborožene spopade (za)ustaviti, da se ne bi razširili na druge države. Raziskave so stekle v
smeri iskanja najustreznejših rešitev za dušenje vojn v nestabilnih delih
sveta, ki sta jih ameriška teoretika Heidi in Armin Toffler označila z oksimoronom »protivojne«, drugi avtorji pa z izrazom »nove vojne« (new
wars) ali pa »vojne, v katerih ni mogoče zmagati« (unwinnable wars).
Gre za številne vojne in oborožene spopade med družbenimi elitami v
razpadajočih državah v različnih delih sveta, v katerih je glavna žrtev civilno prebivalstvo. Število teh vojn se je po razpadu bipolarnega ravnotežja pričelo večati. Sodeč po podatkih raziskovalcev Univerze OZN Mary
Caldor in Basker Vashee iz leta 1997 je bilo v 50., 60., 70., 80. in 90. letih
vsako leto povprečno 2,6, 2,0, 2,7, 4,5 oziroma 8,8 vojne (kot vojne se štejejo samo tisti oboroženi spopadi, v katerih je v letu opazovanja bilo ubito
vsaj 1.000 ljudi!); pri tem so povprečne letne izgube v teh vojnah (torej od
petdesetih do vključno devetdesetih let) štele 580.000, 505.000, 510.000,
528.500 in 656.000 mrtvih.
Prva splošna značilnost teh novih vojn je, da je delež ubitih civilistov v
skupnih žrtvah nepretrgano rastel; v sedemdesetih in osemdesetih letih
preteklega stoletja je razmerje med števili ubitih civilistov in padlih vojakov bilo 3,1 : 1, medtem ko je v prvih petih letih devetdesetih let naraslo
na 8,1 : 1. Druga splošna značilnost je, da so te vojne potekale med različnimi frakcijami v razpadajočih državah ali v državah, kjer so si etnične,
verske, politične ali kake druge skupine organizirano in načrtno prizadevale, da bi se odcepile, osamosvojile, izborile avtonomijo, »očistile del
ozemlja« (uničile druge verske ali etnične skupine) ali onemogočile in dezintegrirale ter diskreditirale državno oblast tako v državi kot v tujini. Ker
v razpadajočih državah država nima več monopola nad silami in sredstvi
za izvajanje nasilja (vojsko, policijo, obveščevalnimi in varnostnimi službami idr.), se kot vzpodbujevalke oboroženih bojev pojavljajo tudi nedržavne in nevladne organizacije, ki so pogosto vojaško uspešnejše od državnih in vladnih. To je vplivalo, da so nekateri ruski izvedenci te »nove
vojne«, ki so postale značilne za postmoderno obdobje (v to kategorijo
spada 95 % celotnega števila vojn), poimenovali »kaotične vojne« oziroma
»vstajniške vojne« (rus. mjateževojna).
Nove generacije orožij in vojaške opreme so v zadnjih dveh desetletjih
minulega stoletja vzpodbudile preučevanje vojn in vojaških posegov, izvedenih s pomočjo oborožitvenih sistemov šeste generacije (ki svojo moč
utemeljujejo na dosežkih sodobne elektronike in predstavljajo sintezo sui
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generis senzorjev za odkrivanje ciljev, računalnikov za obdelavo podatkov, daljnostrelnih samovodljivih izstrelkov, sredstev za zvezo in vojaških
navigacijskih, obveščevalnih, meteoroloških, komunikacijskih in drugih
satelitov). S tem v zvezi se je začela široko uporabljati sintagma »revolucija v vojaški domeni« (Revolution in the Military Affairs = RMA); označuje
kakovostne spremembe v zgradbi in uporabi oboroženih sil, do katerih je
prišlo zaradi političnih, socialnih, tehnoloških in organizacijskih sprememb. Vzporedno s to sintagmo in njeno kratico se je pričela – kot njena
neločljiva spremljevalka – uporabljati tudi sintagma »revolucija v stališčih
(civilne družbe, op. avt.) do vojaštva« (Revolution in Attitudes towards the
Military = RAM), ki pa označuje, da je v civilnih družbah demokratičnih
držav prišlo do odklonilnega stališča državljanov do mirnodobnega in vojaškega služenja roka v oboroženih silah ter do zahtev po povečanem političnem nadzoru nad oboroženimi silami. Nove razmere so v razvitih družbah pospešile preoblikovanje naborniških vojsk v poklicne vojske. Prve
vojne, v katerih so bila v praksi preizkušena ameriška in Natova orožja šeste generacije in nove poklicne vojske, hkrati pa so se uveljavljali tudi
drugi dosežki RAM in RMA, so bile prva zalivska vojna (1991), vojna proti
ZRJ (1999), vojna proti afganistanskim talibanom in teroristični organizaciji Al Kajda (2001/2002) ter druga zalivska vojna (2003).
Vojaški teoretiki so se osredotočili tudi na iskanje novih načinov uporabe oboroženih sil v neortodoksnih nalogah, kot so operacije za podporo
miru (Peace Support Operations = PSO) in operacije oboroženih sil, drugačne od vojne (Military Operations Others Than War = MOOTW). Razmah mednarodnega terorizma v postmodernem obdobju je dodal novo dimenzijo ogrožanju procesa globalizacije, kar je tudi pred vojaške teoretike
razvitih držav postavilo povsem nove probleme. Ker so se mednarodne teroristične organizacije infiltrirale tudi v razvite države, pri tem pa so imele
dele infrastrukture in operativne ter učne in vadbene centre razpršene
tudi v drugih državah, so tudi protiteroristične operacije v tretjem tisočletju pričele narekovati mednarodno sodelovanje in globalni obseg. Zaradi
kompleksnosti vzrokov, ki so pripeljali do globalizacije terorističnih akcij,
so tudi protiteroristične operacije morale postati kompleksne. V njih so
oborožene sile lahko opravljale le manjši del dejavnosti, težišče pa je bilo
na usklajenem delovanju diplomacije, policije, carine, obveščevalnih
služb, varnostnih služb, imigracijskih uradov ipd.
Vpogled v dosedanjo evolucijo vojaške znanosti kaže, da so se že v času
obeh svetovnih vojn vojaške znanstvene ustanove – če so želele doseči kakovostne preboje – morale opreti na civilne znanstvene ustanove, te pa so
s svojimi dosežki bistveno prispevale k dvigu kakovostne ravni vojaških
raziskav. Simbioza vojaške in civilne znanstvene sfere je po eni strani povzročila, da so v oborožene sile prodrle mnoge dotlej izključno civilne dejavnosti (prodor civilne sfere se posebno dobro vidi v domeni izobraževanja vojaških profesionalcev in poklicnih vojakov), po drugi strani pa so se
s preučevanjem vojne in z različnimi vidiki oboroženih sil pričele ukvarja-
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ti tudi popolnoma civilne ustanove. Tako »prežemanje« in »zrcaljenje« se
vidi danes tudi pri nas v Sloveniji; mnogi vojaški predmeti (strategija,
taktika, vodenje in poveljevanje, vojaška zgodovina, mobilizacija, oborožitveni sistemi, vojaška geografija) se preučujejo v okviru študija obramboslovja na Univerzi v Ljubljani, medtem ko se mnogi civilni predmeti preučujejo na različnih tečajih za izobraževanje častnikov v Slovenski vojski
(civilno-vojaška razmerja, mednarodna varnost, menedžment ipd.).
Velika širina vojaškega področja in nujnost znanstvenega preučevanja
posameznih ožjih področij vojaške problematike sta prispevali, da se je sistem vojaške znanosti – na čigar vrhu je splošna teorija vojaških ved (ki se
ukvarja s prenosom dosežkov iz drugih ved in s splošnim uravnoteženim
razvojem vojaške znanosti kot celote) – v drugi polovici 20. stoletja razvejal na pet temeljnih podsistemov:
1) podsistem ortodoksnih vojaških ved, ki se ukvarja z bojevanjem v okviru vojne, ki jo preučuje z vidika oboroženega boja,
2) podsistem neortodoksnih vojaških ved, ki se ukvarja z uporabo oboroženih sil v miru, krizah, vojaških posegih in oboroženih spopadih, ki
potekajo na nižjih ravneh od vojne,
3) podsistem vojaško-družboslovnih ved (vojaška psihologija, vojaška andragogija, vojaška etika, mednarodno vojaško in vojno pravo, vojaška
ekonomika itd.),
4) podsistem vojaškotehničnih ved (notranja balistika, zunanja balistika,
ciljna balistika, teorija jedrskih razstreliv, vojaška metrologija, vojaška
ergonomija, vojaška kibernetika, vojaška informatika, teorije oborožitvenih sistemov itd.),
5) podsistem vojaškomedicinskih in naravoslovnih ved (vojaška higiena,
vojaška epidemiologija, vojaška oftalmologija, vojaška kirurgija, vojaška psihiatrija, vojaška farmakopeja, vojaška ekologija ipd.).
S tem je sodobna vojaška znanost postala povsem podobna drugim sodobnim znanostim.
Ta prva knjiga učbenika ima namen v prvem poglavju predstaviti osnovne značilnosti procesa, v katerem se je nekdanja vojaška veščina (military art), ki se je nekoč ukvarjala samo s praktičnimi vidiki bojevanja
(theory of combat) in vojskovanja (theory of warfare), v drugi polovici 20.
stoletja preobrazila v vojaško znanost (military science); ta ima danes vse
atribute, ki jih imajo tudi druge znanosti (lasten predmet, »jezik«, zakone
in principe, metode, možnost preverjanja resničnosti hipotez in kompatibilnost z drugimi vedami in znanostmi). V prvem poglavju so predstavljeni razvoj vojaške znanosti, struktura njenih podsistemov in osnovne značilnosti oboroženega boja kot tradicionalnega osrednjega predmeta, ki ga
preučuje. Vendar so poleg teorije bojevanja predstavljene tudi številne
druge teorije, kot so teorija odvračanja, teorija vojaškega ravnotežja, teorija razvoja oboroženih sil, teorija mednarodnega vojaškega sodelovanja,
teorija uporabe oboroženih sil v krizah (ko ciljev ne dosegajo s pomočjo
oboroženega boja) ipd. Posebna pozornost je posvečena okvirom, v kate-
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rih delujejo oborožene sile, kar danes niso samo vojne, ampak tudi oboroženi spopadi nizke intenzivnosti, krize in mir. Zato so razčlenjene tudi dejavnosti oboroženih sil, ki se nanašajo na mirovne operacije ter na operacije za podporo miru, kakor tudi dejavnosti, povezane s podporo, ki jo v
notranjih in mednarodnih krizah oborožene sile dajejo različnim vejam
državne oblasti (diplomaciji, okoljevarstvenim agencijam, drugim ministrstvom, mednarodnim organizacijam ipd.).
V analizi razvoja disciplin ortodoksnih vojaških ved – te tvorijo nosilni
steber vojaške znanosti – je predstavljen proces, ki je v osemdesetih letih
minulega stoletja pripeljal do tega, da se je na globalni ravni univerzalno
uveljavila trojna struktura polemistike (vede o oboroženem boju); ta
danes vsebuje: (1) strategijo, ki se ukvarja s preučevanjem vojaških vidikov vodenja vojne in s kombiniranjem kampanj kot sistemov, ki operacije
vseh vej oboroženih sil povezujejo v celoto; (2) operatiko, ki se ukvarja s
preučevanjem posameznih vrst operacij in bojnih dejavnosti z operativnimi cilji, ter (3) taktiko, ki se ukvarja s preučevanjem bojev in z uporabo
oborožitvenih sistemov.
V drugem poglavju prve knjige učbenika je predstavljena evolucija pogledov na mesto in vlogo zakonov vojne, izrekov, zakonov in zakonitosti
oboroženega boja ter empirično in teoretično preverjenih principov vojskovanja in bojevanja; posebej so kot differenzia specifica predstavljeni
principi uporabe oboroženih sil v mirovnih operacijah in operacijah za
podporo miru. Pri vsakem od principov so predstavljeni primeri iz prakse.
V tretjem, najobsežnejšem poglavju (ki je prvo poglavje v drugi knjigi)
je predstavljen razvoj različnih metod, ki se uporabljajo v vojaški znanosti. Metode so razvrščene v tri skupine: (1) v prvi so splošne znanstvene
metode, ki se uporabljajo tudi v drugih vedah (indukcija, dedukcija, analiza, sinteza, zgodovinska metoda, matematične metode ipd.); (2) v drugi so
temeljne metode vojaških ved, pri čemer je poudarek na analizi operacij,
štabnih igrah, vojaških vajah in projektiranju razvoja oborožitvenih sistemov; (3) v tretji so posebne metode vojaških ved, med katerimi so metoda
obveščevalne analize, metode teorije iskanja in odkrivanja ciljev, metode
teorije (učinkovitosti) streljanja ipd.
V sklepnem, četrtem poglavju (v drugi knjigi) so predstavljene spremembe v globalnem strateškem razmerju sil, do katerih je prišlo po razpadu sistema bipolarnega ravnotežja, kakor tudi spremembe v številu, lokaciji in intenzivnosti oboroženih spopadov. Posebej so prikazani trendi
spreminjanja vojaške porabe in vpliv novih tehnologij na spremenjeno fiziognomijo sodobnih oboroženih sil razvitih držav. V zadnjem delu so
tudi predstavljeni nekateri temeljni problemi vojaške znanosti na sedanji
stopnji razvoja in možne smeri razvoja prihodnjih raziskav.
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UVODNE OPREDELITVE
Vojaška praksa in teorija sta se izoblikovali in razvijali postopno, skozi
zelo dolgo časovno obdobje, katerega začetki segajo v čas nastanka prvih
držav. V njunem razvoju je sprva imela poudarjeno vodilno vlogo praksa,
v kateri so se izkušnje, ki so jih pridobili uspešni vojskovodje, prenašale
iz roda v rod z ustnim izročilom. Šele z razvojem prvih pisav se je pokazala možnost, da se pridobljene izkušnje tudi zapišejo in tako ohranijo v izvirni obliki. Njihovi prvi avtorji so bili verjetno pisarji, ki so spremljali
vojskovodje na vojnih pohodih in si zapisovali podrobnosti v dnevnike in
kronike, od katerih so mnogi ostali ohranjeni v muzejih in knjižnicah vse
do naših dni. Vendar bi prve (pra)zarodke vojaške teorije kazalo iskati v
še starejšem obdobju, v časih, ko so nastajali najstarejši miti. Dokaz za to
so najstarejši doslej ohranjeni pisni viri, v katerih se mešajo miti, legende,
zgodbe o junaških dejanjih vojskovodij in epski opisi bojev, pohodov, obleganj trdnjav ter drugih pomembnih vojaških dogodkov, ki so se dejansko zgodili; ti pisni viri so nastali že v drugem tisočletju pred našim štetjem, medtem ko je prvo demitologizirano analitično delo o teh vprašanjih
nastalo šele dobrih tisoč let pozneje1.
Razvoj vojaške teorije in prakse je bil v vsaki posamezni državi globoko
ukoreninjen v konkretno zgodovinsko obdobje; pri tem je bil odvisen od
šestih temeljnih dejavnikov, in sicer (1) od splošnega družbenega napredka in dosežene stopnje razvoja proizvodnih sil v državi, (2) od zunanjih
vojaških ogrožanj ter (3) od znanj in sposobnosti državnega vodstva in vojakov, da izkoristijo razpoložljive obrambne in vojaške zmogljivosti. Hkrati so (4) na vojaško teorijo in prakso močno vplivale tudi subjektivne dejavnosti konkretnih politikov, ki so – z večjo ali manjšo afiniteto – vojaško
silo uporabljali za doseganje državnih ali koalicijskih ciljev, (5) vplivali pa
so na njun razvoj tudi splošni znanstveni dosežki (zrcalili so se v prvi vrsti
v razvoju orožij in opreme), značilni za konkretno zgodovinsko obdobje.
Poleg teh pretežno etnocentričnih vplivov (6) so na razvoj vojaške teorije
nasploh pozitivno vplivali tudi pogostost, razmah, trajanje in intenzivnost
vojn. Te niso bile enakomerno razporejene po vseh celinah niti enako številne in s podobno množično udeležbo v vseh zgodovinskih obdobjih.
Če opazujemo samo Evropo v 19. in 20. stoletju, lahko ugotovimo, da
1

Dvoboje, bitke in obleganja ter številne vojaške ukane opisujejo že grški epi in legende o trojanski vojni (za katere se ocenjuje, da so nastali v času med letom 1350 in
1100 pred našim štetjem), staroindijski epi ter Sveto pismo, medtem ko med prva celovitejša dela, ki so se analitično ukvarjala z vojskovanjem in bojevanjem, po današnji presoji spada šele delo Kitajca Sun Civuja, za katerega se domneva, da je nastalo
v obdobju med 6. in 4.stoletjem pred našim štetjem.
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so se v njej v tem obdobju ciklično ponavljale velike vojne med koalicijami evropskih držav, v presledkih med njimi pa so potekale številne lokalne vojne in revolucije. V zadnjih 200 letih je do velikih koalicijskih vojn v
Evropi prišlo v povprečju vsakih 40 let, do državljanskih vojn in velikih
revolucij (npr. meščanskih in proletarskih revolucij) pa v povprečju vsakih
100 let. Tako se je 19. stoletje začelo z velikimi Napoleonovimi pohodi, v
katerih so se njegove armade skorajda celo desetletje spopadale z vojskami koalicije njegovih nasprotnikov v Egiptu, Španiji, Italiji ter celotni
osrednji in vzhodni Evropi. V ostanku tega stoletja so v Evropi potekale
vojne za združitev Italije in za združitev Nemčije, vojne za osvoboditev
balkanskih narodov izpod Turčije, nato pa še koalicijska vojna med Prusijo in Italijo na eni ter Avstrijo na drugi strani. Vmes je potekala krimska
vojna; ta je bila koalicijska vojna med koalicijo zahodnih držav in Rusijo,
ki si je – prek ozemlja Turčije na Balkanu – zaman prizadevala odpreti za
svojo floto pomorsko pot iz Črnega morja v Sredozemsko morje.
Z vidika vojn je bilo v Evropi še bolj razburkano 20. stoletje, ki se je začelo in končalo z vojnami na Balkanu, v vmesnem obdobju pa sta izbruhnili še dve veliki evropski celinski koalicijski vojni, ki sta se iz Evrope
hitro razširili v prvo in drugo svetovno vojno2. Če seštejemo trajanja obeh
svetovnih vojn in »hladne vojne«, je očitno, da so v 20. stoletju v Evropi
velike vojne potekale 10 odstotkov vsega časa, 44 odstotkov časa pa je potekala »hladna vojna«. Če k temu prištejemo še državljanske vojne (po
prvi svetovni vojni v Rusiji, med svetovnima vojnama v Španiji), obe balkanski vojni, vojne med Poljsko in ZSSR ter med Grčijo in Turčijo (do katerih je prišlo po prvi svetovni vojni) in postmoderne vojne (v Moldovi, na
Kavkazu in na območju nekdanje Jugoslavije), lahko ugotovimo, da je bil
v Evropi v minulem stoletju mir le 33 odstotkov vsega časa. Kdorkoli se je
pri tem ukvarjal z oboroženimi silami in njihovimi dejavnostmi na bojiščih, ni mogel spregledati dejstva, da so klasične meddržavne vojne pote2

Vse to se je zrcalilo tudi na našem ozemlju. Na ozemlju Slovenije so v 20. stoletju potekale štiri vojne: v prvi svetovni vojni je na severu Italije in zahodu Slovenije od leta
1915 do leta 1917 potekala strnjena frontna črta med Italijo in Avstro-Ogrsko (njen
sestavni del je bila soška fronta), nato pa je leta 1918 na slovenskem ozemlju potekala končnica italijanske ofanzive, ki se je končala z razsulom in kapitulacijo zahodne
skupine armad avstro-ogrske vojske (1); po končani prvi svetovni vojni so se na severu Slovenije oboroženi spopadi nadaljevali v letu 1918 in letu 1919 med vojno za Koroško (2); v drugi svetovni vojni so potekali med narodnosvobodilno vojsko in enotami okupatorjev in njihovih sodelavcev, dokler niso v končnici druge svetovne vojne
na slovenskem ozemlju kapitulirale skupine fašističnih armad med umikom iz Italije
in z Balkana (3), nato pa je leta 1991 med osamosvajanjem Slovenije spet prišlo do izbruha oboroženih spopadov, in sicer med slovensko TO in enotami JLA, ki so se
neuspešno prizadevale preprečiti slovensko osamosvojitev (4). V 20.stoletju so torej
na slovenskem ozemlju okoli 11 let potekali oboroženi spopadi različne intenzivnosti, kar je občutno višji povpreček od povprečja Evrope. Če temu času prištejemo obdobja mednarodnih kriz zaradi nerešenega tržaškega vprašanja, med katerimi so na
slovenskem ozemlju bile osredotočene močne vojaške sile in so na obeh straneh
meje izvajali vaje in manevre, je v minulem stoletju ozemlje Slovenije okoli 20
odstotkov časa zajemala ali (in) ogrožala vojna.
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kale le v svetovnih vojnah. Izven svetovnih vojn so v Evropi potekale
vojne med političnimi frakcijami v razpadajočih državah, pogosta glavna
tarča pa je bilo – civilno prebivalstvo.
V daljših obdobjih stagnacije družbenega razvoja, proizvodnje in proizvodnih sil, kot se je npr. dogajalo v tisočletju fevdalizma, praviloma ni
prihajalo do večje razlike v strukturah oboroženih sil niti v načinih njihove uporabe, kar je vzročno-posledično povzročalo stagnacijo tudi na področju vojaške teorije. Tradicionalizem takratnih vojaških profesionalcev
ilustrira dejstvo, da je prodiranje ognjenih orožij v oborožitev vojsk trajalo
kar 500 let, pri čemer so še konec 18. stoletja obstajali teoretiki, ki so dajali prednost hladnem orožju pred ognjenim3. Kadar pa je vzporedno prihajalo do političnih, socialnih, organizacijskih ali (in) industrijskih revolucij
(v katerih se je z uvajanjem strojev nadomestilo delo ljudi in živali) ter do
novih izumov in odkritij, kot se je na primer zgodilo v obdobju evropskih
meščanskih revolucij (ko so nastale močne nacionalne industrijske države), tedaj je tudi v vojaški praksi in teoriji, ki ji je sledila kot njen siamski
dvojček, prihajalo do sprememb, ki so jih mnogi upravičeno imenovali
»revolucija na vojaškem področju« (Revolution in the Military Affairs –
RMA)4.
Kot na drugih področjih človeške dejavnosti je bil tudi na vojaškem razvoj teorije vedno močno odvisen od prakse. Na vojaškem področju se je
praksa nanašala v prvi vrsti na uporabo oboroženih sil v vojnah (mirnodobna praksa je imela drugorazreden pomen); vojne s svojo raznovrstnostjo in številčnostjo niso predstavljale le izziva za vojskovodje praktike,
ampak – zaradi bogastva »vzorca vojn«, ki ga je bilo mogoče opazovati in
analizirati – tudi za vojaške izvedence, ki so se ukvarjali s teorijo. Podatki
švicarskih raziskovalcev kažejo, da je bilo v zadnjih 5.500 letih več kot
14.500 vojn, v katerih je izgubilo življenje več kot 4 milijarde ljudi5. Če
3
4

5

L.M. Šasen: Za jednu ratnu doktrinu; Zbirka članaka iz strategije, 1. del, str. 199;
VIZ, Beograd 1961.
O revoluciji v vojaški domeni se je v ZDA intenzivirala razprava šele po zalivski vojni
(1991). Paradoksalno je, da je o njej prvi pričel pisati sovjetski maršal Ogarkov, in
sicer že v osemdesetih letih minulega stoletja. Njegovo izhodišče je bilo, da so izpopolnjena natančna samovodljiva orožja (bombe, rakete, granate) dosegla takšno stopnjo učinkovitosti, da je bilo z njimi mogoče doseči podobne učinke kot s taktičnim jedrskim orožjem. Ameriški inštitut za strateške študije (Strategic Studies Institute –
Carlisle Barracks) je o tej problematiki organiziral leta 1994 posebno konferenco.
Med najbolj prodornimi je bil referat Michaella Mazarra, ki je RMA razčlenil na revolucijo v političnem, socialnem, organizacijskem in tehnološkem področju. O RMA so
pisali tudi številni drugi avtorji, med njimi tudi Eliot Cohen; zadnje čase je pozornost
raziskovalcev usmerjena tudi na širše družbene posledice RMA, in sicer na področju
sprememb odnosa družbe do vojaštva nasploh; v ta namen se kot spremljajoči pojem
RMA uporablja novoskovanka RAM (Revolution in the Attitudes toward Militaries).
(A Revolution in Warfare; Foreign Affairs, March/April 1996, str. 37–54).
Oboroženi spopadi vj državah in med državami ter vojne so podrobneje predstavljeni v tabelarni obliki v študijah heidelberškega inštituta za mednarodno raziskovanje
z naslovom KOSIMO Manual (http://www. hiik.de – 14. 4. 2001 – str. 2–4).
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izračunamo povprečja, lahko iz teh številk ugotovimo, da so v tem obdobju v svetu v povprečju vsako leto izbruhnile 2–3 vojne, v katerih le v povprečju izgubilo življenje okoli 700.000 ljudi. V tem dolgem obdobju je bilo
najbolj krvavo prav omenjeno 20. stoletje, ko je v dveh svetovnih vojnah
izgubilo življenje okoli 65 milijonov ljudi, 55 milijonov pa je bilo ranjenih6. Tudi mir, do katerega je prišlo v Evropi po drugi svetovni vojni, ni bil
globalni mir, saj je bilo od konca druge svetovne vojne do porušenja berlinskega zidu (1989), ki je simbolično označil konec hladne vojne, v svetu
118 do 123 vojn (kot vojna se šteje oborožen spopad, v katerem letno izgubi življenje vsaj 1.000 ljudi); v njih je izgubilo življenje okoli 23 milijonov
ljudi, še več pa jih je bilo ubitih zaradi represije v državah, ki se niso vojskovale7. Izbruhi novih vojn in oboroženih spopadov niso prenehali niti
po razpadu bipolarne ravnoteže; samo v obdobju od leta 1990 do leta
1995 jih je bilo 44, v njih pa je bilo ubitih okoli 3.300.000 ljudi.
To krvavo dejstvo je v obdobju po drugi svetovni vojni vzpodbudilo delovanja v dveh smereh; po eni strani je vzpodbudilo zanimanje za znanstveno preučevanje obrambe, varnosti in miru ter za razvoj polemologije8,
po drugi pa je dalo močno vzpodbudo tudi razvoju in različnim raziskavam na področju vojaške znanosti. Vpogled v vlaganja v raziskave vojaških problemov kaže, da so ZDA – kot vodilna vojaška sila – v obdobju do
leta 1970 vložile v ta namen okoli 50 odstotkov vseh finančnih sredstev
zveznega proračuna, namenjenih za znanstvene raziskave, če pa se v to
vključijo tudi sredstva, ki so bila dodeljena za raziskave vesolja in na področju jedrske energije, je bil ta delež v obdobju od leta 1960 do leta 1970
kar 85-odstoten9. Kot posledica tega trenda, ki je dobil do konca hladne
vojne globalne razsežnosti, je samo v obdobju od konca druge svetovne
vojne do leta 1970 (torej v 25 letih) bilo objavljeno več del z vojaškega področja kot pa v celotnem 19. stoletju10.
Vojaška teorija, ki se je – podobno kot druge teorije – sprva ukvarjala le
z opisovanjem in klasifikacijo oboroženega boja ter z njegovim pojasnjevanjem, šele pozneje pa tudi s predvidevanjem njegovega razvoja, je imela
(naj)ugodnejše možnosti za razvoj v velikih državah, ker so imele na voljo
večje obrambne in znanstvene potenciale. Ker so te države praviloma
imele močne kopenske vojske in flote, obenem pa so vodile vojne za širjenje svojega vpliva in se pri tem konfrontirale s tekmeci, je razumljivo, da
6
7

8
9
10

Ilija Kajtez: Grčki filozofi o ratu – I herojska epopeja i načelo pravde; Vojni informator No 3–4/2000, str. 156.
Mary Kaldor, Basker Vashee: Restructuring the global military sector, volume I: New
wars; Pinter (London) – United Nations University 1997, str. 8–10; Edward Luttwak:
Toward Post-Heroic Warfare; Foreign Affairs No 3/1995, str. 109–127.
Bjorn Moller: National, Societal and Human Security; COPRI Working Papers No
37/2000.
Michael Klare: Rat kome nema kraja; str. 421, VIZ, Beograd 1988.
Vojna enciklopedija; str. 582, VIZ, Beograd, 2. izdaja – 10. zvezek.
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so jim bila v korist tudi večja vlaganja v vojaške raziskave. Pa vendar je
točno tudi to, da je do mnogih vojaških izumov prišlo najprej v majhnih
in srednje velikih državah, od koder so se nato razširili po svetu11.
Značilno je, da so bili mnogi dosežki vojaške teorije in izkušnje iz prakse od najstarejših časov do danes pogosto uvrščeni med najstrožje varovane državne skrivnosti, saj so na bojiščih s krvjo pridobljena vojaška znanja (še posebno znanja o orožjih, organizaciji enot ter principih in pravilih
za učinkovito uporabo vojaških enot) pomenila prednost, ki je v miru in
vojni močno prispevala k uspehu tistega, ki jih je imel. Prav ta »nepredušnost« informacij (zavarovanih kot »vojaške skrivnosti«) je v preteklosti
predstavljala veliko oviro za prenos vojaških znanj iz ene države v drugo
in za vzpostavitev odprtega sistema vojaške znanosti; po drugi plati pa je
dobro vplivala na razvoj in dejavnosti varnostnih služb, ki so varovale te
skrivnosti, ter obveščevalnih služb, ki so se poskušale pravočasno prebiti
do teh skrivnosti. V nasprotju z drugimi znanostmi je razvoj vojaške
znanosti do 20. stoletja težiščno potekal znotraj posameznih nacionalnih
oboroženih sil, kar je vodilo do nastanka množice nacionalnih šol, ki so
se medsebojno razlikovale po načinih izrabljanja dosežkov vojaške znanosti.
Kot je že bilo omenjeno, so doslej ohranjena najstarejša in vsebinsko še
danes v marsičem aktualna pisna dela iz domene vojaške teorije (gre za
dela, ki so se neposredno ukvarjala z načini vojskovanja, bojevanja in vojskovodstvom) nastala v 6. do 4. stoletju pr. n. št. na Kitajskem12, pri tem
11

12

Znano je, da so Švicarji že v 16. stoletju zelo uspešno uporabljali žičnice v vojaške
namene, v čemer so jih posebno med prvo svetovno vojno posnemale vse strani,
kadar so se morale bojevati v gorah. Manj znano je, da je npr. Nizozemec Cornelius
van Drebbel že leta 1620 idejno zasnoval leseno podmornico, ki se je premikala na
vesla. Američan Bushnell je med osamosvojitveno vojno leta 1776, ko so bile ZDA še
britanska kolonija, izumil prvo morsko mino in prvo podmornico (Turtle), pri kateri
je posadka ročno poganjala vijak. Italijan Sobrero Ascanio je v 19. stoletju odkril nitroglicerin, Švicar Samuel Pauly pa je izumil medeninasto dno z vžigalno kapico za
dotlej papirnate puškovne tulce in s tem omogočil hitro polnjenje pušk z zaklepom.
Prav tako je Italija, ki nikoli ni sodila med velike sile, prva uporabila letala v vojaških
operacijah med vojno proti Turčiji (1911); med drugim je tudi italijanski teoretik general Giulio Douhet že v dvajsetih letih 20. stoletja – ko so bili bombniki šele v povojih – že oblikoval doktrino strateških zračnih bombniških napadov na nasprotnikovo
zaledje. Znano je tudi, da je švedski kemik Alfred Nobel z izumom nove vrste eksploziva prvi odprl pot za radikalno povečanje uspešnosti artilerijskih izstrelkov, ki so
bili dotlej polnjeni z veliko manj učinkovitim smodnikom. Podobno je avstrijski pomorski oficir Lupis s konstrukcijo prvega podvodnega projektila, ki se je premikal z
lastnim pogonom (torpeda), omogočil, da so tudi majhni čolni (torpedovke) in podmornice lahko potopili največje ladje. Nizozemec Wichers je že leta 1927 izdelal prvi
šnorkel za podmornice, ki je dizelelektričnim podmornicam omogočal, da plujejo
pod vodo s pomočjo dizel motorja in da hkrati polnijo akumulatorske baterije. Niti
eden od naštetih izumiteljev, ki so s svojim delom dosegli tehnološke preboje, ni bil
v času svojega izuma državljan velike države ali velike vojaške sile tistega časa.
V tem času so pričeli graditi tudi Veliki kitajski zid, katerega gradnja je trajala vse do
17. stoletja. Dolg je bil 2.414 km, skupaj z odcepi za obrambo posameznih obmejnih
okrožij pa 4.000 km (Vojna enciklopedija; VIZ, Beograd, 2. izdaja, 4.zvezek, str. 344).
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pa mnogi izvedenci, ki so opravili ekspertizo teh rokopisov, domnevajo,
da so se njihovi avtorji (ali avtor) opirali na še starejša dela predhodnikov13. Razumljivo je, da se je od takrat do danes v poltretje tisočletje dolgem razvoju človeške družbe spreminjal pogled na to, kaj je pravzaprav
znanost nasploh14, v sklopu tega pa tudi na področje vojaške prakse in
teorije. Prav nič nenavadno ni, da so vse do 19. stoletja tudi tisti, ki so se
sistematično ukvarjali z vojaško teorijo – ob primerjavah s splošnimi dosežki znanosti svojega časa – pogosto dvomili v to, ali je sistem znanj, nakopičenih z vojaškega področja, končno že dosegel kritično raven, da bi
mogel prerasti v znanost sui generis, ali pa je v razvoju zaostal za razvojem drugih znanosti in ved ter ohranil le status vojaške bolj ali manj izpopolnjene obrtniške mojstrske veščine, kakršnega je brez dvomov imel že
na svoji zgodnji stopnji razvoja.
Ena temeljnih značilnosti razvoja vojaške teorije je, da je v Evropi potekal vse do 19. stoletja ločeno od razvoja vojaške teorije na drugih celinah.
Evrocentričnost potrjuje to, da med evropskimi viri iz antičnega obdobja
ni avtorjev in virov, ki bi se sklicevali na dela kitajskih avtorjev iz antičnega obdobja; z njimi so se v Evropi seznanili šele ob koncu 18. stoletja. Iz
antičnega obdobja je sicer v Evropi ostalo ohranjeno veliko del evropskih
vojskovodij in avtorjev, ki so pisali o vojaških vprašanjih, a so ta dela manj
sistematična od del kitajskih klasikov.
Med najstarejšimi evropskimi deli z vojaškega področja so bolj od drugih znana dela grških klasikov (Herodota, Ksenofonta, Eneja, Asklepiodota idr.), ki so sodili med najbolj izobražene in razgledane ljudi svojega
časa. V tem sklopu bi bilo treba omeniti, da so vojskovodje v antični Grčiji
izhajali iz tega, da je bil njihov prvi učitelj Homer s podrobnimi opisi vojn
in bitk, ki jih je predstavil v epu Iliada15. Grški klasiki, med katerimi je iz13

14

15

Najstarejša knjiga o pripravah države za vojno in vojaški problematiki se pripisuje
kitajskemu teoretiku Sun Civuju. Prevod te knjige se je prvič pojavil v Evropi leta
1772, in sicer v Franciji z naslovom Umetnost vojne (Art de Guerre). Danes še vedno
obstajajo mnogi skeptiki, ki sicer ne zanikajo starosti in originalnosti te knjige, dvomijo pa, da jo je napisal en sam avtor. Izvedenci, ki dvomijo v to, menijo, da je knjiga
kompilacija del večjega števila avtorjev, ki so živeli v 5. stol. pr. n. št., oporekajo pa
jim nasprotniki, ki so zaradi stabilnega sloga, izvirnosti in uporabljene terminologije
prepričani, da jo je napisal en sam avtor. Avtor tega učbenika A. Ž. se je opiral na hrvaški prevod angleškega prevoda, ki ga je pripravil in prevedel Samuel B. Griffith
(Sun Zi: Umijeće ratovanja; Globus, Zagreb 1988).
Doseženo je soglasje, da ima znanost tri osnovna področja preučevanja, in sicer človeško mišljenje, človeško družbo in naravo (v kateri človek živi in deluje); v skladu s
tem je zgrajena iz modroslovja (filozofije), družboslovja in naravoslovja. V prvi najzgodnejši etapi razvoja je bila znanost še nerazčlenjena in je filozofija zajemala vsa tri
našteta področja. Proces ločevanja posameznih znanosti od filozofije je potekal postopno. Med 15. in 18. stoletjem so se ločile matematika, mehanika in astronomija,
nato pa kemija, fizika, biologija, geologija in druge naravoslovne vede. Sledile so jim
družbene (humanistične) vede, ki jim je bila na čelu zgodovina. Nova klasifikacija je
manj toga od stare trojne delitve, ker na stiku med posameznimi znanostmi nastajajo
»prehodne znanosti«.
Petar Tomac: Vojna istorija, str. 154; VIZ 1959.
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stopal Tukidid s podrobno analizo peloponeške vojne, so s svojimi opisi
vojaških pohodov že v 5. stoletju pr. n. št. utemeljili najstarejšo vejo vojaške znanosti – vojaško zgodovino. Že takrat so ugotovili, da obstajata dve
disciplini veščine vojskovanja: (1) strategija, s katero se ukvarjajo vojskovodje, ki vodijo vojaške pohode in vojne, ter (2) taktika, s katero se ukvarjajo poveljniki nižjih enot, podrejenih vojskovodjem in ki izvajajo boje.
Opiraje se na dosežke takratne filozofije in zgodovine so se sistematično
ukvarjali z opisovanjem vojaških pohodov, v okviru tega pa predvsem s
taktiko pehote, ki je bila glavna udarna sila grških vojsk. Tako je bil npr.
Asklepiodot znan predvsem po tem, da je – ob opiranju na bogate osebne
izkušnje, ki si jih je pridobil v vojnah proti vojskam različnih narodov
(Perzijcem, Krečanom, Atencem idr.) – podrobno analiziral vlogo pehote,
konjenice, bojnih slonov, bojnih voz in metalnih naprav v obrambnih in
napadnih bojih makedonske falange16. Kot novo področje takratne vojaške znanosti je tako nastala veja teorije, ki se je ukvarjala z organizacijo in
s strukturo oboroženih sil.
Proces preučevanja vojaških pohodov so za Grki nadaljevali vojaški
pisci starega Rima (Vegecij, Onasander, Frontin, Arijan), od katerih so
tudi ostali ohranjeni številni vojaškozgodovinski opisi in študije. Najstarejši med njimi je bil Marko Porcij Katon (234–149 pr. n. št.), ki je kot aktiven udeleženec vojn proti Kartagini, politik in zgodovinar, znan na področju teorije po tem, da je opisal sedem bojnih razporeditev rimske
vojske, ki se lahko uporabijo v različnih geografskih razmerah; Katon je
znan tudi po tem, da se je uprl sodobnikom, ki so menili, da sta vojskovanje in vojskovodstvo le stvar rutine17. Med deli iz tega obdobja je poleg
znanih Cezarjevih avtobiografskih opisov vojn, ki jih je vodil on sam v
različnih delih Evrope (Comentarii de bello Gallico)18, bolj od drugih del
znana obsežna študija Flavija Renata Vegecija z naslovom Epitoma Rei Militaris (kar bi vsebinsko ustrezalo slovenskemu prevodu Jedro vojstva). Po
vzoru grških avtorjev je tudi on vojno in vojaško veščino kot prakso vojskovodstva obravnaval integralno; razdelil jo je na dve disciplini – strategijo, s katero se ukvarjajo cesarji, ki se vojskujejo, in taktiko, s katero
se ukvarjajo vojaški poveljniki legij, flot in drugih vojaških enot, ki se bojujejo.
Vegecij je s podrobnimi opisi orožij, vojaških ladij in trdnjav tistega
časa dodal vojaški znanosti novi področji raziskovanja – orožja, mehanične bojne naprave in vojaško opremo. Vzporedno je dodal še eno področje
– raziskave pravil uporabe enot in njihovega mirnodobnega usposabljanja
za vojno. Ker je to delo napisal za reformatorsko usmerjenega cesarja Valencijana, se je pri pisanju moral opreti na dela veliko starejših renomiranih avtorjev (kot so bili Katon, Salust, Frontin idr.) ter na vojaške pravilni16
17
18

Martin van Creveld: The Art of War, str. 42–48; London 2000.
Petar Tomac, prav tam, str. 240.
Gaj Julij Cezar: Galska vojna; Obzorja, Maribor 1999.
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ke in zakone ter druge vojaške normative iz časa cesarjev Avgusta, Trajana, Hadrijana idr.19. Prav zato je ta študija vse do danes ostala na Zahodu
eno najbolj navajanih antičnih vojaških del. V njej se da ugotoviti, da je že
vojaška znanost tistega časa imela dva komplementarna, a vsebinsko različna dela: prvi se je nanašal na priprave države za vojno, drugi pa na organizacijo oboroženih sil ter njihovo usposabljanje za vojno in njihovo
uporabo v vojni.
V dolgem obdobju od razpada starega Rima in Bizanca (ki je vse do 14.
stoletja poskušal ohraniti rimsko vojaško tradicijo)20 do obdobja racionalizma in oblikovanja evropskih centraliziranih monarhij, ki so jim bili na
čelu absolutistični vladarji, je prišlo do stagnacije vojaške teorije in prakse; izginile so velike države, majhne razcepljene evropske fevdalne države
tistega časa pa so imele na voljo le (pre)skromne vojaške zmogljivosti, s
katerimi niso mogle ponavljati velikih vojaških pohodov, kakršne so nekoč organizirali Aleksander Makedonski, Hanibal, Cezar, Belizar, Narzes
in drugi veliki vojskovodje antike in zgodnjega fevdalizma. Svetla izjema
v tem obdobju je bil samo Bizanc21, ki je uspel do začetkov ognjenega
orožja za celo tisočletje preživeti rimsko državo; med drugim tudi zato,
ker je večstoletne napade številčnejših kopenskih vojsk barbarskih narodov na metropolo odbijal z opiranjem na močan večpasovni fortifikacijski
sistem (sestavljali so ga Konstantinov, Teodozijev in Anastazijev podsistem z zidovi, skupaj dolgimi okoli 170 km, ter s 500 močno utrjenimi
stolpi, medsebojno oddaljenimi po 55 metrov22) in močno bojno floto, ki
je varovala pomorske komunikacije, s čimer je omogočala nemotene
zveze oblegane metropole z drugimi deli cesarstva.
Med vojaškimi deli iz obdobja, v katerem je Bizanc že izvedel fevdalne
reforme, je bolj od drugih znano delo Strategikon, ki je nastalo v 6. stoletju
našega štetja kot kompilacija večjega števila različnih del23. Ključno vprašanje, ki se obravnava v tem delu, je obramba pred vdori barbarskih konjeniških narodov, ki se jim je Bizanc lahko uspešno postavil po robu le z
maloštevilno, a visokokakovostno težko oklepljeno konjenico, sestavljeno
iz fevdalcev in najemnikov. Osrednji del predstavlja opis hierarhične
strukture tedanje fevdalne armade, ki se je imenovala stratos in je imela
udarno konjeniško jedro – v nasprotju s pretežno pehotnimi armadami
starega Rima – sestavljeno iz 30 tagem ali bandon (vsaka je imela po 300
konjenikov). Pehota je imela le pomožno vlogo in je bila sestavljena iz
aritmosov (vsak je imel po 256 lahko oklepljenih vojakov, oboroženih z
loki in fračami). Po 3 tagme so sestavljale moiro ali hiliarhijo, po 3 moire
19
20
21
22
23

Martin van Creveld, prav tam, str. 51.
To se posebno dobro vidi v delih, ki se pripisujejo bizantinskima cesarjema Mavrikiju (Strategikon) in Levu VI. Modremu (Tacticon) (prav tam, str. 52–55).
Stivn Ransimen: Vizantijska civilizacija, str. 133; Minerva, Subotica 1964.
Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 3. zvezek, str. 666–667.
Avtorstvo se pripisuje Psevdo-Mavrikiju (Petar Tomac, str. 378–379).
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pa meros. Trije merosi so tvorili stratos, ki mu je poveljeval strateg. V 8.
stoletju n. št. so bila ustanovljena vojaška teritorialna poveljstva – teme24;
vsaka tema je bila vojaškoadministrativno okrožje, ki je imelo lastno
enoto za obrambo trdnjav. Osnovna napadna enota je bila konjeniška
tagma (300 konjenikov), 3 tagme so tvorile moiro, 3 moire pa merarhijo,
ki je imela 3.000 konjenikov. Namesto več sto tisoč pešakov je celotna država v času največjega vzpona – zaradi drage oklepne konjenice – lahko
zbrala le do 3 merarhije oziroma do 9.000 konjenikov. Enote, vzpostavljene v temah, so se branile le na svojem ozemlju, medtem ko so bile konjeniške merarhije osrednja ofenzivna manevrska sila, ki so jo po potrebi pošiljali na ogrožena mesta cesarstva.
Iz obdobja bizantinske države je ostala ohranjena tudi obsežna študija
kompilacijskega značaja z naslovom Kratek povzetek razprave o vojni veščini, katere avtorstvo se pripisuje cesarju Levu VI. Modremu. Na prehodu iz
9. v 10. stoletje je opisal, posplošil in predstavil tedanje bizantinske vojaške dosežke, pri čemer je rimski delitvi veščine vojskovanja na strategijo in
taktiko dodal še tretjo disciplino – logistiko25. Logistiki je bila posvečena
velika pozornost, saj je vsaka armada imela svoje intendante, orožarje, pa
tudi zdravnike, bolničarje in premične bolnišnice ter lastna kopališča26.
Temeljno vprašanje, ki ga je reševal, je bilo, kako se izogniti porazu in
obenem uspešno voditi vojno na treh divergentnih frontah – v Mali Aziji
proti Saracenom, v Italiji proti Frankom in Langobardom ter na Balkanu
proti Slovanom, Avarom in Bolgarom27.
Osnovna značilnost vojaških teoretičnih razprav bizantinskih teoretikov je v tem, da kot temeljni načeli uporabe enot priporočajo vojskovodjem, da se že pred pohodom seznanijo s tujimi silami, medtem ko naj
bodo na pohodu previdni28. Previdnost so postavljali na prvo mesto, ker
so imeli maloštevilno osrednjo konjeniško armado in so zato – da bi pravočasno prestregli barbare – morali dovolj zgodaj zvedeti, iz katere smeri
bo prišel barbarski napad in s kakšnimi silami. Seznanitev s tujimi oboroženimi silami je bila pomembna zato, ker so le tako izoblikovali ustrezen
odgovor za vsakega konkretnega napadalca. Tako so prišli do spoznanja,
da so bili Franki pogumni, a nedisciplinirani ter podkupljivi; zato so priporočali, da se z njimi ne vstopa v neposredne spopade, ampak da se jih
izčrpava. Ker so Turki imeli le lahko konjenico, so priporočali, da se proti
njim uporabljajo hitri udari iz zasede s težko konjenico, ki je sestavljala
udarno jedro bizantinske vojske (caballarii). Proti Saracenom so priporočali nočne udare in v hladnem in deževnem vremenu, na katerega Saraceni niso bili navajeni, ipd.
24
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Vojna enciklopedija, II.izdaja, 9. zvezek, str. 721–2.
Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 5. zvezek, str. 21.
Stivn Ransimen: Vizantijska civilizacija, str. 144; Minerva, Subotica 1964.
Petar Tomac, prav tam, str. 383–384.
Stivn Ransimen: Vizantijska civilizacija, str. 140–142; Minerva, Subotica 1964.
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Vse do 15. stoletja je bilo v Evropi malo piscev, ki bi se bolj poglobljeno
ukvarjali z vojaškimi vprašanji. Iz tistega časa so ohranjene različne vojaške najemniške pogodbe, pravilniki o sabljanju, jahanju in pravilniki različnih viteških vojaških redov ter dela o fortifikaciji ter reji in dresuri konj
za vojaške potrebe. Šele leta 1480 se je pojavilo delo Filipa Seldenecka z
opisi bojnih razporeditev konjenice in pehote, nato pa leta 1498 še študija
vojvode Filipa de Cleuvea o oblikah in načinih vodenja vojne oziroma vojskovanja (Description de la forme et de la maniere de conduirre le fait de la
guerre)29. Največje število del iz tega časa so prevodi antičnih piscev (predvsem Vegecija) in različni opisi eksotičnih orožij, pomešani z mističnimi
elementi (npr. opisi vozov s srpi in vozov ali konj z zažganim tovorom, ki
naj bi prestrašili sovražnika, opisi sodov z milom, ki naj bi jih metali na
palube nasprotnikovih ladij, kjer naj bi spolzko milo onemogočilo gibanje
in delovanje posadk ipd.).
V obdobju fevdalizma, ki je v zgodovini razvoja vojaških ved ostalo
znano kot »obdobje dekadence vojaške teorije in prakse« in je praktično
trajalo vse do obdobja renesanse, so bili družbena praksa, raven znanj in
možnosti njihovega širjenja izpostavljeni številnim omejitvam, kar je dodatno zoževalo tudi prostor in možnosti za razvoj in širjenje vojaških
znanj. Vojaška znanja so takrat imela izrazito empiričen in cehovski značaj; njihova splošna značilnost je bila skromna metodološka osnova, s
tem pa je bilo vzročno-posledično povezano, da ni bilo nobene širine pogledov.

29

Petar Tomac, prav tam, str. 512–513.
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PREOBRAZBA VEŠČINE V ZNANOST
Vojaška veščina in zametki vojaške znanosti
Po dolgem obdobju srednjeveške stagnacije je do prvih opaznih zametkov
znanstvenih preučevanj vojn in oboroženega boja prišlo šele v obdobju renesanse. V tem obdobju so namreč evropska mesta uspela nakopičiti tolikšna bogastva, da se je v 16. stoletju – pod vplivom opuščanja cehovske
proizvodnje in prehoda na produktivnejši manufakturni način proizvodnje – v njih že začel opažati obris novega kapitalističnega družbenega
reda, vzporedno pa je na deželi obstajal še fevdalni družbeni red. Ker je
bil trgovski kapital kozmopolitski in ker je za večanje zaslužka ter zaščito
trgovine rabil močno državo, so v Evropi pričele nastajati močne države z
absolutističnimi vladarji, ki so črpali svojo moč iz kapitala trgovcev, hkrati pa so se še vedno opirali na plemstvo30. Vladarji so imeli na voljo veliko
večja denarna sredstva kot prej in so lahko pričeli formirati najemniške
vojske, vojake pa so novačili v različnih državah.
Prva država, ki je imela v 16. in 17. stoletju vodilno vlogo v vojaških reformah, je postala za takratne pojme gospodarsko izredno razvita Nizozemska; z denarjem, zbranim z davki, je organizirala in izurila disciplinirano in zanesljivo najemniško vojsko, s katero se je 80 let uspešno
vojskovala proti takratni edini svetovni velesili Španiji, ki se je še vedno
opirala na fevdalno vojsko31. Zaradi visokih stroškov takšnih armad in
sprva še vedno nestabilnega priliva sredstev v državne blagajne so vse do
17. stoletja vojake najemali le za povsem določen pohod. Šele za tem so
bile – zaradi stabilnejšega dotoka davkov od vse bogatejšega gospodarstva
in kolonialnih osvajanj – ustvarjene možnosti za oblikovanje rednih najemniških vojsk, ki so ostale v Evropi aktualne vse do izbruha francoske
meščanske revolucije (1789). Prišlo je do svojevrstne internacionalizacije
vojaškega poklica, saj so se najemniki pogosto selili iz vojske ene države v
vojsko druge, prilagajajoč se konjunkturi. Skupaj z njimi se je »selilo«
tudi njihovo znanje. Pri tem vojaška moč države ni bila več tako kot v obdobju fevdalizma odvisna od števila njenih vitezov (ti pa od števila tlača30

31

Francoski kralj Ludvik XI. je bil prvi monarh nove dobe, ki si je kot nacionalni kralj
podredil vazalne države med Pirineji, Alpami in Juro ter s tem na širokem ozemlju
ustvaril možnosti za nemoten razvoj trgovine, kmetijstva, rudarstva in industrije. S
tem je povečal davčni priliv v državno blagajno, kar mu je omogočilo, da je kot vzvod
za uveljavljanje svoje oblasti in širjenje vpliva najel najkakovostnejše vojake tistega
časa – švicarske najemnike; ti so bili – dokler jim je zagotavljal plače in nagrade – veliko zanesljivejši od fevdalcev, ki so se nagibali k zarotništvu. Podrobnosti o tem procesu nastajanja novih vojsk so opisane v študiji Franca Mehringa (Ogledi iz istorije
ratne veštine, str. 52–54; VIZ, Beograd).
Prav tam, str. 74–75.
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nov), ampak predvsem od količine denarja v državni blagajni oziroma od
bogastva njenih davkoplačevalcev.
V tem obdobju so že pričeli množičneje uporabljati ognjeno orožje in
smodnik, kar je v vojskovanje in vojskovodstvo vneslo spremembo, saj so
tudi močno utrjeni gradovi in trdnjave, ki so se dotlej lahko branili zelo
dolgo časa, pod udari oblegovalnih topov in minskih galerij (ki so jih rudarji saperji med obleganji izkopali pod grajskim obzidjem) naenkrat izgubili večji del dotedanje obrambne vrednosti. Meščanska revolucija na
Nizozemskem, povezana z osvobodilno vojno proti Španiji, je odprla nove
možnosti za reorganizacijo oboroženih sil, ki so bile dotlej preslikana podoba fevdalne družbe. Iz tega obdobja so znane študije princa Morica
Oranskega (nizozem. Maurits van Oranje), ki je strukturo, usposabljanje
in oborožitev ter uporabo nizozemskih oboroženih sil (sestavljali so jih
najemniki) uskladil s socialnimi spremembami v nizozemski družbi in
spremembami v proizvodnji. Podobne reformatorske impulze sta v tem
obdobju dala v Angliji Oliver Cromwell in na Švedskem Gustav Adolf.
Po poprejšnjem daljšem zastoju v razvoju vojaških ved v obdobju fevdalizma je bil Niccolo Machiavelli med prvimi raziskovalci, ki je v obdobju renesanse – pri tem pa se je opiral na dela antičnih vojaških piscev
(med njimi so bili Vegecij, Cezar, Polibij, Komin idr.) in na primerjavo
vojn starega Rima s takrat aktualnimi vojnami med mestnimi državicami,
ki so v njegovem času potekale v politično razdrobljeni Italiji – leta 1521
napisal delo, ki bi ga lahko imenovali Umetnost vojskovanja ali pa Veščina
vojskovanja (L’ Arte della Guerra). V njem je ugotovil: (1) da je v vojni glavni
cilj, da se doseže popolna zmaga nad nasprotnikom, in (2) da se država
pri tem vede kot neka vrsta živega bitja, ki v vojni za dosego tega cilja
stavi na vse ali nič vsa svoja sredstva, moč, pamet in hrabrost32. S tem, ko
je racionalno povezoval v skladno celoto državno politiko, ekonomiko, vojaško silo, fortifikacijske sisteme, vojaško tehniko (v prvi vrsti pojav ognjenega orožja) ter vodenje vojne in oboroženega boja, je v 16. stoletju pri
sodobnikih oživil zanimanje za celostno in celovito preučevanje vojne, vojaških institucij ter povezav med civilno in vojaško sfero.
Zavračal je najemniške večnacionalne armade svojega časa in zagovarjal stališče, da bi vsaka sodobna država morala imeti lastno nacionalno armado. Vzor je iskal v starem Rimu pred reformami Gaja Marija, v katerem
so vsi svobodni državljani morali v starosti od 17. do 46. leta biti vojaki in
je bila rimska vojska še milica. Njegov največji prispevek je v tem, da je
dokazal pomen racionalnih dejavnikov v vojni, a tudi upošteval tiste, ki se
niso dali meriti (imenoval jih je »imponderabilia«). Četudi je Machiavelli
danes znan predvsem kot politični pisec, se ne sme pozabiti, da so ga veliki enciklopedisti tiste dobe obravnavali kot vrhunskega vojaškega teoretika; tako so o njem mislili mnogi tedanji in tudi poznejši vojaški raziskovalci in vojskovodje, kot so bili maršal Moric Saksonski (nem. Moritz von
32

Arte della Guerra; Mazzoni-Casella, Firenze 1929.
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Sachsen), francoski kralj Francois I., Moric Nasauski (Moritz von Nassau),
Karl von Clausewitz in drugi teoretiki, ki so ga pogosto citirali33.
Na začetku 17. stoletja so številni angleški, francoski in italijanski
znanstveniki pričeli – pod vplivom izpopolnjevanja smodnika in množičnejše uporabe bolj in bolj izpopolnjenega strelnega orožja – vse pogosteje
opozarjati na tehnične strani vojskovanja in nujnost tehničnega izobraževanja vojskovodij. V času splošnega odpora plemstva do tehnike, saj je bil
dotlej poudarek v izobraževanju plemičev, ki so vodili vojaške pohode, na
retoriki, poeziji in glasbi, na pridobivanju »plemenitih« veščin (lokostrelstvo, sabljanje, jahanje, plavanje, turnirska tekmovanja ipd.) in branju dogodivščin z vojaških pohodov, je takšna usmeritev predstavljala nekaj povsem novega. Za ponazoritev pa omenimo, da je veliki mislec Galileo
Galilei imel tudi predavanja o fortifikaciji in je prvi pisal o ogromnem pomenu študija matematike in fizike za vojskovodje, da se je Leonardo da
Vinci ukvarjal z vojaškimi stroji in fortifikacijo, Tartaglia z balistiko, Biringuccio s pirotehniko, Cassini s topografijo ipd.34
Med vojskovodje, ki so posplošili svoje izkušnje in jih oblikovali v
zaupno študijo za vladarje, ki so jim služili, sodi Raimondo Montecuccoli,
na katerega so tudi močno vplivala Machiavellijeva dela. V nasprotju z
Machiavellijem je bil zagovornik najemniške vojske. V študiji Beležke o
vojni (Treaties on War), ki jo je pisal kot vojni ujetnik na Švedskem od leta
1639 do leta 1643, se je ukvarjal z vlogo zavezništev v vojni (1), z logističnimi, obveščevalnimi, fortifikacijskimi in drugimi pripravami za vojno (2),
z vojskovanjem in vojskovodstvom s poudarkom na kombiniranju udarov
pehote, artilerije in konjenice (3) ter s »trženjem« rezultatov, doseženih na
bojišču, za »zeleno mizo«, da bi se dosegel čim dolgotrajnejši in ugodnejši
mir (4)35. Podobno kot Machiavelli se je tudi Montecuccoli osredotočil na
državo kot subjekt, ki pripravlja in vodi vojno ter izkorišča njene rezultate; s tem je presegel analize vojaških sodobnikov, ki so se – v skladu z vojaško cehovsko miselnostjo, ki je prevladovala v tistem času – pretežno
ukvarjali samo z oboroženimi silami oziroma s taktično uporabo enot.
Posebno pomemben prispevek je na področju vojaškotehničnih ved in
uporabe matematike v vojaški znanosti dal Silvester Vauban, ki je leta
1699 postal član francoske Akademije znanosti. Ni bil le znan arhitekt
fortifikator (uspešno je povezal znanja iz strategije in tehničnih ved, rešil
utrjevanje v okoliščinah uporabe artilerije idr.), ampak tudi utemeljitelj
vojaške meteorologije, vojaške topografije in vojaške statistike. Sistemsko
delo pri izgradnji še zdaj ohranjene neprekinjene trdnjavske obrambne
črte na francoskih severnih mejah kaže, da med trdnjavami – razporejenimi na pomembnih točkah – ni bilo praznih prostorov in da so omogočale
33
34
35

Feliks Gilbert: Machiavelli – obnova ratne veštine – Edward Earl: Tvorci moderne
strategije, str. 9–32; VIZ, Beograd 1952.
Edward Earl, prav tam, str. 36–48.
Martin van Creveld, prav tam, str. 73–74.
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tako obrambo kot izhodišče za napade. Četudi ni uspel doseči, da bi se
vojaško inženirstvo izoblikovalo v samostojen rod oboroženih sil, je s tem,
da je ustvaril njegovo teoretsko podlago, pri sodobnikih in naslednjih generacijah vzpodbudil mnoga nova razmišljanja, ki so dala otipljive plodove v naslednjem stoletju.

Postopen prehod od veščine k znanosti
Kopičenje teoretskih razprav z vojaškega področja, spominov, dnevnikov
in življenjepisov vojskovodij, priročnikov za usposabljanje in uporabo
enot, del vojaških zgodovinarjev ter fortifikatorjev, geografov, kartografov
in balistikov je do druge polovice 18. stoletja povečalo razpoložljivi obseg
znanj o vojnah, oboroženih silah, njihovi oborožitvi, pripravi oboroženih
sil za vojno, uporabi oboroženih sil in oboroženih spopadih. Obenem so
se tudi mnogi pomembni civilni znanstveniki – po zgledovanju po Machiavelliju – pričeli kritično ukvarjati z vojaškimi vprašanji. Tako je Jean
Jacque Rousseau zagovarjal tezo, da je treba vojaški poklic ukiniti in da
mora vsak državljan v primeru potrebe postati vojak. V bistvu gre za oživitev ideje o tem, da bi državo v primeru napada morale braniti enote milice, ki bi se formirale na teritorialnem načelu iz vseh za vojsko umsko in
telesno sposobnih državljanov ne glede na njihovo stanovsko pripadnost.
V tem času so pričeli tiskati tudi prve vojaške enciklopedične slovarje
in prve vojaške enciklopedije36. Obenem so vojaški profesionalci – ki so
se preživljali s tem, da so svoje storitve dajali na voljo različnim klientom
(tako vladarjem kot vojskovodjam) – prispevali s svojim službovanjem v
različnih vojskah in z aktivno udeležbo v vojnah tistega časa k temu, da je
prenos vojaških znanj na mednarodni ravni tekel veliko hitreje kot dotlej.
Fond nakopičenih znanj o vojni in oboroženem boju je zato pričel presegati okvire veščine; v 18. stoletju je začel postajati vse bolj podoben fondom znanj, ki so jih imele na voljo druge takratne vede37. Zato so nekateri
36

37

Prvi enciklopedist, ki je pisal tudi o vojaških znanjih, je bil Guillet de Saint-Georg, ki
je že leta 1670 natisnil enciklopedijo v treh zvezkih (Les arts de l’homme d’epee ou la
dictionaire de gentilhomme), v kateri je predstavil temeljne vojaške pojme. V 18. stoletju je bila najbolj znana Scharnhorstova pruska vojaška enciklopedija, ki je imela obliko priročnika in naslov Handbuch fur offiziere. V 19. stoletju so jim sledili Luehrov
nemški leksikon z naslovom Militair Conversations Lexicon, nemška enciklopedija
Handworterbuch der gesamten Militarwissengeschaften, ruski leksikon Voennyj enciklopedičeskij leksikon ter obsežna ruska vojaška enciklopedija Enciklopedija voennyh i morskih nauk, ki je imela 8 zvezkov (združevala je znanja s področja kopenske vojske in
mornarice).
Prve štiri akademije znanosti in umetnosti so sicer nastale že v 17. stoletju (prva, v
kateri je bil član Galileo Galilei, je bila ustanovljena v Rimu leta 1602, druga v Firencah leta 1657, tretja v Londonu leta 1660 in četrta v Parizu leta 1666), a v večini
evropskih držav so bile ustanovljene šele v 19. stoletju.
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vojaški izvedenci – po vzoru sistematizacij v drugih vedah – že pričeli razmišljati tudi o sistematizaciji vojaških znanj.
Virtemberžan Nikolai je leta 1775 v Poskusu načrta za izobraževanje častnikov (Versuch eines Grundrisses zur Bildung des Officiers) ta znanja razčlenil
na vedo o topovih (1), taktiko (2) in vojaško gradbeništvo (3). Nizozemec
Nockhern de Scheaurn je leta 1783 v delu Ideja o sistemu vojaških znanosti
(Idees raisonnees sur un systeme general et suivi des toutes conaissances militaire) že poznal organizacijo vojske (1), disciplino vojske (2), taktiko (3), inženirstvo (4), artilerijo (5) in strategijo (6), nekateri od njihovih sodobnikov
pa so mednje uvrstili tudi – matematiko (7)38. Še popolnejšo klasifikacijo
takratne vojaške znanosti je dal znani nemški filozof racionalist in matematik G. V. Leibnitz, ki je bil zagovornik redne profesionalne vojske, za
katero je predlagal, da se v miru uporablja za javna dela (da bi čim manj
stala!); vojaško znanost je razdelil na vojaško politiko (1), taktiko (2), vojaško pravo (3), vojaško ekonomiko (4), vojaško saniteto (5), vojaško matematiko (6) in vojaško mehaniko (7)39. Značilno je, da so se v drugi polovici 18. stoletja že pojavili tudi prvi vojaški strokovni in strokovnoteoretski
časopisi (v Nemčiji Magazin für Ingenieur und Artilleristen leta 1777, Bellona
leta 1781, Militärische Monatsschriften leta 1785, v Franciji Journal Militaire
leta 1770, Encyclopedie militaire leta 1770 idr)40.
V 18. stoletju se je v Angliji pojavil tudi prvi teoretik, ki je poskušal
preseči dotedanjo evrocentrično usmerjenost vojaške teorije in jo povezati
s teorijo mednarodnih odnosov oziroma z mednarodno varnostjo. Edward
Gibbon (1737–1794) je na podlagi preučevanja medsebojnih povezav med
težnjami držav, da se širijo, in njihovo vojaško močjo, ter preučevanja nastankov, razvojev in razpadov velikih držav v Aziji (Kitajska, Indija, Iran,
arabski kalifat, mongolska država idr.) in Evropi (antična Grčija, Egipt,
rimski imperij, Bizanc idr.) ugotovil, da so bile razmere na posameznih celinah vedno stabilne, kadar je na njih obstajalo večje število držav, ki so
imele podobne ideologije in so se pri medsebojnem »vedenju« držale pravil ravnotežja sil41. To pomeni, da so se povezovale v zveze, in sicer tako,
da se je proti močnejši državi vedno združilo več šibkejših, ki so na ta način okrepile svojo moč in s tem izničile prednost večje države. Četudi se je
Gibbon pri svojih raziskavah močno opiral na zakone mehanike, je njegova zasluga v tem, da je poskušal tesneje povezati vojaško teorijo s teorijo
mednarodnih odnosov in ugotoviti pravila, ki bi Evropi in svetu v celoti
zagotavljala večjo stabilnost. Njegova zasluga je tudi v tem, da je razširil
polje vojaške znanosti in jo povezal z družbenimi vedami, predvsem pa s
teorijo mednarodnih odnosov.
38
39
40
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Petar Tomac, prav tam, str. 779–780.
Petar Tomac, prav tam, str. 791.
Petar Tomac, prav tam, str. 788–789.
Jeremy Black: War and the World – Military Power and the Fate of Continents
(1450–2000), str. 2–5; Yale University Press 2000.
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Ambivalentno razmerje med veščino in znanostjo, ki je bilo v vojaški
domeni zelo značilno za obdobje do 18. stoletja, osvetljuje na dokaj nazoren način najstarejša semantika pojmov »vojaška znanost« (military
science) in »vojaška veščina« oziroma »umetnost« (military art), ki se po
tradiciji tudi danes še vedno pogosto uporabljata v epistemoloških razpravah o vojaških zadevah. Pojma imata izvor v latinščini. Beseda »scientia«
namreč pomeni znanje, spoznavanje, veščino, beseda »ars« (gen. artis) pa
pomeni umetnost, znanost, teorijo, veščino, mojstrstvo42. Očitno je, da
obe besedi pomensko konvergirata, kar je prispevalo k temu, da sta v
času, ko je bila latinščina evropski znanstveni jezik, bili vse do 18. stoletja
pogosto v uporabi kot sinonima.
Na določeno razliko med tema pojmoma naletimo šele v Veliki francoski
enciklopediji iz leta 1751, v kateri je bil za izvedbo oziroma akcijo uporabljen pojem »art« (torej veščina), za opazovanje in opisovanje pa pojem
»science«. Nato je v isti enciklopediji pojasnjeno »da je očitno, da ima
vsaka veščina svojo teorijo (speculatio) in svojo prakso (praxis)«. V nadaljevanju tega starega teksta – v katerem je bila zelo poudarjena neločljiva
povezanost teorije in prakse – je večkrat močno poudarjeno, da se »v
praksi ne da priti daleč brez teorije, prav tako kot se ni moč opreti na teorijo brez prakse«.
Iz teh primerov se da ugotoviti, da do 18. stoletja niso delali tako velike
razlike med pojmi »znanje«, »znanost« in »veščina«, kot jo delamo danes.
Vzrok za to je bilo dejstvo, da do takrat še ni bilo tako velike razlike med
naravoslovnimi in družboslovnimi vedami, kot se je pojavila v 18. stoletju,
ko so – spričo zaporednih skokovitih dosežkov na področju naravoslovnih
ved in njihovih eksperimentalnih metod – znanost definirali kot iskanje
univerzalnih zakonov narave, ki veljajo za celoten čas in prostor. V skladu
s tem se pri alternativi tej (naravoslovni) znanosti – zaradi pomanjkanja
kohezivnosti med filozofijo, zgodovino, teologijo, pravnimi vedami, retoriko, umetnostjo, književnostjo, poezijo in drugimi takratnimi družboslovnimi vedami – dolgo niso mogli odločiti, kako naj poimenujejo celotno področje neeksaktnih ved. Včasih so to področje imenovali »artes«
(množina od latinske besede ars), včasih humanistika, filozofija, kultura,
vse dokler se v 20. stoletju zanj končno ni uveljavil modernejši izraz družboslovje oziroma družbene vede43.
Razvoj naravoslovnih ved in njihovi dosežki na področju eksperimentiranja, s katerim se je lahko nazorno dokazovala točnost hipotez, so prispevali, da so takratni uspešni vojaški teoretiki in praktiki – pod močnim
vtisom vse hitrejšega razvoja industrije in tehnike – pričeli strokovno javnost opozarjati na vse večji pomen in vlogo (naravoslovnih) znanosti pri
42
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Milan Žepič: Latinsko-hrvatskosrpski rječnik, 5. izdanje, str. 37, 325; Grafički zavod
Hrvatske 1967.
O tedanjih dilemah podrobno piše Immanuel Wallerstein v študiji Kako odpreti družbene vede, str. 5–6 (CIP – Ljubljana 2000).
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preučevanju vojn in oboroženega boja. Zavedali so se, da bi dotedanja tradicionalna zaverovanost vojaških izvedencev v zgodovino in njene metode, zazrte v preteklost, lahko utesnila razvoj vojaških ved, ki so vse bolj
rabile odgovore na vprašanja, kakšne bodo nove vojne prihodnosti. Vendar pa tudi takratne največje vojaške avtoritete še vedno niso bile trdno
prepričane v to, ali je področje, s katerim so se ukvarjale, bližje vojaški
veščini oziroma spretnosti ali vojaški znanosti44. Kot srednjo, vmesno pot
so izbrali pojem »vojaško mojstrstvo«, kar naj bi bilo sicer več kot navadna obrt, a še vedno manj kot znanost. Od takšnih načinov je odstopal
ruski vojskovodja Suvorov, ki je za vojaško znanost leta 1796 uporabil
izraz znanost o zmagi (rus. nauka pobeždat’)45.
Do korenite prelomnice v pogledih na vlogo in pomen vojaške teorije je
prišlo šele med francosko meščansko revolucijo. Takrat se je namreč v
praksi nazorno pokazalo, da so se dotlej veljavna toga pravila za uporabo
najemniških vojsk fevdalnih držav, sestavljenih iz častnikov plemičev in
nasilno nanovačenih kmetov, ki so bili izurjeni samo za delovanje v velikih strogo nadzorovanih skupinah po načelih linijske taktike, v bojih
evropskih armad proti francoski revolucionarni vojski, sestavljeni iz motiviranih prostovoljcev in mobilizirancev iz vseh družbenih stanov, pokazala neuspešna. Napoleonove brilijantne zmage, ki jih je dosegel proti različnim nasprotnikom in vojaškim koalicijam v Italiji, Španiji, Egiptu in
srednji Evropi, so pokazale, da uspehov ni dosegel le zaradi svoje genialnosti in talenta, ampak tudi zato, ker je do popolnosti izkoristil vse prednosti, ki jih je dala revolucija, kakor tudi dosežke vojaške znanosti svojega
časa46. Z opiranjem na splošno vojaško obveznost vseh državljanov, močno vojaško industrijo in mobilizacijo množic47, ki so se sprva – pod geslom vivre libre ou mourir – navdušeno bojevale za ideale revolucije in
obrambo Francije, je dal svojim vojaškim pohodom popolnoma drugačne
razsežnosti in dinamiko od tistih, ki so jih zmogle dotedanje najemniške
fevdalne armade. Sodobniki so dokaj hitro ugotovili, da je zmage dosegal
44
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Iz tega obdobja je znana trditev pruskega kralja Friderika Velikega, ki je ob burni polemiki med zagovorniki vojaške veščine in zagovorniki vojaške znanosti v 18. stoletju »premostil« nasprotja med njimi z arbitražno presojo: »Vojna (= vodenje vojne –
op. Ž.A.) je za odličnike znanost, za mediokritete veščina, za ignorante pa – obrt«
(Lav Trocki: Izabrani vojni radovi, str. 161; VINC, Beograd 1988).
Sovetskaja voennaja enciklopedija, 7. zvezek, str. 587; Voenizdat, Moskva 1979.
Pri nas je manj znano, da Napoleon ni bil le uspešen vojskovodja, ampak tudi raziskovalec, ki je temeljito analiziral vojaške pohode predhodnikov, da bi ugotovil vzroke njihovih (ne)uspehov. Znani so njegovi Komentarji, natisnjeni šele leta 1867 v šestih knjigah. V njih je med drugim analiziral pohode Gaja Julija Cezarja, francoskega
maršala Turena in pruskega kralja Friderika Velikega. Izkušnje, ki jih je pridobil s
študijami teh in drugih primerov, je uporabljal v praksi.
V francoski Ustavi je bilo leta 1791 razglašeno načelo splošne skupne vojaške moči
Republike (force publique de la Republique), kar je v praksi pomenilo, da oborožene
sile Francije sestavljajo: (1) redna vojska, (2) sile za vzdrževanje reda in (3) narodna
garda, ki je bila organizirana na teritorialnem načelu in katere pripadniki so bili vsi
državljani Francije.
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zato, ker se ni držal starih pravil o omejeni uporabi sile in varčevanju z
živo silo, s katerimi so se vojskovodje najemniških vojsk – če se je le dalo
– izogibali tveganim odločilnim bitkam.
Napoleonov sodobnik, znani pruski teoretik Karl von Clausewitz se je
– pod miselnim vplivom Heglovih idej – sistematičneje od drugih sodobnikov ukvarjal z družboslovnimi vidiki vojne, ko je analiziral vzroke in
posledice vojne z vidika vpliva vlade, ljudstva, prevladujočih idej v družbi, enotnosti med vlado, ljudstvom in vojsko ter mednarodnih razmer. Ker
je ugotovil, da se vojne med sebo zelo razlikujejo, je bil mnenja, da ne bi
bilo mogoče oblikovati univerzalne paradigme in pravil, ki bi veljala za
vse primere vojn. Ugotovil je, da je vojna nadaljevanje politike z »drugimi
sredstvi«, pri čemer je pod »drugimi sredstvi« pojmoval oboroženi boj.
Tega je obravnaval kot edino sredstvo, s katerim se lahko razbije nasprotnikova vojska, da bi nato razoroženemu nasprotniku lahko vsilili lastno
voljo. Izhajal je iz tega, da praksa vojskovanja in teorija, ki preučuje to
prakso, sestavljata »nerazdružljivo celoto«; ko pa bi tej dialektični celoti
moral dati ustrezno ime, se je opredelil za to, da je za sintezo teorije in
prakse ustreznejši naziv »vojna veščina« (Art of War)48; ob tem pa velja
pripomniti, da je on takšno veščino pojmoval prej kakor neko vrsto
»(vele)mojstrske umetnosti vojskovanja« kot pa »navadno obrtniško veščino in spretnost«49.
Pomembno je, da je vodenje vojne oziroma vojskovodstvo celostno povezoval z življenjem države; vojno je opazoval predvsem z vidika oboroženega boja, pri tem pa je – zaradi kompleksnosti oboroženega boja – razlikoval dve veji teorije vojne veščine oziroma veščine vojskovanja, in sicer:
(1) teorijo strategije, ki jo je opredeljeval kot teorijo, ki se ukvarja s preučevanjem uporabe kombinacij oboroženih bojev (za doseganje cilja vojne),
in (2) teorijo taktike, ki jo je pojmoval kot teorijo, ki se ukvarja s preučevanjem uporabe delov oboroženih sil v posameznih oboroženih bojih50.
Kot most, ki ju povezuje, je našteval pohode, bivakiranja, urjenje enot, oskrbo enot in druge dejavnosti, ki pa jih ni posebej združil v dodatno tretjo
teorijo. Ker se je zavedal, da bi naziv »vojna veščina« oziroma veščina vojskovanja – spričo dejstva, da bi po njegovi definiciji vseboval tudi teorijo
in ne le prakso (»veščino«) – lahko zavajal, se je v sklepu svojih analiz
opredelil za to, da »znanost, ki se ukvarja z vojno in oboroženim bojem«,
imenuje tudi »teorija vojskovanja in vojskovodstva« in »teorija uporabe
oboroženih sil«. Ob tem protislovju je izrecno poudaril, da so vsi našteti
48
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Kot glavni argument za izbor naslova »veščina« je navedel, da je končni cilj dejavnosti v vojni ustvarjalno delovanje (creation and production), kar je drugače od področja znanosti, ki jo zanimajo le raziskave in znanje (investigation and knowledge) (Carl
von Clausewitz: On War, str. 202; Penguin Books 1982).
Karl von Clausewitz: On War – edited with an introduction by Anatol Rappoport,
str. 172, 202–3; Penguin Books 1982.
On War, str. 173.
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nazivi povsem enakovredni in da so torej sinonimi, ki se nanašajo na eno
in isto teorijo51.
Clausewitz je – podobno kot pred njim Scharnhorst – zastopal stališče,
da je znanost o vojni utemeljena na izkušnjah, oziroma da je pravzaprav
neka vrsta aplikativne zgodovine, ne pa koherenten sistem dogem in postulatov, urejenih drug poleg drugega. Za Clausewitza je bilo značilno, da
je bil vedno skeptičen, kadar je kateri od njegovih sodobnikov poskušal
na podlagi enega samega zgodovinskega primera dokazati kako splošno
resnico. Prepričan je bil, da se šele z uporabo številnih primerov ter z odkrivanjem podobnosti okoliščin in razlik med njimi, z analizo storjenih
napak in z vpogledom v povelja in poročila lahko pride do potrebne zanesljivosti v presojanju dejanskih razmer. Ta veščina uporabe večjih vzorcev zgodovinskih primerov za učenje metode presoje razmer in sprejemanja odločitve je postala trdna podlaga, na kateri je bila nato utemeljena
profesionalizacija poznejših generacij štabnih častnikov (oficirjev), ki so –
hoteli ali ne – morali biti poleg operativcev tudi raziskovalci52.
Clausewitzev sodobnik, švicarski teoretik baron Antoine Henri de Jomini je bil pragmatičnejši; osredotočil se je na oboroženi boj in ugotavljanje njegovih norm, zaradi česar bi ga lahko imeli za duhovnega očeta sodobne vojaške znanosti. Za vojaško teorijo je sicer uporabil povsem enak
naziv kot Clausewitz (tudi Jomini jo je poimenoval Art de Guerre oziroma
veščina vojne), a je pod tem izrazom pojmoval »množico vojaških znanosti«, med katere je vključil: vodenje države v vojni (»državniško vedo o
vojni« – ang. statesmanship) (1), strategijo (2), veliko taktiko (3), malo taktiko (4), vojaško logistiko (5), vojaško inženirstvo (6)53 in na koncu, a ne
nazadnje, tudi diplomacijo (7) ter vojaško statistiko (8) in vojaško geografijo (9). Jominijeva zasluga je v tem, da je prvi jasneje predstavil popolnejši sistem vojaških ved od tistega, ki so ga pred njim predstavili Leibnitz
idr.54; kot povezovalni člen vojaških ved in politike je v vojaške vede
vključil »državniško vedo o vojni«; ta predstavlja temeljna znanja, ki jih
mora imeti državnik (oziroma vodstvo države), da bi lahko presodil(o), ali
je vojna primerna in koristna, in da bi postavil(o) pravilne cilje oboroženim silam55.
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On War, str. 178.
Hermann Hoth: Granice između taktike, operativne veštine i strategije – Zbirka članaka iz operativne veštine – I. deo, str. 9–23, VIZ, Beograd 1966.
V začetni klasifikaciji je naštel samo prvih šest »delov veščine (priprave in vodenja,
op. A. Ž.) vojne«, ostale je dodal naknadno (Antoine Henri de Jomini: The Art of
War, str. 13–14; 38–39; Greenhill Books 1992).
Baron Antoine Henri de Jomini je poudaril, da je treba študij vojaških znanosti
vzpodbujati in nagrajevati, ker samo znanstveno podkovan častniški zbor zagotavlja
uspeh (The Art of War – Precis de l’Art de Guerre, str. 49 pod točko 5, str. 39, 13–14;
Greenhill Books, VB 1992).
The Art of War, str. 14–16.
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Institucionalizacija vojaškega izobraževanja in vojaške znanosti
V 19. stoletju, po uvedbi obveznega služenja vojaškega roka za vse državljane, oblikovanju velikih mirnodobnih armad (v katerih so se vsi državljani morali že v miru usposobiti za dolžnosti, ki jih bodo morali opravljati
v vojni), vzpostavitvi prvih stalno delujočih generalštabov, prvih vojaških
akademij ter prvih vojaških raziskovalnih inštitutov in s tem povezanim
dvigom ravni splošnih in strokovnih znanj vojaških profesionalcev, je bila
v vodilnih evropskih vojaških krogih – z večjim ali manjšim časovnim zamikom v posameznih državah – dokončno utrta pot za institucionalizacijo vojaškega izobraževanja in vojaške znanosti, s tem pa za njeno večjo avtonomijo. Splošna izobrazbena raven vojaških profesionalcev se je v 19.
stoletju naglo dvignila, drastično se je povečalo tudi njihovo število. Ker
so bile formirane tudi šole za rezervne častnike in podčastnike, so se vojaška znanja – ki so bila dotlej zaprta v ozek krog poklicnih častnikov –
razširila na širok krog izobražencev različnih poklicev. Kupovanje orožij v
tujini, gostovanje vojaških predavateljev v tujini ter šolanje specialistov v
tujini so pospešila proces prenosa vojaških znanj z ene celine na drugo ter
iz ene države v drugo. Temeljna vojaška znanja aktivnih in rezervnih častnikov vseh vojsk so se pričela homogenizirati, podobno kot je to bilo pri
akademsko izobraženih specialistih drugih področij, ki so študirali na civilnih univerzah.
Močno spodbudo institucionalizaciji vojaške znanosti je dal tudi razvoj
zgodovine vojaških ved, ki se je – kot znanstvena disciplina – izoblikovala
že na prehodu iz 18. v 19. stoletje56. S tem da je preučevala evolucijo strategije in taktike, spremembe, ki so nastale v oborožitvi, organizaciji in
metodah priprave oboroženih sil za vojno ter njihovi uporabi v vojnah, je
dopolnila vojaško zgodovino, ki se je še vedno tradicionalno ukvarjala
samo s preučevanjem vojn. V 19. stoletju je v vseh vojskah dokončno prevladalo spoznanje, da se morajo s pripravo oboroženih sil za vojno in njihovo uporabo v vojnah ukvarjati v prvi vrsti vojaški profesionalci; s tem je
bila odprta pot, da se preučevanje »vojaškega dela vojne« loči od ostalih
vidikov vojne, s katerimi so se ukvarjale druge institucije. Vojaška znanost je bila pri tem opredeljena kot znanost o vojni oziroma o pripravah
za vojno, vojskovodstvu in vojskovanju57. Temelji vojaške profesionalizacije so postali: (1) vojaška etika, (2) vojaški način razmišljanja in sprejemanja odločitev (military mind), (3) znanja, potrebna za usposabljanje vojaških enot za oboroženi boj, ter (4) znanja, potrebna za vodenje teh enot
v oboroženem boju.
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Rossijskij voennyj sbornik: Postiženie voennogo iskusstva – Russkij put’, str. 51;
Moskva 2000.
Oszkar Barczaj: The History of the Development of War Sciences; Budimpešta 1895;
citirano po Akademija nauk SSSR: Russkaja voennaja mysl’, str. 90–91, Nauka 1982.
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V zvezi s tem je pomembno, da so v pruskem generalštabu – kjer je že
prej obstajal oddelek za vojaško zgodovino – ustanovili multidisciplinarni
»vojaški znanstveni oddelek«58. V drugih državah so zatem sledili pruskem vzoru. Vojaški izvedenci so – da bi lahko uspešno opravili naloge in
pripravili oborožene sile za vojno – pričeli iskati pomoč ministrstev za
transport (zmogljivosti železnic so bistveno vplivale na hitrost mobilizacije in oskrbo), finančnih ministrstev, ministrstev pošt in telegrafov, ministrstev za industrijo (ki je proizvajala orožje in opremo za vojsko), ministrstev za poljedelstvo (zaradi prehrane številčnih mobiliziranih armad),
ministrstev za zdravstvo ipd.
Ker so bili generalštabi (pre)zaposleni s problemi usposabljanja in vodenja enot, so vprašanja koordiniranja ostalih dejavnosti, s katerimi so
zadovoljevali vojaške potrebe (stiki vojske z javnostjo, zastopanje vojske
pred političnimi oblastmi, zakonska ureditev obrambe z vidika vojaških
obveznosti državljanov in industrije, financiranje obrambe, proizvodnja
orožij in opreme za potrebe vojske, izgradnja vojaške infrastrukture idr.)
prevzela ministrstva vojske59. Tudi ta so kmalu ustanovila svoje oddelke
za znanstvenoraziskovalno delo. Vzporedno so spoznali, da je treba ustanoviti posebne državne organe, ki bodo skrbeli za koordinacijo skupnega
dela ministrstev in generalštabov. V Prusiji so formirali posebno Komisijo
za državno obrambo (Landesverteidigungskomission); z večjo ali manjšo
zamudo so to posnemale tudi druge države. Tako so v Franciji nekoliko
pozneje v ta namen ustanovili Visoki svet nacionalne obrambe (Conseil
superieur de la defense nationale). S to novo delitvijo dela – ki je bila utemeljena na spoznanju, da obramba države ni le vojaško vprašanje – se je
pospešil prenos dosežkov splošnega družbenega in znanstvenega razvoja
na področje vojaške prakse in vojaške znanosti. V praksi je postala veliko
bolj kot prej vidna razlika med področjem obrambe države, s katerimi so
se ukvarjale posebne komisije ali sveti, in med področjem priprave in
uporabe oboroženih sil za oboroženi boj in vojno (s katerim so se ukvarjali generalštabi in ministrstva vojske).
Iz predstavljene evolucije se da videti, da se je vojaška znanost podobno kot druge znanosti oblikovala in bogatila postopno, skozi zgodovinski
razvoj; v njem je črpala nova spoznanja iz filozofije ter iz naravoslovnih in
družbenih ved in na ta način bogatila lastna spoznanja o oboroženem
boju. Preobrazbo je končala tako, da se je do konca 19. stoletja preoblikovala iz nekdanje cehovske veščine o vojskovanju in bojevanju v moderno
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Fridrih fon Kohenhauzen: Od Moltkea do Šlifena, str. 193–196; Geca Kon, Beograd
1936.
Prvo ministrstvo vojske je nastalo kot organ državne uprave že v 17. stoletju v Franciji, a so ga potem ukinili in ponovno vzpostavili v 18. stoletju, dokler ga ni med revolucijo zamenjal »Odbor za javno rešitev«. Ponovno ga je formiral šele Napoleon v
19. stoletju pod nazivom ministrstvo vojne (ministere de la guerre). V drugih državah
se ministrstva vojske pojavljajo pozneje (v Prusiji leta 1806, v Rusiji leta 1839, v Avstriji leta 1848 ipd).
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institucionalizirano vojaško znanost, ki je – zaradi tega, ker je vojna družben pojav – sicer del družboslovja, a je hkrati v vmesnem prostoru med
naravoslovnimi in družboslovnimi vedami, na katere se opira (posebno
na konfliktologijo60) in iz katerih črpa nova (spo)znanja zato, da bi jih
lahko uspešno uporabila na svojem, vojaškem področju. Na proces preoblikovanja iz veščine v znanost sta po eni strani delovala kopičenje izkušenj, pridobljenih z uporabo oboroženih sil v vojnah, in bogatenje raziskovalnih metod, po drugi strani pa so na to intenzivno vplivale tudi
spremembe v razvoju človeške družbe ter njene duhovne in materialne
baze, s posebnim poudarkom na dosežkih znanosti, tehnologije in industrije.
Vendar pa je treba pri tem upoštevati, da se vojaška znanost ni razvijala
vedno povsem premočrtno in vzporedno s splošnimi spremembami v
družbi ter s splošnimi znanstvenimi dosežki in dosežki na področjih
tehnike in industrije. V zgodovini niso bila redka obdobja, ko je vojaška
znanost zaosta(ja)la za razvojem družbe, industrije in znanosti, česar pa –
zaradi sporadičnosti vojn – ni bilo mogoče dokazati, vse dokler ni izbruhnila kakšna vojna. Takrat šele se je to zaostajanje v razvoju maščevalo s
pogubnimi posledicami na bojiščih, ki so pogosto odločilno vplivale na
usodo narodov in držav. Vojaška teorija in praksa sta takrat morali s pospešenimi koraki dohitevati splošne trende razvoja znanosti, še posebno
kadar se je na bojiščih pokazalo, da z zastarelimi metodami bojevanja in
strukture oboroženih sil ni mogoče uspešno doseči zastavljenih ciljev. To
se je posebno dobro videlo v rusko-japonski vojni (leta 1904) ob porazu
ruske vojske, katere generalštab je zaspal na lovorikah bleščečih zmag v
vojnah proti Napoleonu in pozneje proti Turčiji (leta 1875). Močan pritisk
strokovne in širše javnosti je v Rusiji pripeljal do tega, da so leta 1909 izdelali nov statut vojaške akademije, da so predpisali raven znanj in veščin
generalštabnih častnikov, da so ustanovili številne oddelke za znanstvenoraziskovalno delo na področjih, na katerih so zaostajali, in da so temeljito spremenili študijske programe na vseh ravneh izobraževanja častnikov61. Porazi so na podoben vzpodbuden način vplivali tudi na druge
oborožene sile.
Poleg tega moramo kot posebnost poudariti tudi to, da sta na nihajoč in
vijugast razvoj vojaške znanosti močno vplivali tako politika kot ideologija, vendar pa ne v tolikšni meri, da bi ogrozili njeno avtonomijo62. Oboro60
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62

Konfliktologija se je oblikovala kot posebna disciplina sociologije šele po 2. svetovni
vojni. V obdobju do sedemdesetih let je bilo v njej težišče razvoja na prehodu od
konfliktnega funkcionalizma k splošni teoriji konflikta; iz tega obdobja so znana dela
Louisa Coserja, Ralfa Dahrendorfa, Kenneta Bouldinga idr. Od tega obdobja do
konca stoletja je bil poudarek na razvoju splošne teorije preprečevanja in reševanja
konfliktov, o čemer so pisali John Burton, D. Sandole, P. Sites, F. Dukes, Ch. Mitchell, J. Sandole idr.
Akademija nauk SSSR: Russkaja voennaja mysl’, str. 50–51; Nauka 1982.
Moltke, ki je kot načelnik pruskega in pozneje nemškega generalštaba sicer imel več-
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žene sile so namreč vedno bile instrument, ki ga je politika razvijala in
uporabljala za to, da bi zaščitila oziroma uveljavila svoje koristi v konfliktnih situacijah; razumna politika je zato vedno morala upoštevati dejanske
zmogljivosti oboroženih sil, s katerimi se je ukvarjala vojaška znanost,
sicer bi zdrsnila v avanturizem in tvegala katastrofo. Zato so vojaški profesionalci v vseh demokratičnih državah vedno imeli dovolj veliko akcijsko svobodo za samostojne raziskave in vojaške presoje. Kadar pa so
temu aksiomu navkljub politična vodstva nekaterih držav vojaškim profesionalcem vsilila ideološke in druge omejitve, je praviloma prihajalo do
vojaških zlomov ali napak v razvoju oboroženih sil, ki so se le težko dale
popraviti63.

Boj za prevlado – »ideologi« proti »doktrinarjem«
Na tem mestu je koristno še enkrat omeniti, da je z vidika dosedanjega
razvoja vojaške znanosti bilo prelomno 19. stoletje, in sicer zato, ker so
tedaj – z vidika vseh štirih možnih komunikacijskih situacij – končno dozorele potrebne okoliščine za konstituiranje vojaške znanosti64. Za nači-
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krat resne spore z nemškim kanclerjem Bismarckom in kraljem, je na koncu svoje
kariere ugotovil: »Politika se na žalost ne da ločiti od stategije. Vojno uporablja, da
doseže cilje. Odločilno vpliva na začetek in konec vojne, lasti pa si tudi pravico, da v
času vojne veča zahteve (do strategije – op. A. Ž..) ali pa se zadovolji z manjšim uspehom…«.
Nemški general Heinz Guderian opisuje v svojih spominih številne primere škodljivega Hitlerjevega političnega improviziranja, ki je imelo hude posledice za nemško
vojsko. Tako je Hitler ob priključitvi Avstrije ukazal pohod, čeprav ga je poveljstvo
kopenske vojske obvestilo, da enote še niso pripravljene. Posledica so bile številne
okvare tankov in drugih vozil (na cestah jih je obtičalo okoli 30 %), motnje v oskrbi
enot z gorivom in druge težave, ki bi lahko imele katastrofalne posledice, če bi se zahodne sile takrat odločile za posredovanje. Prav tako je znano, da ob Hitlerjevem napadu na Poljsko (1. septembra 1939) ni bilo niti enega nemškega generala, ki ne bi bil
proti tej vojni (to vojno so imeli za »začetek katastrofe«), ker so se na podlagi obveščevalnih podatkov in vojaške presoje zavedali, da nemška vojska še ni pripravljena
za vojno; bali so se predvsem tega, da se bodo morali ponovno bojevati na dveh frontah – zahodni in vzhodni. Nasprotno od njih je Hitler takrat izhajal iz politične ocene
zunanjega ministra Ribentroppa, ki mu je »zagotavljal«, da Francija in Velika Britanija ne bosta zaradi Poljske tvegali vstopa v vojno. Posledice te Hitlerjeve odločitve, v
kateri je dal prednost politični presoji svojega zunanjega ministra pred trezno vojaško presojo nemškega generalštaba, so se pokazale že leta 1941, ko je začel vojno
proti Sovjetski zvezi, ne da bi zasedel Veliko Britanijo. Tako se je ponovno znašel
med dvema ognjema – nedokončano vojno na Zahodu in odprto novo fronto na
Vzhodu (Guderijan: Vojni memoari, str. 62–63, 80; VIZ, Beograd 1961).
O znanosti lahko govorimo z vidika štirih različnih pomenov. Z vidika dinamičnega
ali aktivističnega pomena (1) je znanost skupek raziskovalnih akcij, ki jih v določenem času in na določenem kraju izvedejo ljudje, ki jih imenujemo »znanstveni delavci«. Z vidika predmetne interpretacije (2) se znanost nanaša na »produkte znanstvenega dela«, kar je identično objektivizaciji v obliki kulturnih vrednot oziroma infor-

54

XMARSOVA DEDIŠČINAX

ne, ki so bili uporabljeni za definiranje vojaške znanosti v 19. stoletju, je
bilo značilno, da so bili bistveno odvisni od tega, kako so njihovi avtorji
že vnaprej gledali na možnosti za objektivno spoznanje bistva oboroženega boja in vojne kot širše celote, v kateri poteka oboroženi boj. Na podlagi
tega, ali so imeli že vnaprej pozitiven ali negativen odnos do spoznavanja
bistva oboroženega boja, lahko vse avtorje tistega časa lrazdelimo v dve
skupini, ki bi ju lahko pogojno imenovali »šoli«65.
Prvo skupino (»ideološko šolo«) so sestavljali avtorji, ki so na vojno gledali kot na kaos, ki ne podlega nobenim pravilom66; zato so dejavnosti, ki
se nanašajo na priprave oboroženih sil za vojno in njihovo uporabo v
miru, krizah, oboroženih spopadih in vojnah, obravnavali kot področje,
kjer se znajdejo samo geniji – »umetniki« (artisti) ali (vele)mojstri, ki
imajo bogat naravni talent in visoko razvito intuicijo (»intuicionalizem«),
medtem ko so druge, ki niso mogli doseči njihove ravni obravnavali kot
bolj ali manj spretne »obrtnike« (artizane), njihove dejavnosti pa kot neke
vrste cehovsko »obrtniško veščino«.
Drugo skupino (»doktrinarsko šolo«) so sestavljali avtorji, ki so izhajali
iz tega, da vojna in oboroženi boj kot njena glavna vsebina – podobno kot
to velja tudi za vse ostale družbene pojave – nista kaotičen proces, ki se ga
ne bi dalo znanstveno preučevati in racionalno ugotoviti njegovih zakoni-
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macij, ki se lahko neomejeno širijo. V didaktičnem smislu (3) je beseda »znanost« ekvivalent fraze »didaktično delo v visoki šoli na področju predmeta, ki je priznan kot
pomemben«; v zvezi s tem je treba omeniti, da izvedenci ocenjujejo, da se mora vsak
znanstveni delavec, ki želi biti uspešen na svojem področju, ukvarjati tudi z didaktiko (omenja se, naj bi ta delež ne bil manjši od 40 %). Končno, pojem znanosti v institucionalnem pomenu te besede (4) označuje vse inštitucije, ki se ukvarjajo z razvojem znanosti v širšem pomenu te besede. V 19. stoletju so z osredotočanjem vojaške
znanosti na preučevanje oboroženega boja ter z ustanavljanjem generalštabov, vojaških akademij in vojaških raziskovalnih inštitutov, ki so se ukvarjali z raziskavami in
izpopolnjevanjem raziskovalnih metod, nastale vse potrebne možnosti za konstituiranje vojaške znanosti. Proces konstituiranja znanosti nasploh je podrobneje opisan
v študiji Stanislava Sokolovskega (Logika u komandovanju i rukovođenju; VIZ, Beograd 1979) in monografiji Thomasa Kuhna (Struktura znanstvenih revolucij; Krtina,
Ljubljana 1998).
V zvezi s to delitvijo je treba omeniti, da ni bila značilna le za vojaške raziskovalce tistega časa. Immanuel Wallerstein, ki je (v študiji Kako odpreti družbene vede; CIP –
Ljubljana 2000) raziskoval klasičen znanstveni pogled na svet, je ugotovil, da se je
oblikoval na dveh premisah: newtonovskem modelu (1), v katerem obstaja simetrija
med preteklostjo in sedanjostjo, in kartezijanskem dualizmu (2), ki temelji na podmeni, da med naravo (materijo) in umom (duhovnim svetom) obstaja temeljna razlika. Kot primer dualizma pri klasificiranju tedanjih znanosti je navedel primer statuta
angleške kraljevske družbe, v katerem so »vednosti o naravnih stvareh in koristnih
znanjih«, s katerimi se je ukvarjala, bile ločene od »mešanja z bogoslovjem, metafiziko, moralo, politiko, gramatiko, retoriko ali logiko«. Posledice ločitve teh dveh »kultur« so se manifestirale tudi v vojaški domeni, kjer je ena skupina avtorjev izhajala iz
tega, da je vojaška znanost sestavni del »eksaktnih ved«, druga pa jo je obravnavala
kot sestavni del skupine »neeksaktnih ved«.
International Military and Defense Encyclopedia (IMADE), str. 2364; Brassey’s, London 1992.
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tosti; odtod so izpeljali sklep, da preučevanje razvoja oboroženih sil kakor
tudi preučevanje njihove uporabe v vojnah predstavljata specifično področje, s katerim se mora ukvarjati posebna znanost, ki so jo poimenovali
– vojaška znanost oziroma znanost o vojni67.
Nasprotniki obstoja vojaške znanosti so kot argumente za svoja negativna stališča navajali predvsem to, da rezultatov oboroženega boja in
vojn kot celote ni mogoče napovedovati, ker so (pre)močno odvisni od
(ne)srečnih naključij in subjektivnih lastnosti vojskovodij in vojakov.
Vztrajali so predvsem pri tem, da se rezultati oboroženih bojev in vojn,
tudi kadar potekajo z enakim orožjem in pogosto tudi pri enakem razmerju sil, ne ponavljajo, ampak močno variirajo. Iz tega relativizma so izpeljali sklep, da se oboroženega boja ne da naučiti iz knjig, ki opisujejo
prejšnje vojne, in da bi se zatorej celotno področje priprav za vojno in
oboroženega boja v vojni moralo imenovati »veščina«, »spretnost« ali
»mojstrstvo«; pri tem so nekateri popustljivejši med njimi »dovoljevali«,
da se vojaška znanja in veščine lahko v izjemnem primeru – kadar gre za
velike vojskovodje, kot so bili Aleksander Veliki, Hanibal, Gaj Julij Cezar,
Narzes, Belizar in še nekateri drugi – poimenujejo »umetnost vojskovanja«. S tem so želeli poudariti subjektivno vlogo vojskovodij in to, da bi –
ker se procesa vojskovanja in bojevanja ne da napovedovati, ustvarjalnosti vojskovodij pa ne normirati – bil vsak umski napor v iskanju načel ali
zakonov vojskovanja in bojevanja izguba časa in sredstev68.
Spori med zagovorniki »veščine« (oziroma »umetnosti«) vojskovanja na
eni strani in zagovorniki vojaške znanosti na drugi so se sicer nadaljevali
tudi v začetku 20. stoletja, a se je število tistih, ki so vztrajali pri empiričnem značaju vojne in oboroženega boja ter neprebojnosti njunih »lupin«
za globlji prodor znanstvenega raziskovanja, postopno vse bolj krčilo69.
Nasprotovanja med privrženci »veščine« in »znanosti« so postajala vse
redkejša, med drugim tudi zato, ker so v 20. stoletju teoretsko bolje podkovani akademsko izobraženi častniki – ki so med študijem na vojaških
akademijah preučevali poleg filozofije in matematike tudi zgodovino
67
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69

Vojaška znanost se omenja v eksplicitni obliki že v 4. stol. n. št. v delu Flavija Renata
Vegecija, ki jo imenuje »znanost o vojni«, četudi v svojem delu Epitome De Re Militari
ne opisuje vojne, ampak oboroženi boj in oborožene sile (Roots of Strategy – The 5
Greatest Military Classics of All Time, str. 175; Stackpole Books 1985; Epitome of military science (scientiae militaris) – N.J.E. Austin, N.B.Rankov: Exploratio, str. 5; 284;
Rutledge, VB 1995; John Alger: Science of War – International Military and Defense
Encyclopedia (IMAD), str. 2364–2370, Brassey’s 1991.
Takšen pogled slikovito ponazoruje izjava maršala Mauricea Saksonskega: »Vojna je
znanost, ki je prekrita s temo, skozi katero se nihče ne giblje z zanesljivimi koraki
…Vse znanosti imajo svoja načela, samo vojna jih sploh nima.« (Pregled ratne veštine, str. 25; VIZ, Beograd 1953).
Ruski teoretik in praktik Lev Trocki je v prehodnem obdobju poskušal premostiti zagato v uporabi pojmov »vojaška znanost« in »vojaška veščina« tako, da je predlagal
uporabo novega pojma »učenje« (rus. učenie), kar bi ustrezalo pojmu »doktrina« (Lav
Trocki: Izabrani vojni radovi, str. 144; VINC, Beograd 1988).
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vojn, vojaško geografijo, statistiko, vojaškotehnične vede (balistiko, topografijo idr.) ter metode presoje položaja in sprejemanja odločitev – v vojnah in miru veliko uspešneje reševali mirnodobne in bojne naloge od svojih predhodnikov iz časa, ko se je do častniškega naslova prihajalo po
zaslugi plemiškega rodu, zaradi zaslug prednikov, z nakupom čina ali (in)
s hrabrostjo na bojišču.

Konec spora – dokončna prevlada doktrinarne šole
Upoštevanja vredno je zgodovinsko dejstvo, da se je v vojaški domeni odgovor na vprašanje, ali so dejavnosti, ki se nanašajo na sistematično iskanje in pridobivanje dokazljivih in urejenih znanj o vojni in oboroženem
boju, »znanost« ali »veščina« (oziroma »umetnost«), iskal celi dve stoletji,
pri čemer je rezultat idejnega (dvo)boja med zagovorniki prve in druge
opcije bil negotov vse do konca prve svetovne vojne. Vsaka od sprtih šol,
ki sta nepomirljivo zagovarjali svoja stališča, je imela v svojih vrstah eminentne predstavnike in avtoritete, ki so se potrdili v mirnodobni in vojni
praksi. Tako lahko tudi v začetku 20. stoletja v Evropi še vedno govorimo
o obstoju dveh antagonističnih šol, ki sta nepopustljivo vztrajali pri svojih
stališčih. Zagovorniki doktrinarne šole. v kateri so v 19. stoletju bili najvidnejši predstavniki Lloyd, von Bullow, nadvojvoda Karlo, Wilisen, de
Ligne, Jomini, Scherff in Leer, so si prizadevali oblikovati teorijo vojskovanja oziroma oblikovati pravila, po katerih bi se lahko uspešno vodili
boji, bitke in operacije70. Zagovorniki ideološke šole, v kateri so bili najvidnejši predstavniki Clausewitz, Moltke starejši, pozneje pa tudi Joffre
in Foch, pa so imeli poudarek na lastnostih vojskovodij, častnikov in vojakov71.
»Ideologi« so obtoževali »doktrinarje«, da so izkušnje revolucionarnih
vojn in Napoleonovih vojn zlorabili za prezgodnji sklep, da se vojskovanje
in bojevanje ne bosta mogla več izpopolnjevati, ker so trdili, da tistega vrhunca, ki je bil dosežen v teh vojnah, ne bo mogoče doseči nikoli več, kaj
šele preseči. »Doktrinarji« so »ideologe« obtoževali, da so se dvignili v filozofske višine posploševanja vojne ter tako pozabili na konkretne probleme bojevanja in oboroženega boja. Od vrhunca tega spora v drugi polovici 19. stoletja pa vse do polovice prejšnjega stoletja je na končen rezultat
70
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Nekateri zagovorniki te šole so močno pretiravali, saj so vojno enačili s tehničnimi
projekti, v katerih se vse da predvideti in pojasniti. Tako je Lloyd izhajal iz tega, da
se vojna lahko dobi izključno z manevriranjem, in sicer da se nasprotnikova glavnina
odreže od oskrbovalnih baz, tako da ji ne preostane drugega kot vdaja. De Ligne je
izhajal iz tega, da bi zato, »ker je vojna znanstvena, bilo popolnoma naravno, da se
formira mednarodna vojaška akademija« (Edward Earl, že navedeno delo, str. 114).
Karl von Clausewitz je v svojih študijah geniju vojskovodje posvetil 20 strani (On
War, str. 138–158; Penguin Books 1968).
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spora med šolama vplivalo to, da sta se vojskovanje in bojevanje močno
spremenila. Postala sta vse kompleksnejša, kar je spričo prakse, v kateri
je prišlo do jasne delitve del med ministrstvi za obrambo (ki so se ukvarjala z obrambo) in generalštabi (ki so se ukvarjali z uporabo sil v oboroženem boju), narekovalo, da se preučevanje vojn loči od preučevanja oboroženega boja.
Pri tem ni šlo le za to, da so se že v prvi svetovni vojni vojaške operacije
razširile s kopnega na oceane, v oceanske globine in v zračni prostor ter
da so vojaške operacije zajele vse celine, ampak predvsem za to, da so
vojne postale totalne. Znana krilatica francoskega državnika Tailleranda,
ki se pozneje pripisuje tudi Georgeu Clemanceauju72 – ki je bil na čelu
zmagovite Francije v prvi svetovni vojni – o tem, da so vojne preresna zadeva, da bi jih prepustili generalom, je izhajala iz spoznanja, da je vseobsežnost vojne (totalnost vojne) via facti opredelila, da vojn v novih razmerah niso več mogli uspešno voditi vojskovodje in generalštabi, ampak le
državniki, ker so samo oni imeli v rokah poleg vojaških tudi gospodarske,
politične, diplomatske, propagandne in vse druge vzvode civilne sfere, ki
so omogočali vključiti v vojno vse državne zmogljivosti73.
Prelomna za nagibanje tehtnice k splošni prevladi stališč doktrinarne
šole je bila vsekakor šele druga polovica minulega stoletja, ko so v nekaterih oboroženih silah nekoliko prej, v drugih pa nekoliko pozneje dokončno prevladala stališča civilnih znanstvenikov, ki so – ob opiranju na otipljive rezultate številnih operacijskih raziskav74, ki so jih izpeljali med
drugo svetovno vojno – prepričljivo in neizpodbitno dokazali, da se tudi
oboroženi boji, bitke in operacije na morju, kopnem in v zraku lahko uspešno preučujejo s prilagojenimi eksaktnimi znanstvenimi metodami ter
da se v skladu s tem lahko tudi oblikujejo priporočila in navodila za poveljnike in štabe, s pomočjo katerih nato lahko ti učinkoviteje delujejo75.
72
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Njegov prispevek k zmagi Antante je bil tako velik, da so ga v Franciji imenovali »duhovni oče zmage« (»l’animateur de la victoire«), v Veliki Britaniji pa so predlagali, da
se mu – čeprav je bil civilist – podeli imenovanje generalissimusa (T.H. Bliss: The
United Command, str. 27; Foreign Affairs z dne 15. decembra 1922).
Vendar pa to, da so celotno vodenje vojne prevzeli v svoje roke državniki, ni potekalo brez trenj med njimi in načelniki generalštabov. Spori med vojaškim vodstvom in
državniki so se pokazali v končnici prve svetovne vojne v obeh spopadenih vojaških
taborih. Posebno značilen je bil ta spor v Franciji, kjer je maršal Foch vztrajal pri primatu vojaških kriterijev nad političnimi, predsednik vlade Clemanceau pa pri primatu političnih kriterijev nad vojaškimi, medtem ko je predsednik države Poincare
vzdrževal ravnotežje med njima. Spor je šel tako daleč, da je Clemanceau moral na
zasedanju Vrhovnega vojnega sveta v Londonu (14. 3. 1918) javno opozoriti Focha,
naj bo tiho, ker on (Clemanceau) predstavlja Francijo (Erl: Tvorci moderne strategije,
str. 325–326; VIZ, Beograd 1952).
Novo disciplino so poimenovali ORSA (Operations Research – Strategic Analysis), s
čimer se je želelo poudariti, da gre za integracijo matematičnih, logičnih in računalniških instrumentov ter timsko delo civilnih strokovnjakov in vojaških profesionalcev (IMADE, str. 2370).
V najnovejši vojaški enciklopediji zahodnega izvora (IMADE, str. 2364) je eksplicitno
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To obdobje razbijanja monopola generalštabov v domeni vojaškega odločanja in uspešnega prodora civilnih znanstvenikov na področje priprave
predlogov za sprejemanje vojaških odločitev, s katerimi se neposredno
spreminjajo razmerja sil na vojskovališčih, zato mnogi ne brez razloga označujejo kot obdobje »konca amaterizma« v vojaški domeni76.
Opisani trend je bil v marsičem značilen tudi za oborožene sile bivše
Jugoslavije, katerih sestavni del je bila tudi takratna slovenska Teritorialna obramba. V teh oboroženih sil je bil leta 1970 – s približno desetletno
zamudo za armadami razvitih držav – organiziran poseben simpozij, posvečen problemom institucionaliziranja vojaške znanosti in vojaških ved;
na njem so kot gostje in poročevalci z referati sodelovali – poleg znanstvenikov iz vrst tedanje JLA – tudi številni civilni znanstveniki iz različnih takratnih jugoslovanskih univerz77. Osrednja tema simpozija je bila iskanje
odgovora na vprašanje, ali obstaja vojaška znanost (sh. vojna nauka) ali
pa le vojaška praksa, ki ima izdelano korespondenčno teorijo. Med udeleženci simpozija je bila v manjšini skupina »ideologov«, ki so skeptično
gledali na vojaško znanost, medtem ko se je večina priklonila argumentom »doktrinarjev« in dosegla soglasje o tem, da obstaja vojaška znanost.
Manjšinci so v svojih stališčih zanikali obstoj vojaške znanosti s tem, da
so trdili, da niti ena sama vojska v dosedanji zgodovini ni imela naloge
pojasnjevati objektivne stvarnosti, ampak je bila njena naloga vedno le to,
da služi določeni politiki; paradoksalno pa je, da so tudi oni – vzlic temu,
da so zanikali obstoj vojaške znanosti (trdili so, da »vojaška znanja instrumentalizira politika, zato ne morejo biti objektivna«) – prizna(va)li obstoj
vojaške teorije78.
Znanstveniki večinske skupine, ki so prišli do sklepa, da obstaja vojaška znanost, so izhajali iz tega, da za to izpolnjuje pogoje, ker ima: (1) lasten predmet preučevanja, ki ga ne preučuje nobena druga veda, in sicer
oboroženi boj ter okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na njegovo pripravo
in izvajanje79; (2) lastno izrazoslovje (»lasten »jezik«)80; (3) lastne metode,
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izraženo stališče, da je posplošitve, pridobljene s sistematičnim preučevanjem minulih vojn, mogoče verificirati pri sprejemanju odločitev v sedanjih in prihodnjih vojnah; da bi to lahko čim uspešneje opravili, je obveznost raziskovalcev, da sklepov
svojih raziskav ne oblikujejo v obliki opisov, ampak navodil (»generalizations must
be prescriptive rather than descriptive.«)
Naval Operations Analysis – II. edition; US Naval Institute, Annapolis 1989.
Gradivo s tega simpozija je tiskano v posebnem sporočilu z naslovom Vojna nauka
(VIZ,-Beograd 1971).
Najekstremnejše stališče je imel polkovnik Savo Popović, ki je vehementno trdil, da
se vojaški strokovnjaki (torej tudi vojaška stroka) ne smejo ukvarjati z nastankom in
razvojem vojne in oboroženih sil, ker je po njegovi oceni to bilo in bo tudi vnaprej ostalo monopolno področje politike. Celotno področje, s katerim naj bi se ukvarjali vojaški izvedenci, je zoževal na »vojaškoobrambno veščino«. Dokaj podobne sklepe je
imel dr. Franjo Kožul, ki je trdil, da so veščina, zvitost in avtoriteta vodje, kadar gre
za gol fizični obstoj, osnovni pogoji uspeha (op.cit. str. 36–45; 116).
Vojaška znanost je bila takrat opredeljena kot sistem znanj o bistvu in vsebini oboro-
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kot so npr. analiza operacij, vojne igre, vojaške vaje, vojaške obveščevalne
metode, metode vojaške ekspertize idr.; (4) lastne zakone, izreke in načela, ki veljajo za pripravo in izvajanje oboroženega boja, in (5) dokazljiva
dognanja, ki so koherentna z dosežki drugih znanosti in ved in se dajo
preverjati s pomočjo eksperimentov in vivo kakor tudi in vitro ter in silico. Prišli so poleg tega do sklepa, da kompleksnost oboroženega boja zahteva, da mora tudi vojaška znanost biti sistemska, oziroma da jo mora sestavljati več ved, te pa več disciplin. Obenem so – hoteli ali ne – ugotovili,
da je vojaška znanost sicer na Zahodu depolitizirana in ločena od ideologije, za kar pa v (tedanji) JLA ni (bilo) stvarnih možnosti81, in so morali
priznati, da je bila vojaška znanost – zaradi »podružbljanja obrambe« – le
instrument politike82.
Od časa, ko so bili aktualni takšni in podobni sklepi in ugotovitve, pa
do danes so se bistveno spremenili mnogi tedanji oborožitveni sistemi (letala, tanki, rakete idr.), nastali so številni novi sistemi (vojaški sateliti,
C3I/CM, brezpilotna letala, nevtronsko orožje itd.), nič manjše pa niso
spremembe v mednarodnem okolju po odpravi delitve sveta na dva pola;
danes morajo oborožene sile poleg tradicionalnih reševati tudi mnoge povsem nove probleme (npr. sodelovanje v mirovnih, humanitarnih, protiterorističnih in drugih operacijah). Prišlo je do svojevrstne internacionalizacije obrambe, ker se stabilne države v svojo korist odrekajo monopolu
nad uporabo dela vojaških sil in pošiljajo svoje enote na ozemlja nestabilnih držav (failed states), da bi preprečile širjenje spopadov. Vojaške enote
se v teh novih »mirotvornih« vlogah ne morejo opirati na tradicionalne
norme bojevanja in vojskovanja. Vse to je vojaško znanost postavilo pred
nove izzive, saj zahteva od raziskovalcev in praktikov revizijo mnogih
nekdanjih definicij in klasifikacij kakor tudi širjenje teoretskega polja vojaških ved.
Na sedanji stopnji razvoja vojaška znanost ni več samo sistem tradicionalnih znanj o pripravah oboroženih sil za oboroženi boj (1), o bojevanju
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ženega boja ter vojne kot celote; kot njen predmet je definirana vojna in njen bistveni sestavni del oboroženi boj (Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 560).
V Vojaškem leksikonu je zajeto 20.000 pojmov, od česar 70 % predstavljajo pojmi, ki se
nanašajo na vojaške vede, orožja, organizacijo oboroženih sil, vojaške doktrine ipd.;
ostali pojmi se nanašajo na vojaško zgodovino, vojaško geografijo, biografije vojskovodij ipd (Vojni leksikon, predgovor; VIZ, Beograd 1981).
Na to je na omenjenem simpoziju posebno opozoril tudi general Dozet, ki je v tem,
da je nekdanja »veščina« prerastla v »znanost« (citiral je Lenina in Tita, ki sta jo
obravnavala kot »vojaško znanost«), videl podlago za spremembo razmerja med politiko in vojaško znanostjo, ki ne bi več mogla ostati samo »dekla politike«. Obenem je
izrazil bojazen, da – zaradi prevelikega vpliva vojaške znanosti (nota bene vojaških
profesionalcev, op. A. Ž.) – ne bi prišlo do deformiranja splošne ljudske obrambe
(prav tam, str. 53 – 61).
Dr Bogdan Šešić je to razmerje evfemistično predstavil kot »enotnost oboroženega
ljudstva, ideološko indoktrinirane armade in politične organizacije delavskega razreda« (str. 80–85, Vojna nauka, VIZ 1971);
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v vojni (2) in o vojni kot oboroženem spopadu največjih razsežnosti (3).
Danes zajema tudi zelo širok sistem znanj s povsem drugih področij in
vprašanj, s katerimi se nekoč klasiki niso ukvarjali, ko so pred 100–200
leti utemeljili njene osnove. Na širjenje področja, s katerim se danes ukvarja vojaška znanost, je vplivalo to, da so se v sodobnem svetu zabrisale
meje med mirom in vojno, s čimer se je razširilo polje uporabe oboroženih
sil v »sivi coni« med vojno in mirom. Med ta nova področja sodijo: razvoj
in izgradnja oboroženih sil (4), uporaba oboroženih sil za odvračanje potencialnih nasprotnikov od uporabe oboroženih sil ali vojaških groženj
(5), uporaba posebno izurjenih in opremljenih delov oboroženih sil v t. i.
posebnih operacijah specialne (podtalne) vojne (6), uporaba oboroženih
sil za podporo diplomaciji (v mirovnih in drugih operacijah, ki so drugačne od vojne) (7), prav tako pa tudi uporaba oboroženih sil v humanitarnih
operacijah (8), operacijah vzdrževanja reda v kritičnih notranjih razmerah
(9) ter tudi znanja iz domene uporabe oboroženih sil in njihovih potencialov v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja (10). Na koncu, a nikakor ne nazadnje, bi bilo treba kot novost upoštevati tudi to, da je danes
okoli 80 odstotkov celotne svetovne vojaške moči osredotočeno v zvezi
Nato in v bivših članicah organizacije Varšavskega sporazuma, ki imajo
na voljo tudi 95 % svetovnega vojaškega znanja83. To dejstvo zahteva od
oboroženih sil drugih držav, da pozorno spremljajo njihove znanstvene
dosežke, da ne bi same zaostale v razvoju.

Med Scilo širjenja in Karibdo oženja
teoretskega polja vojaške znanosti
Iz predstavljene analize se da videti, zakaj so v bližnji preteklosti obstajali
dvomi o tem, ali bi bilo vojaško znanost ustrezneje obravnavati kot sestavni del naravoslovja84, kot sestavni del družboslovja85 ali pa jo opredeliti
kot povsem ločeno samostojno celoto86; vzrok za to »trilemo« je bilo dejstvo, da se oborožene sile bojujejo z orožjem (oziroma s tehničnimi sistemi,
ki jih preučujejo tehnične in naravoslovne vede) in da delujejo za koristi
83
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Martin Van Creveld: On Future War, str. 1; Brassey’s, VB 1991.
Lav Trocki, op. cit. – str. 139;
Prav tam, str. 149; ruski general Mihnevič je v začetku 20. stoletja trdil, da je vojaška
znanost znanost o vojni in da je torej sestavni del sociologije (Russkaja voennaja
mysl’, prav tam, – str. 90–91).
To stališče je bilo značilno za mnoge nemške militariste po prvi svetovni vojni. Tako
je nemški general Ludendorff leta 1935 vztrajal, da je v totalni vojni, za katero je
predvideval, da bo neizbežno sledila prvi svetovni vojni, celotno oblast v državi treba
izročiti vojaškem poveljniku. Ta naj bi vodil državo v vojni v skladu z izsledki vojaške znanosti, ne da bi politikom dovolil, »da ga motijo« (Der Totale Krieg, str. 115;
Munchen 1935).
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politike (ki sodi med družbene vede), da pa se pri tem oboroženi boj izvaja po posebnih načelih in pravilih, ki ne veljajo ne na področju naravoslovja ne na področju družboslovja (da torej ima svoj predmet, ki ga ne
preučuje nobena druga veda). Prav ta posebna načela in pravila za pripravo in izvajanje oboroženega boja, ki jih poznajo le vojaški izvedenci, naj
bi – po mišljenju militaristov – bila zadosten argument za obravnavanje
vojaške znanosti kot povsem samostojne celote.
V trikotniku naštetih različnih izhodišč je v svetovnih vojaških znanstvenih krogih na koncu prevladalo spoznanje, po katerem je vojaška znanost sestavni del družboslovja – zaradi vzročno-posledične povezanosti s
politiko, ki vedno opredeljuje velikost, strukturo, mesto, naloge in vlogo
oboroženih sil ter vojno kot družbeni pojav. Povezana je tesno z obramboslovjem, s teorijo mednarodnih odnosov in mednarodnim pravom, a ima
visoko stopnjo avtonomije, saj se ukvarja z oboroženim bojem, s katerim
se ne ukvarja nobena druga znanost ali veda. Njeni oporni katalizatorski
stebri so vojaško-družboslovne in vojaškotehnične vede, ki so povezane z
dosežki matičnih družboslovnih in tehničnih ved.
Pomembno je, da je do prve svetovne vojne in celo po njej v vojaških
krogih v glavnem prevladovalo stališče, da se vojaška znanost, s tem ko se
ukvarja s preučevanjem vojne, implicitno ukvarja tudi s celotno obrambno sfero. To enačenje priprav za vojno z obrambo je v praksi odsevalo na
poimenovanje ustreznih ministrstev. Ni nenavadno, da so se do takrat ministrstva, ki se danes imenujejo obrambna in ki so jim takrat praviloma
bile na čelu vojaške osebe, imenovala vojna ministrstva (v Nemčiji Kriegsministerium, v Veliki Britaniji Ministry of War, v ZDA Department of
War, v Franciji Ministere de la defense nationale et de la guerre, v Srbiji
ministarstvo rata)87. V njihovi sestavi so kot strokovna pomoč vojakom
delali tudi univerzitetno izobraženi visoki državni uradniki, ki so bili pomožne civilne osebe in so se ukvarjali z vprašanji financiranja, proizvodnje za vojaške potrebe, z nabavami za potrebe vojske, sodelovanjem z drugimi ministrstvi, ki so, tako kot npr. ministrstvo za transport, opravljala
nekatere naloge za potrebe vojske ipd.
V kakšni vlogi so bili takrat vojaško izkušeni, politično pa neizkušeni
generali na ministrskih položajih, kaže primer francoskega generala
Bruna, ki je pred prvo svetovno vojno ob poskusu vojaške reforme in iskanja najustreznejše strukture francoske vojske naletel na močno nasprotovanje desnice88. Brun je namreč zahteval, da se mirnodobne aktivne divizije in korpusi v primeru vojne okrepijo z rezervnimi pehotnimi polki
tako, da bi bil na vsakega vojaka mirnodobne vojske vpoklican še en rezervist. Vladajoči desničarji pa so se bali, da bi vpoklicani rezervisti, ki so
bili usmerjeni pretežno protivladno (levičarsko), »zvodenili« mirnodobno
armado in v določenih razmerah morda v Franciji celo sprožili revolucijo,
87
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Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 5. zvezek, str. 497.
Žofr: Ratni memoari, str. 9–10; VIZ, Beograd 1956.
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zato jim je bila takšna usmeritev nesprejemljiva. V debatah so svoje stališče zagovarjali s tem, da armada, kakršno je želel general Brun, ali pa
armada tipa »milice« (ki so jo kot »narodno vojsko« zagovarjali francoski
socialisti89) Franciji ni potrebna, ker bodo vojno tako ali tako izbojevale
enote mirnodobne armade v hitrem pohodu.
Na podoben primer naletimo tudi v Avstro-Ogrski, kjer je leta 1911
načelnik generalštaba Konrad von Hetzendorff zaskrbljen ugotovil, da
monarhije vojaško ne ogrožata edino Nemčija in Švica, medtem ko bi do
vojaških napadov lahko prišlo na vseh drugih smereh. Zato je pritiskal na
zunanje ministrstvo, da naj sklene pogodbo z Romunijo in cesarstvu tako,
da zavaruje vzhodni bok oziroma prostor med potencialnima frontama s
Srbijo in Rusijo90. Ker pa je hkrati ukazal utrjevalna dela na meji z Italijo,
ki je bila skupaj z Nemčijo podpisnica zavezniške pogodbe z Avstro-Ogrsko, je prišel navkriž z avstrijsko uradno politiko. Zanimivo je, da je leta
1912 v želji, da bi ustvaril ugodne okoliščine za napadno delovanje armade proti Srbiji in Rusiji, predlagal zunanjem ministru, da od kraljevine
Črne Gore s finančno pomočjo doseže nevtralnost in da na podoben način zagotovi formiranje albanske vojske in njeno delovanje na južnem
delu kraljevine Srbije91. Podobno kot je general Brun poskušal notranjo
politiko izrabiti za reforme za krepitev francoske vojske, je general von
Hetzendorff poskušal uspeh vojaških načrtov zagotoviti s spremembami
avstrijske zunanje politike. Oba sta torej vojaško znanost in prakso, ki sta
sodili v delovno področje njunih pristojnosti, pojmovala kot preozek
okvir in sta ga zato poskušala prekoračiti.
Med prvo svetovno vojno se je ponovno večkrat pokazalo, da so generali, ki niso bili le na čelu vrhovnih vojaških poveljstev, ampak tudi vojnih
ministrstev, med vojskovanjem postavljali v ospredje vojaške cilje, kar je
povzročalo nenehna trenja med njimi in parlamenti ter drugimi deli državne uprave, ki so dajali prednost političnim, gospodarskim in drugim
državnim interesom92. V tem sklopu niso brez podlage ocene nemškega
cesarja Viljema in nemškega zunanjega ministrstva, ki sta bila mnenja, da
si je Nemčija v prvi svetovni vojni na zahodni fronti po nepotrebnem nakopala na vrat še Veliko Britanijo, in to samo zato, ker je nemški generalštab v začeten načrt operacije proti Franciji brez nujne potrebe vključil
napad na nevtralno Belgijo93.
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Leon Jaures: L Armee nouvelle; Pariz 1911.
B. M. Šapošnjikov, gl. op. 91, str. 500.
B. M. Šapošnjikov, gl. op. 91, str. 500–501.
Sovjetski teoretik general Šapošnjikov je to tendenco, ki je bila značilna za vse generalštabe v začetnem obdobju prve svetovne vojne, metaforično opisal kot poskus generalštabov, da prevzamejo vlogo »možganov države«, oziroma kot poskus »militarizacije politike« (B. M. Šapošnjikov: Vospominanija – naučnye trudy, str. 377; Voenizdat, Moskva 197).
B. M. Šapošnjikov, prav tam, str. 502–503.
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Podobno je po izgubljeni drugi svetovni vojni razmišljal tudi nemški
feldmaršal Keitel; ko je bil pred tem, da ga bodo zaradi vojnih zločinov
obesili, si je poskušal odgovoriti na vprašanje, ali bi lahko on osebno skupaj z nemškimi oficirji kot celoto v vojni dosegel več. Svoje dvome je
nazorno izrazil s sklepno mislijo o poklicu oficirja, ki je v marsičem
aktualna tudi danes: »Poklic oficirja ni liberalen poklic (kot npr. poklic
odvetnika, zdravnika ali umetnika – op. A. Ž.), ker je ena od osnovnih
odlik oficirja poslušnost, z drugimi besedami – nekaj, kar je povsem nasprotno od kritizerstva … Iz t. i. maničnega razumnika ne more postati
dober oficir, a z druge strani velja tudi to, da profesionalnemu vojaku zaradi enostranske izobrazbe manjka sposobnosti, da bi se postavil po robu
tezam, ki ne sodijo v njegovo strokovno domeno.«94 Iz opisanih primerov
se vidi, da sta obe maršalovi samokritiki oficirskega poklica izhajali iz
tega, da takratna nemška oficirska izobrazba ni zagotavljala ustrezne širine znanj za uspešno vojskovodstvo in komuniciranje oficirjev s politiki in
izvedenci drugih strok.
Predvsem je značilno, da so politiki že med prvo svetovno vojno zahtevali večji in učinkovitejši nadzor nad vojaškim vrhom, ki si je pogosto po
svoje razlagal cilje vlade in parlamenta. Četudi je bilo na papirju predvideno, da vlada formulira politične cilje in vodi vojno na splošni ravni ter
da vrhovno vojaško poveljstvo odloča le o grupiranju sil na posameznih
frontah in načinu njihove uporabe v oboroženih bojih, je v praksi pogosto
prihajalo do trenj. V Franciji je med prvo svetovno vojno delovala v parlamentu zelo močna skupina, ki si je prizadevala, da bi vojno ministrstvo
imelo vrhovni nadzor ne le nad obrambno politiko, ampak neposredno
tudi nad vojaškimi operacijami, kar je povzročalo stalna trenja med njim
in vrhovnim vojaškim poveljstvom95. Pri reševanju problema civilno-vojaških razmerij pridobljene izkušnje so prispevale, da so se po prvi svetovni vojni vojna ministrstva pričela ukvarjati z različnimi vidiki obrambne politike in pripravami države za obrambo ter z nacionalno logistiko,
vojaška poveljstva pa z neposrednim načrtovanjem uporabe oboroženih
sil in njihovim usposabljanjem. V vse večjem številu držav so na čelo vojnih ministrstev postavili civilne osebe.
Koordiniranje obrambnih naporov države je na ravni ministrstev zahtevalo povsem drugačna in veliko širša znanja od tistih, ki so jih imeli vojaški profesionalci. Ko se je to ponovno potrdilo tudi v drugi svetovni vojni,
je prevladalo spoznanje, da bi bilo vojna ministrstva treba preimenovati v
obrambna ministrstva, da bi jih bilo treba kadrovsko okrepiti s strokovnjaki z nevojaških področij ter da bi bilo za preučevanje priprav države za
obrambo in izvajanja obrambe celotne države v vojni treba (do)šolati oziroma specializirati posebne izvedence. Dozorela je tudi zamisel, da bi bilo
treba v ta namen oblikovati poseben obrambno usmerjen podsistem ved,
94
95

Lidl Hart: Mač i pero, str. 16; VIZ, Beograd 1985.
Žofr, prav tam, str. 435–436.
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v katerem bi se proučevale pravne norme (povezane z obrambo), teorija
industrijske mobilizacije, teorija financiranja obrambe, obrambna logistika, nadzor nad obveščevalnimi službami ipd. Podsistem teh ved naj
bi vseboval razvejano teoretsko »šahovnico«, katere »kvadratki« bi bili
polemologija, teorija vodenja obrambnega sistema, primerjalna analiza
obrambnih in varnostnih sistemov sosednjih držav, teorija civilne obrambe, teorija nacionalne varnosti, teorija nacionalne logistike in infrastrukture, teorija razvoja sistema nacionalne obrambe, teorija civilno-vojaških
razmerij, teorija propagande in psihološke vojne, ipd.
Ker so po drugi svetovni vojni, ko so želeli izboljšati prakso, na mnogih
univerzah v zahodnih državah organizirali obrambno usmerjene raziskave
in ustanovili posebne študijske programe, ki so se ukvarjali z multidisciplinarnimi vidiki obrambe (Defense Science, Defense Studies) in (ali) varnosti (Security Studies)96, je v drugi polovici 20. stoletja ponovno postala
živa potreba, da se čim natančneje opredeli predmet vojaške znanosti in
da se obenem natančneje določijo meje med njo in drugimi vedami in disciplinami, predvsem pa z znanostjo o obrambi oziroma z obramboslovjem
ter varstvoslovjem. Na Zahodu so po vzoru obrambnih študij (Defense
Studies) in varnostnih študij (Security Studies) oblikovali novo disciplino
– vojaške študije (Military Studies). V bistvu gre pri tem za interdisciplinarno področje, ki se ukvarja s preučevanjem vojaških vprašanj na globalni ravni, pri čemer je težišče na spremembah, ki so nastale v zadnji
četrtini 20. stoletja, točneje po vietnamski vojni97. Od tega, kako so v
posameznih državah rešili problem umestitve vojaške znanosti v sistem
ostalih znanosti, je postala odvisna tudi konkretna rešitev njene institucionalizacije v državi.
Danes so z vidika institucionalizacije vojaške znanosti v praksi tri osnovne smeri: na prvi se vojaška znanost preučuje v ustanovah, kjer se študira obramboslovje, ki se ukvarja s celotno obrambno sfero; na drugi
smeri se vojaška znanost preučuje v vojaških ustanovah (univerzah, inštitutih, raziskovalnih centrih ipd.), kjer se pojavlja kot samostojna celota, ki
se ukvarja primarno z vojno (pri čemer vsebuje tiste dele družboslovnih,
naravoslovnih in drugih ved, ki ji pomagajo, da lahko uspešneje opravi
svojo nalogo); na tretji smeri, ki je še vedno oprta na skepso t. i. ideološke
šole 19. stoletja, se sistem vojaških znanj obravnava kot »disciplina o
vojni«, kar je sicer več kot »veščina« ali »spretnost« (ang. art), a še vedno
ni »znanost«98. Ker je tretja smer le še ostanek dilem, ki so bile žive v preteklosti, bomo v poglavjih, ki sledijo, imeli poudarek na prvi in drugi
smeri.
96
97
98

Origins of the Security Studies field – Encyclopedia of Violence, Peace, Conflict, str.
272–273; Academic Press, First edition – volume 3.
Military Studies – Encyclopedia of Violence, Peace, Conflict, str. 740–1; Academic
Press, First edition – volume 3.
Jim Storr: Neither Art Nor Science – Towards a Discipline of Warfare, str. 39 – 45;
RUSI Journal, London april 2001.
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V ZDA so vojaško znanost (Military Science) umestili med družbene
vede, in sicer v skupino ved, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki obrambe
državnih interesov. Tako vojaška znanost predstavlja eno ožjih področij
znanosti o obrambi ali obramboslovja. V skladu s tem so leta 1975 kot
krovno institucijo, ki se ukvarja z znanostjo o obrambi (Defense Science),
oblikovali civilno-vojaško Univerzo za nacionalno obrambo (National Defense University)99. Nastala je tako, da so v univerzo združili dve dotedanji samostojni fakulteti – Nacionalni vojni kolidž (National War College)
in Industrijski kolidž oboroženih sil (The Industrial College of the Armed
Forces). Na Nacionalnem vojnem kolidžu se je do leta 1996 izobraževalo
7.500 strokovnjakov s področja obrambe, od katerih je vsak imel za seboj
vsaj 23 let prakse. Glavni predmet študija je splošna državna strategija,
kar pomeni koordiniranje ciljne uporabe vseh vrst državne sile – politične, gospodarske, tehnološke, vojaške, obveščevalne, psihološko-propagandne idr.; podiplomci se na šestih različnih tečajih seznanjajo s temelji
državništva (Fundamentals of Statecraft), temelji vojaške misli in stategije
(Fundamentals of Military Thought and Strategy), osnovami geopolitike
ter s procesom sprejemanja strateških odločitev na najvišji ravni vodenja
države (The National Security Policy Process). S posameznimi področji se
ukvarjajo posebne fakultete v sestavi te univerze, kot so npr. Medvejni
štabni kolidž vseh treh vej oboroženih sil (Joint Forces Staff College), Industrijski kolidž (Industrial College of the Armed Foces), Kolidž (za izrabljanje) informacijskih zmogljivosti in virov (Information Resources College) idr.; poleg tega so v sestavi te univerze tudi številni raziskovalni
inštituti in centri (Institute for National Strategic Studies, Center for Hemispherical Defense Studies idr). Očitno je, da gre za univerzo, ki pokriva
vsa področja obrambnih in varnostnih dejavnosti na ravni države in širše
(vključeni so tudi problemi zavezništva), pri čemer so štabne šole posameznih vej oboroženih sil le ena od stopenj na lestvici, na katere vrhu je
Nacionalni vojni kolidž, ki se dejansko ukvarja z nacionalno obrambo in
ne z »vojno«, ki pa je po tradiciji še vedno ostala v njegovem naslovu (National War College).
V nasprotju s tem je v Ruski federaciji tudi po razpadu ZSSR še vedno
ostalo veljavno izhodišče, po katerem se vojaška znanost obravnava kot
posebna celota, s katero se ukvarjajo samo oborožene sile100. Vojaška
znanost je tako danes tam opredeljena kot »sistem znanj o zakonitostih
vojne, načinih pripravljanja za vojno, vojskovodstvu in vojskovanju v konkretnih zgodovinskih razmerah«; v Sovjetski zvezi je bilo ob tem iz ideoloških razlogov poudarjeno, da takšne definicije reakcionarne buržoazne
99

Army Officer’s Guide 1996, str. 266–7.
znanost (rus. voennaja nauka) se obravnava kot sistem znanj o zakonih in
vojaškostrateških značilnostih vojne, o izgradnji (stroitel’stve) oboroženih sil in priprave oboroženih sil in države za vojno ter o načinih oboroženega boja (vooružjonnaja bor’ba) (Voennyj enciklopedičeskij slovar’, str. 135–136; Voennizdat, Moskva
1986).

100 Vojaška
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kapitalistične države ne morejo dati, ker lahko izhaja le »iz socialno-razrednega bistva sovjetske države«101. Po razpadu ZSSR je bila poleg splošne Vojaške univerze (Voennyj Universitet), ki ni sestavni del niti ene veje
oboroženih sil102, ustanovljena Akademija vojaških znanosti Ruske federacije (Akademija voennyh nauk RF).
Kot posebna institucija za podiplomski študij sui generis deluje ruska
Generalštabna akademija, ki je sicer v sestavi Ministrstva za obrambo, a
se ne ukvarja z obrambo v celoti, ampak je specializirana samo za oboroženi boj103. V nasprotju z ameriškim sistemom v tem sistemu ni študija
nevojaških področij. To se vidi iz strukture kateder Generalštabne akademije, kot so katedra strategije, katedra operatike, artilerijska katedra, zaledna katedra, katedra jedrsko-biološko-kemične zaščite, katedra zračne
obrambe in katedra za telesno urjenje. Razlika med obema načinoma je v
tem, da je pri zahodnem vojaška znanost integrirana v sistem multidisciplinarne znanosti o obrambi (oziroma obramboslovja), medtem ko v
ruskem sistemu preučevanje priprav države za vojno in preučevanje načinov in oblik vojskovanja in bojevanja104 potekajo v sklopu predmeta
vojna strategija v okviru vojaške znanosti, s katero se monopolno ukvarjajo oborožene sile105.
101 P.A.

Rotmistrov: Istorija voennogo iskusstva, str. 21–23; Voenizdat, Moskva 1963.
sestavi oboroženih sil so še te univerze: Vojaškoinženirska vesoljska univerza, Vojaška artilerijska univerza, Vojaškotehnična univerza, Vojaška univerza zračne
obrambe, Vojaška letalskotehnična univerza, Vojaška univerza za zveze, Vojaškoinženirska univerza in Vojaška univerza za zaščito pred jedrskimi, biološkimi in kemičnimi orožji (Armejskij sbornik, No4/2001, str. 66–70; Moskva).
103 Boško Antić: Visoko školovanje u Ruskoj Federaciji; Vojska z dne 12.4. 2001, str.
31,42, Beograd.
104 Maršal Sokolovski in skupina eminentnih avtorjev sovjetske vojne strategije so v
uvodu Vojaške strategije (Vojna strategija, VIZ, Beograd 1965) energično zavrnili kritike tistih recenzentov, ki so jim očitali, da so prestopili okvire vojaške znanosti s
tem, da so vodenje vojne obravnavali kot sestavno dejavnost vojaške strategije, ne pa
kot sestavni del državniških dejavnosti.
105 Na Zahodu je s pojavom jedrskega orožja oživel interes ne le za preučevanje obrambne sfere, ampak tudi uporabe jedrskega orožja. Poleg vladnih so se oblikovali tudi
številni nevladni centri, inštituti in raziskovalne skupine, ki so se ukvarjali z različnimi vidiki obrambe, priprave in vodenja vojne ter oboroženega boja. S tem je bila odprta pot za javno razpravo o vojaških problemih, o katerih je takrat tekla debata le
znotraj oboroženih sil. V Sovjetski zvezi so se vse do začetka perestrojke s problemi
vojne in oboroženega boja ukvarjale samo vojaške raziskovalne inštitucije. S perestrojko in glasnostjo ter pozneje z razpadom ZSSR je prišlo do sprememb, ker so se z
obrambo in oboroženimi silami pričeli ukvarjati ne le ministrstvo za zunanje zadeve,
ampak tudi novoustanovljene univerzitetne raziskovalne inštitucije (npr. Rossijskij
institut strategičeskih issledovanij in še nekaj drugih inštitutov). Kljub temu pa v
Ruski federaciji ni prišlo do formiranja Univerze za nacionalno obrambo, ampak se
je s problemi oboroženega boja in oboroženih sil še vnaprej ukvarjala samo vojska.
Raziskovalci, ki so poskušali ugotoviti, v kolikšni meri so nevojaški raziskovalci uspeli s svojimi predlogi reforme oboroženih sil omajati monopol vojske, do devetdesetih let niso uspeli ugotoviti pozitivnih premikov. (Benjamin Lambeth: A Generation
Too Late – Civilian Analysis and Soviet Military Thinking – Soviet Strategy and New
Military Thinking, str. 217–247; Cambridge University Press 1992).
102 V
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Vpogled v sedanje rešitve v Sloveniji kaže, da študij obramboslovja v
glavnih obrisih poteka podobno kot v ZDA in v nekaterih drugih zahodnih državah, kjer se civilne univerze ukvarjajo z različnimi vidiki varnosti
in obrambe ter s polemologijo, medtem ko se z načini in oblikami uporabe oboroženih sil v vojnah in z oboroženim bojem ukvarjajo visoke vojaške šole. Za ponazoritev: v sklopu študijskega programa obramboslovja na
FDV Univerze v Ljubljani ne poteka le študij mednarodnih odnosov z
osnovami vojnega prava, mirovnih študij, polemologije, obrambnih in varnostnih sistemov, sociologije in politologije vojske, civilne obrambe in
varnosti v mednarodnih odnosih, ampak tudi nekaterih klasičnih vojaških predmetov, kot so npr. teorija strategije (1), teorija taktike (2), sodobni
oborožitveni sistemi (3), vojaška zgodovina (4), vojaška geografija (5), temelji vodenja in poveljevanja (6) ter dopolnjevanje in mobilizacija oboroženih sil (7). Od 32 predmetov, ki jih študenti obramboslovja preučujejo v
4 letih, je 15 predmetov s področij splošnih političnih in socioloških ved,
od preostalih 17 predmetov pa polovica sodi med obrambne, polovica pa
med vojaške vede106. Ker se vojaški predmeti preučujejo tudi v študijskih
programih častniških tečajev CVŠ SV (Centra vojaških šol Slovenske vojske), je treba omeniti, da ti programi niso povsem enaki, saj so med njimi
velike razlike med učnimi cilji, številom ur, študijskimi viri, metodami
preučevanja, vrstami vaj, kakor tudi med metodami preverjanja znanj.
Pomembno je tudi upoštevati, da so mnogi, ki so se doslej ukvarjali z
vojaško znanostjo, dvomili o tem, ali obstaja ena sama vojaška znanost ali
pa je teh znanosti več. Temeljna dilema je bila, ali bi bilo treba vojaško
znanost razčleniti in posebej preučevati vojno, posebej pa oboroženi boj.
Ker vojna zajema politične, diplomatske, propagandno-psihološke, podtalne, gospodarske, informacijske in številne druge dejavnosti, je vseobsegajoča in kompleksnejša od oboroženega boja in jo pripravljajo in vodijo
državniki ter njim podrejene civilne vladne institucije, ne pa samo vojaki;
zato je na Zahodu sprva prevladalo stališče, da bi se z vojno in vojskovanjem morala ukvarjati posebna multidisciplinarna znanost – znanost o
vojni (Science of War)107.
Danes se je to področje – kot smo videli na primerih ameriške Univerze
za nacionalno obrambo (National Defense University) in ameriškega vojnega koledža (National War College) – preobrazilo v znanost o obrambi;
ta ima v svoji strukturi kot glavno vsebino pripravo države za obrambo na
vseh možnih področjih »napada« in torej ne samo na vojaškem. Skladno s
tem bi se z oboroženim bojem različnih razsežnosti ukvarjala druga znanost, in sicer znanost o oboroženem boju oziroma znanost o bojevanju
106 Ljubica

Jelušič: Defence Studies at the University of Ljubljana – Curriculum of Graduate Defence Studies – Security at the Fault Line: Security in Central and Southeastern Europe – 9th Partnership for Peace International Research Seminar – NATO
Defense College – Seminar Report Series, No11 – 2001 – Rome – str. 205–210.
107 Science of War – IMADE, str. 2364–2370.
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(»military science« in »combat science« oziroma »theory of combat«)108.
Odtod bi lahko sklepali, da je vojaška znanost »vgrajena« kot ena od komponent v znanost o obrambi (med šestimi tečaji Vojnega kolidža ZDA sta
le dva naravnana vojaško!) in da hkrati obstaja kot avtonomna celota –
kot znanost o oboroženem boju, ki je institucionalizirana v vojaškem šolstvu in operacionalizirana v vojaški strategiji, taktiki in operatiki109.
Takšna stratifikacija ni v nasprotju s tistim, kar je že pred skoraj dvesto
leti prodorno ugotovil Napoleonov sodobnik Antoine Henri de Jomini.
Celotno skupino vojaških ved je združil v organsko celoto z »državniškimi
znanji, potrebnimi za uspešno vodenje vojne«, in jo poimenoval – »umetnost (vodenja) vojne« (The Art of War)110. Zato ga na Zahodu tudi danes
mnogi obravnavajo kot »očeta sodobne vojaške znanosti«. Podobno je na
Vzhodu, kjer – kot smo predstavili na primeru Akademije vojaških znanosti v Ruski federaciji – še vedno prevladuje Jominijev integralistični način, vendar izpeljan tako, da se vojaška znanost (rus. voennaja nauka) –
podobno kot je bilo v času ZSSR – hkrati ukvarja s preučevanjem načinov
priprav za vojskovanje in samega vojskovanja ter s preučevanjem oboroženega boja111. V tej klasifikaciji torej ni posebne multidisciplinarne znanosti, s katero se ukvarjajo državniki civilisti in vojaki, ampak se z znanostjo o vojni (voennaja nauka) ukvarjajo samo vojaški profesionalci, ki
aksiomatsko izhajajo iz tega, da je to nujnost, ker je glavna sestavina
vojne oboroženi boj in je vojna njegov okvir.
Za klasifikacijo vojaške znanosti so bila – poleg naštetih – doslej v uporabi tudi druga merila, med njimi tudi ideološka, nacionalna idr. Tako so
108 Obe

stališči sta podrobno predstavljeni v The International Military and Defense
Encyclopedia.
109 Na ameriški Vojaški akademiji kopenske vojske (West Point) je področje naravoslovnih in tehničnih ved zastopano z najmanj 35 %; če pa se študent odloči, da med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dodatne predmete s tega področja, lahko ta delež
doseže 58 %. Družbene vede imajo delež 32 %, kar pomeni, da – ob upoštevanju moralno-etičnega izobraževanja, športa (ki ima izredno pomembno mesto) in tujih jezikov – v celotnem štiriletnem programu študija le 10 % ur vojaške znanosti. Obvezni
vojaški predmeti so: (1) topografija, (2) vojaška zgodovina I in II in (3) vojaško vodenje; izbirni predmeti so (4) bojni operacijski sistemi, (5) evolucija vojaške doktrine,
(6) komuniciranje z javnostmi, (7) spopadi nizke intenzivnosti, (8) združevanje sil, (9)
vodenje operacij in (10) vojaška strategija. (dr Vjekoslav Stojković, Irena Peharda:
The United States Military Academy at West Point; Hrvatski vojnik, siječanj 2002,
str. 6–11).
110 Jomini je izhajal iz tega, da umetnost (vodenja) vojne tvori šest ved: (1) državniška
znanja (statesmanship), potrebna za vodenje vojne; (2) strategija ali veščina usmerjanja vojaških množic na vojskovališču; (3) velika taktika kot veda o operacijah; (4) logistika, ki jo je pojmoval kot koordiniranje premikov armad; (5) vojaško inženirstvo
kot veda o fortifikacijah in (6) taktika kot veda o bojih (Henri de Jomini: The Art of
War; Stackpoole Books, ZDA 1992).
111 Stališča maršala Sokolovskega, ki je o tem pisal v šestdesetih letih, in maršala Garejeva, ki je o tem pisal v devedesetih letih, se bistveno ne razlikujejo (Sokolovski:
Vojna strategija; VIZ, Beograd 1965; M.A. Gareev: Esli zavtra vojna?; Vladar, Moskva
1995).
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iz obdobja bipolarne delitve in nasprotij ostale še danes mnogim
(pre)dobro znane ideološko utemeljene razprave sovjetskih teoretikov, v
katerih je bila vojaška znanost – tako kot svet na dva bloka – razdeljena
na »napredno sovjetsko vojaško znanost« in na »reakcionarno imperialistično znanost«112. V času intenzivne medblokovske konfrontacije so nekateri zagovorniki strateškega jedrskega orožja vztrajali pri tezi, da je uničujoča moč tega avtomatiziranega medcelinskega orožja za množično
uničevanje, združena z možnostjo, da se uporabi zgolj s pritiskom na
gumbe za lansiranje raket (ang. push buttons war), odprla pot za revizijo
razmerja med politiko in strategijo, ker je ustvarila možnosti, da se jedrska strategija osamosvoji iz okvira klasične vojaške znanosti v povsem
samostojno znanost113. Tako je npr. francoski teoretik Galois že v šestdesetih letih kot argumente za to, da je strateško jedrsko orožje s svojo
ogromno rušilno močjo in medcelinskimi dosegi prenehalo biti sredstvo
politike, navajal: da bi se lahko vojna začela brez mobilizacije in razvoja
sil (1), da bi na potek vojne odločilno vplivali prvi jedrski udari (2) in da
za doseganje odločilnih rezultatov ne bi bila potrebna dotedanja »množičnost konvencionalnih sil« (oziroma njihova množična uporaba), ampak
ustrezna »megatonaža« posameznih bojnih glav (3)114. Skratka, politika bi
v skladu s takšnimi ocenami morala sprejeti novo tehnološko realnost in
izhajati iz tega, da jo strateško jedrsko orožje, ki ga ima tudi glavni nasprotnik, obvezuje, da ga obravnava kot samostojen dejavnik, zaradi katerega se mora – da bi se izognila jedrskem samomoru – izogibati jedrski
vojni proti glavnem nasprotniku kot nadaljevanju politike z drugimi
sredstvi. Strateško jedrsko orožje naj bi torej s svojo samostojnostjo naredilo politiko zmernejšo in jo preusmerilo na področje iskanja posrednih
metod doseganja ciljev.
Dileme in trileme o posebnih vojaških znanostih, ki se ukvarjajo samo
z vojno, samo z oboroženim bojem ali z vojno in oboroženim bojem, so
danes v glavnem odpravljene. K temu sta prispevala razvoj teorije sodobne znanosti115 in razvoj obramboslovja, v katerem so nastale številne discipline, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki vojne in miru, varnosti, obrambe, mirovnimi študijami ipd. Prevladala so stališča, da sta obramba in
112 P.A.

Rotmistrov je leta 1963 zapisal: »Buržoazna vojaška znanost se – glede pojasnjevanja mnogih vojnih pojavov – opira na metafiziko in idealizem, služi interesom
izkoriščevalskega razreda, ki vodi nepravične izkoriščevalske vojne s cilji, ki so tuji
interesom delavcev kapitalističnih držav.« Zaradi tega jo je obravnaval kot »protiznanstveno« (»…imeet anti-naučnyj harakter idejno-teoretičeskih osnov«) in »reakcionarno« (P.A. Rotmistrov, prav tam, str. 21–22).
113 Sovjetski maršal Sokolovski je v šestdesetih letih intenzivno polemiziral s temi stališči (Vojna strategija, str. 32; VIZ, Beograd 1965).
114 Otto Wienn: Promene u ratovodstvu, Zbirka članaka iz strategije, 1. del, str.
155–158; VIZ, Beograd.
115 Med deli slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo z »znanostjo o znanosti«, je najbolj
vseobsegajoča in najobsežnejša monografija Andreja Uleta z naslovom Sodobne teorije
znanosti (Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992).
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vojna prekompleksna fenomena, da bi se lahko z njima ukvarjali samo vojaška znanost in vojaški profesionalci116, prav tako pa tudi to, da je oboroženi boj preozek fenomen za vojaško znanost, ker vojaški znanosti – če ne
bi z vidika oboroženega boja preučevala tudi miru, kriz in vojne – ne bi
omogočil, da uspešno prodre do novih zakonov in norm za uporabo oboroženih sil.
Od tega sklepa do postopne ugotovitve, da je vojaška znanost sistem
znanj o vseh vrstah dejavnosti oboroženih sil v miru, krizah in vojnah, ter
o okoliščinah, v katerih se oborožene sile razvijajo in delujejo, ni bilo več
daleč. Četudi ima vojaška znanost kot svoje osrednje teoretsko polje oboroženi boj, s katerim se ne ukvarja nobena druga znanost ali veda, ni ostala izolirana od ostalih ved in znanosti. Seveda je pri tem največja pozornost sistema vojaških ved ostala še vedno osredotočena na oboroženi boj
in načine in oblike bojevanja, vendar preučuje tudi vojno – s katero se ukvarjajo tudi druge družbene vede (posebno je pomemben vpliv sodobne
konfliktologije) – toda le z vidika oboroženega boja (military war) in kot
okvir, v katerem poteka oboroženi boj. Z ostalimi vidiki vojne se ukvarjajo obramboslovne vede, zgodovina, sociologija, ekologija ter pravne in
druge vede. V zvezi s tem je treba omeniti, da se mora danes sistem vojaških ved ukvarjati tudi s preučevanjem miru in kriz, ker po razpadu sistema bipolarnega ravnotežja vse pogosteje prihaja do uporabe oboroženih
sil v kriznih razmerah in okoljih, ki se bistveno razlikujejo od vojn.
Pomembno je še enkrat poudariti, da vzporedna zgodovinska procesa
širjenja teoretskega polja vojaške znanosti (na vse vrste dejavnosti oboroženih sil v miru, krizah in vojnah) in postopnega izgubljanja monopola
vojaške znanosti nad preučevanjem vojne (vojno preučujejo tudi civilne
univerze in raziskovalni inštituti) nista potekala v vseh državah premočrtno in brez ovir in zastojev. Tako so v ZSSR še v osemdesetih letih minulega stoletja, v Rusiji pa še zdaj, pod vplivom vojaško-političnih krogov
trdno vztrajali pri vojaški znanosti kot edini znanosti o pripravi države za
vojno in vojskovanje117; podobne težnje so se takrat kazale tudi v nekdanji Jugoslaviji118. Kot produkt obsežnih in dolgotrajnih raziskav, ki so bile
v tedanji Jugoslaviji – podobno kot v takratni ZSSR – v celoti opravljene v
vojaških znanstvenoraziskovalnih institucijah119, sta bili vzporedno obli116 Vojne

kot kompleksnega fenomena ne preučujejo le obramboslovci, ampak tudi zgodovinarji, politologi, pravniki, sociologi, polemologi, gospodaristi, strokovnjaki za
množične medije, zdravniki, psihologi, demografi idr.
117 V Sovjetski vojni enciklopediji (Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom 2, str. 183;
Voennizdat, Moskva 1976) je zapisano uradno stališče, po katerem je vojaška znanost (rus. voennaja nauka) sistem znanj o karakterju in o zakonih priprave oboroženih sil in države za vojno in o vodenju vojne.
118 V Vojaški enciklopediji je bila vojaška znanost (sh. vojna nauka) izrecno opredeljena
kot znanost, ki se ukvarja z vojno v celoti in ne le z oboroženim bojem (Vojna enciklopedija, 2. izd., 10. zv., str. 560; VIZ Beograd).
119 Omeniti je treba, da je v tistem času že bil v Beogradu poseben Center za strateške
študije, sestavljen iz civilnih strokovnjakov, katerega direktor je bil dr. Vatroslav Ve-
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kovani dve doktrini, in sicer doktrina oboroženega boja in doktrina splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite120.
Značilno je bilo, da so najprej vodilne vojaške strukture sestavile doktrinarni dokument o oboroženem boju (leta 1983), nato pa so šele štiri leta
za tem sestavile še doktrinarni dokument o obrambi, ki bi dejansko moral
biti sestavljen prvi, saj je bila vojska uradno podrejena ministrstvu za
obrambo. Postopek oblikovanja je bil torej takšen, da se je delovanje države v vojni prilagajalo delovanju oboroženih sil. Namesto da bi politika začrtala mesto in vlogo oboroženih sil in vojne, se je zgodilo nasprotno. V
obeh doktrinarnih dokumentih sta bila v preskriptivni obliki zelo podrobno razčlenjena in opisana vloga in delovanje takratnega celotnega obrambnega in družbenega sistema zvezne države v morebitnih kriznih razmerah in vojni121. Zanimivo je, da takrat – zaradi monopola, ki ga je imel
takratni Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo (ZSLO) nad pripravami
celotne države in družbe za vojno – ni bilo ostrejših kritik procesa, ki je
bil uporabljen pri izdelavi teh pomembnih doktrinarnih dokumentov122.
karić. Osnovna tematska področja, s katerimi se je Center ukvarjal, so bila – sodeč
po Pregledu CSS (1I., 2. del, Beograd 1988): (1) sosednje države in Balkan; (2) države
tretjega sveta; (3) bipolarno strateško ravnotežje; (4) posledice uvajanja novih tehnologij na notranje razmere v državi; (5) mednarodni gospodarski odnosi države (inflacija, zunanji dolg idr.) in (6) mednarodni terorizem. Vpliv raziskav tega Centra na vojaške inštitucije (Center oboroženih sil za strateške raziskave in študije), ki so oblikovale doktrinarne dokumente (Strategija SLO in DSZ ter Strategija oboroženega boja),
je bil neznaten. Določila doktrine, ki so se nanašala na sodelovanje družbenih kapacitet v vojni, je v doktrinarnih dokumentih namreč oblikoval Sektor za obrambne
priprave civilnih družbenih struktur, ki je bil kot upravno-administrativna enota
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo podrejen generalu – zveznemu sekretarju
za ljudsko obrambo.
120 Strategija oružane borbe; ZSLO, Beograd 1983; Strategija opštenarodne odbrane i
društvene samozaštite SFRJ; ZSLO, Beograd 1987.
121 Prav tam, 4. In 5. poglavje.
122 Na prvem in drugem zveznem posvetu o znanstvenih dejavnostih in obrambi (leta
1987 in leta 1989), na katerih so sodelovali predstavniki vseh jugoslovanskih univerz,
so nekateri avtorji referatov zelo diskretno opozorili na to, da ima v svetu znanost v
obrambni sferi vse večjo vlogo, medtem ko v Jugoslaviji – vzlic »podružbljanju
obrambe«, ki je trajalo od leta 1968 – še vedno ni bila definirana »znanost o obrambi«
(sh. nauka o odbrani), kaj šele da bi bila narejena organizacijska shema, ki bi združila znanstvena dela družbe na področju obrambe v skladno celoto. Kot izjema je bila
omenjena Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (sedanja
Fakulteta za družbene vede), kjer je prof. dr. Anton Bebler s sodelavci oblikoval
predmet »obramboslovje«. V nasprotju z vojaško znanostjo (s katero so se ukvarjale
vojaške znanstvenoraziskovalne institucije, kot so bile npr. C0SSIS – »Centar oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije«, CVNDI – »Centar za vojno-naučnu
dokumentaciju i informacije«, VTI – »Vojno-tehnički Institut« in »Vazduhoplovnotehnički institut«, BI – »Brodarski institut«, VMA – »Vojno-medicinska akademija«,
VII – »Vojno-istorijski institut«, VGI – »Vojno-geografski institut«, »HI« – Hidrografski institut, šolski centri KOV, VM, VL, ki so imeli raziskovalna jedra idr.), s katero
se je usmerjalo znanstveno delo v oboroženih silah, v civilnem sektorju ni bilo možno ugotoviti niti tega, kdo se ukvarja z raziskavami, ali se raziskave podvajajo, koliko
se zanje porabi (»obrambne raziskave« so financirale celo nekatere občine) ipd. Ome-
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Na Zahodu so v tem istem času – zaradi pospešenega razvoja obrambnih in varnostnih študij na univerzah ter oblikovanja številnih vladnih in
nevladnih civilnih raziskovalnih institucij, ki so se ukvarjale z različnimi
vidiki varnosti in obrambe – prevladovale povsem druge težnje. S problematiko uporabe raznih vrst državne sile (politične, gospodarske, informacijske, tehnično-tehnološke, vojaškoindustrijske in vojaške v širšem pomenu besede) ter s problematiko vojne, krize in obrambe so se že dolgo
ukvarjale ne le vladne civilne in civilno-vojaške znanstvenoraziskovalne
institucije (National Defense University), ampak tudi mnoge civilne nevladne ustanove. Vojaške raziskovalne institucije – ki so bile tedaj in so
ostale tudi zdaj nosilke raziskav v domeni vojaške znanosti – so bile pri
takšni delitvi dela osredotočene na vprašanja ocenjevanja vojaških ogrožanj ter na iskanje novih načinov uporabe oboroženih sil za izničenje teh
groženj in zavarovanje nacionalnih interesov.

Moderen pristop – vojaška znanost kot sistem ved
Podrobnejšo notranjo klasifikacijo sodobne vojaške znanosti je možno
opraviti s pomočjo različnih kriterijev in na različne načine. Razumljivo
je, da imajo pri klasifikaciji veliko vlogo nacionalni momenti oziroma
zmogljivosti in naloge konkretnih oboroženih sil; znano je, da mnoge
manjše države nimajo flote, satelitov, letalstva, orožij za množično uničevanje ipd., in jih zato po naravi stvari zanimajo predvsem le tiste discipline in področja vojaške znanosti, ki so zanje aktualni. V skladu s tem torej
razlikujemo razvite sisteme vojaške znanosti, ki so značilni za velike države, ter manj razvite, ki zajemajo le nekatera področja vojaških ved in so
značilni za manjše države. Ena najstarejših klasifikacij deli vojaško znanost na podlagi usposobljenosti oboroženih sil za delovanje v konkretnem
okolju na znanost kopenske vojske, znanost vojne mornarice123, znanost
letalskih sil124, v novejšem času pa tudi na znanost vesoljskih sil ipd.
Kot povedo sodobne vojaške enciklopedije in leksikoni, večina sodobnjen je bil sicer obstoj obramboslovja (defendologija), a nihče od referentov ni razčlenil njegove discipline, tako da je nastal vtis, da se ta predmet ukvarja s politološkimi,
sociološkimi in drugimi družboslovnimi vidiki obrambe, ne da bi zajel tudi prostorsko načrtovanje, gospodarstvo obrambe ter tehniko in z njo povezane discipline.
(Naučna delatnost i odbrana – zbornik radova sa jugoslavenskog savetovanja održanog 13. i 14.aprila 1989.godine u Dubrovniku).
123 Admiral S. O. Makarov je že na prelomu 19. v 20. stoletje predstavil dokaj podrobno
klasifikacijo vojaškopomorske znanosti; v skladu z njo naj bi bila pomorska strategija vezni člen med državno politiko in pomorsko taktiko, oziroma naj bi bila neka
vrsta »prevajalca« političnih zahtev v zahteve pomorski taktiki, obenem pa bi bila
teorija in praksa prevlade nad morskim prostranstvom. Samo pomorsko taktiko je
pojmoval kot znanost o boju (rus. nauka o boe). V tej znanosti je naštel večje število
tehničnih disciplin (manevriranje s plovnimi sestavami, artilerija, podvodna orožja,
ladjedelništvo, teorija plovbe, taktična navigacija idr.), pa tudi družboslovnih (po-
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nih vojaških teoretikov danes izhaja iz tega, da je vojaška znanost v obdobju postmoderne prestopila ortodoksne okvire ukvarjanja z vojskovanjem in bojevanjem, ki sta bila njeni edini vsebini vse do začetka 20. stoletja. Ta težnja prestopanja okvirov pa seveda ni značilna samo za vojaško
znanost, ampak tudi za druge znanosti125.
Ker se danes oborožene sile vse bolj uporabljajo tudi za reševanje drugih problemov in nalog, lahko ugotovimo, da sodobno vojaško znanost sestavlja razvejan sistem ved, katerega podsistemi so:
1) Splošna teorija vojaških ved se na holističen način ukvarja s preučevanjem razvoja vojaške znanosti kot celote, s poudarkom na iskanju in
odstranjevanju ovir, ki nastajajo v razvoju posameznih podsistemov vojaških ved, kakor tudi s prenosom znanj z enega področja na drugo,
vse z namenom, da bi s tem omogočila uravnotežen razvoj vojaške znanosti kot celote126.
2) Teorija odvračanja nasprotnikov od uporabe vojaške sile za reševanje
političnih, gospodarskih, varnostnih in drugih problemov je v bistvu
teorija ohranjanja miru s pomočjo vojaške moči; utemeljena je na razkazovanju konvencionalne, pri jedrskih silah pa tudi jedrske in vesoljske vojaške moči, ki že s samim svojim obstojem in pripravljenostjo za
učinkovito (proti)delovanje postavljajo potencialne napadalce pred visoko tveganje, če bi se odločili za uporabo vojaške sile z namenom, da
bi dosegli politične, gospodarske, vojaške ali kake druge cilje.
morska pedagogika, pomorska psihologija idr.). (S. O. Makarov: Voprosy morskoj
taktiki i podgotovki oficerov; Voenmorizdat, Moskva 1943).
124 V SZ so po drugi svetovni vojni kot posebno področje oblikovali znanost o zračni
obrambi, ki je bila sicer povezana z »zrakoplovno« znanostjo, a se je od nje ločila po
tem, da se je ukvarjala samo z zračno obrambo in ne s premočjo v zračnem prostoru,
ki je bila osrednja tema zrakoplovne znanosti. Ker so oborožene sile po pojavu jedrskih strateških sil dodatno razširili še z vejo jedrskih strateških sil, nato pa s protivesoljsko obrambo, je tudi vojaška znanost v SZ bila sestavljena iz sedmih znanosti: (1)
znanosti kopenske vojske; (2) znanosti vojne mornarice; (3) znanosti zrakoplovnih
sil; (4) znanosti sil (proti)zračne obrambe; (5) znanosti strateških jedrskih sil; (6) znanosti vesoljskih sil in (7) znanosti sil (proti)vesoljske in protiraketne obrambe.
125 Naš raziskovalec Andrej Ule je ugotovil, da ne obstaja nobena enotna znanost, niti
kot teorija, znanje, niti kot metoda. Zato se je opredelil, da po vzoru avstrijskega filozofa Ludwiga Wittgensteina znanost obravnava kot »družinski« pojem, ki vsebuje
različne bolj ali manj sorodne podskupine ved. V skladu s tem je znanost razdelil na
empirične vede (naravoslovne vede, zgodovinske vede, psihologija, literarne vede,
družboslovne vede, ekonomske vede ipd.) in neempirične znanosti (matematika, logika, filozofija, formalna hevristika ipd.). Klasična delitev je po kriteriju vsebine, po
katerem se znanost deli na naravoslovne, družboslovne, humanistične in tehnične
vede (Sodobne teorije znanosti, str. 11, 13, 14, 15, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992).
126 Pomembna naloga splošne teorije vojaških ved je, da spremlja splošne dosežke v
domeni znanosti in tehnologije ter da pri tem pravočasno ugotavlja, kateri od teh
dosežkov bi lahko pozitivno ali negativno vplivali na razvoj oboroženih sil in vodenje
oboroženega boja. Zato bi jo lahko obravnavali tudi kot neko vrsto »povezovalnega
mostu«, prek katerega se vojaška znanost povezuje z drugimi nevojaškimi znanostmi.
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3) Teorija ortodoksnih vojaških ved se tako kot nekoč tudi danes ukvarja
s preučevanjem oboroženega boja v primeru, če odvračanje ne uspe, pri
čemer ima poudarek na odkrivanju novih načinov, norm in smernic za
uporabo obstoječih konvencionalnih oboroženih sil v vojnah in oboroženih spopadih; obenem se ukvarja tudi s preučevanjem razmer, ki jih
je treba zagotoviti, da bi bojna delovanja potekala uspešno.
4) Teorija mobilizacije se ukvarja z evidentiranjem vojaškega potenciala in
z njegovim aktiviranjem v kritičnih situacijah, pri čemer se po eni plati
upoštevajo potrebe oboroženega boja, po drugi pa tudi potrebe nepretrganega in skladnega delovanja državne uprave, gospodarstva, šolstva,
zdravstva, prometa, energetike in ostalih pomembnih področij;
5) Teorija vojaškega ravnotežja in mednarodnega vojaškega sodelovanja
se ukvarja z ocenjevanjem vojaških tveganj in groženj v širšem mednarodnem okolju ter z vojaškim ravnotežjem in s preventivnimi dejavnostmi, s katerimi se – z opiranjem na načela graditve medsebojnega
zaupanja – zagotavlja oblikovanje vojaških zavezništev in partnerstev,
doseganje vojaškega ravnotežja kakor tudi nadzor nad uresničevanjem
mednarodnih pogodb in sporazumov, s katerimi se ustvarjajo razmere,
v katerih se države podpisnice teh sporazumov in pogodb ne bi počutile ogrožene. Med pomembno vsebino tega podsistema. ki je tesno povezan s teorijo varnosti in obrambe, sodi teorija vojaških pogajanj in
sporazumov, ki se nanašajo na vojaško ravnotežje in osnove mednarodnega vojaškega sodelovanja.
6) Teorija neortodoksnih vojaških ved se ukvarja z aktivno uporabo oboroženih sil v dejavnostih, v katerih sovražnik ni jasno opredeljen oziroma prepoznan in se v njih cilji ne dosegajo z oboroženim bojem, ali pa
ima v njih oboroženi boj stransko vlogo. Za to najmlajšo teorijo, ki se
šele oblikuje, je na Zahodu v uporabi ime teorija vojaških operacij, drugačnih od vojne (Military Operations Others Than War = MOOTW)127.
V dejavnostih, ki jih preučuje ta teorija, oborožene sile javno ali(in)
tajno podpirajo različne vladne ustanove doma in v tujini, da bi jim
olajšale doseči cilje, ne da bi bilo pri tem treba uporabiti oboroženi boj,
ki je obvezna sestavina vojne. Gre za široko področje, ki se po eni plati
ukvarja s preučevanjem uporabe oboroženih sil v humanitarnih operacijah, v operacijah odpravljanja posledic naravnih ali tehnoloških katastrof, v mirovnih operacijah in v operacijah ohranjevanja reda, po drugi
plati pa zajema tudi preučevanje uporabe specialnih sil (za nekonvencionalno vojskovanje), s katerimi se z diverzijami, atentati, sabotažami,
obveščevalnimi akcijami, vojaškimi udari, gverilskimi in protigverilskimi delovanji ter s podpiranjem (proti)vstajniških sil javno ali tajno podpirajo vladne agencije, druga ministrstva ali mednarodne organizacije.
7) Podsistem vojaškotehničnih ved se ukvarja s preučevanjem orožij, streliv in opreme, kar vključuje tudi preučevanje možnosti, ki jih za kon127 Allied

Joint Doctrine – AJP – 01 (A), September 1998, Chapter 22.
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strukcijo novih orožij nudijo nove tehnologije, materiali, razstreliva,
smodniki, goriva ter drugi izumi; njegov sestavni del so teorija navigacije, vojaška kartografija in vojaška geodezija ter na teh dveh utemeljena vojaška topografija.
8) Podsistem vojaškodružboslovnih ved se ukvarja s preučevanjem politoloških, psiholoških, socioloških, gospodarskih, pravnih, andragoškopedagoških, polemoloških in drugih problemov oboroženih sil (vključno s socialno varnostjo pripadnikov oboroženih sil in njihovih družin),
s poudarkom na odkrivanju družbenih dejavnikov, pravil in pojav, ki
vplivajo na (ne)učinkovitost oboroženih sil, na razmere v oboroženih
silah in na kakovost civilno-vojaških razmerij.
9) Podsistem vojaškomedicinskih ved in bioloških ved se ukvarja z različnimi vidiki zdravstvene selekcije vojaških kadrov, z njihovo zdravstveno oskrbo ter s preučevanjem in iskanjem novih zdravil, diagnostičnih
tehnik in terapij za zdravljenje ran, poškodb in telesnih okvar, ki nastajajo zaradi uporabe novih oborožitvenih sistemov, novih orožij in opreme, kakor tudi novih načinov bojevanj ter s tem povezanih povečanih
obremenitev človeškega dejavnika.
10) Kot poseben podsistem bi se lahko v predstavljeno razčlenitev vključil
podsistem ved, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki razvoja in uporabe
orožij za množično uničevanje; ta orožja imajo veliko uničevalno moč
in velike domete, s čimer lahko sile, ki jih imajo, obstreljujejo vsa pomembna politična in administrativna središča, demografska središča,
industrijska središča, komunikacijska središča ali vojaške baze na vsej
Zemlji, ne da bi pri tem morale uporabiti konvencionalne sile. Gre za
podsistem ved, ki se je sprva ukvarjal s tem, kako voditi jedrsko medcelinsko vojno, da bi nasprotnika porazili in razbili na njegovih tleh.
Potem ko je tudi nasprotnik pridobil simetrične zmogljivosti, se je ta
podsistem ved pričel ukvarjati z ohranjevanjem »jedrskega miru« oziroma s strateškim jedrskim ravnotežjem, s strateškim jedrskim odvračanjem in s pogajanji s potencialnim nasprotnikom z namenom, da bi dogovorno uredili medsebojno tekmovanje in tako preprečili izbruh
strateške jedrske vojne.
11) Teorija razoroževanja se je nekoč ukvarjala z normativno regulacijo
procesa vdaje oboroženih sil v celoti ali njihovih sestavnih delov ter z
različnimi vidiki nadzora nad potekom procesa zmanjševanja oboroženih sil in vojaškega potenciala oziroma njihove popolne ukinitve.
Danes se teorija razoroževanja prepleta s teorijo vojaškega ravnotežja
in ukvarja z zmanjševanjem oboroženih sil, omejevanjem razvoja novih
orožij ter krepitvijo zaupanja med državami podpisnicami mednarodnih sporazumov. Teorija razoroževanja ima politične, gospodarske,
pravne in druge vidike, pri čemer se vojaška znanost ukvarja le z njenimi vojaškimi vidiki.
Iz predstavljene klasifikacije vojaške znanosti in značilnosti njenih enajstih sestavnih podsistemov se vidi, da gre za zelo razvejan dinamični si-
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stem, ki se nepretrgoma razvija in spreminja. V njem imata osrednjo
vlogo podsistem ortodoksnih vojaških ved in podsistem neortodoksnih
vojaških ved, ki jih vsi drugi podsistemi s svojimi dosežki le podpirajo, da
bi lahko čim uspešneje opravila svoje naloge128. Ta dva podsistema vplivata s svojimi zahtevami na vse ostale podsisteme; če pride do zastoja ali
napak v njunem razvoju, tudi napredek v drugih podsistemih ostane l’art
pour l’art, saj ostaja neizkoriščen.
Negativen vpliv osredotočenja vojaške znanosti na razvoj ortodoksnih
vojaških ved in s tem vzročno-posledično povezanega zapostavljanja drugih podsistemov vojaških ved, je prišel do polne veljave med vojaškim posegom ZDA v jugovzhodni Aziji, pozneje pa tudi med posegom sovjetskih
oboroženih sil v Afganistanu. Oborožene sile ZDA, ki so bile oborožene,
opremljene in usposobljene za vojskovanje proti sebi podobnim oboroženim silam ZSSR in (ali) LR Kitajske, so se v sedemdesetih letih minulega
stoletja v jugovzhodni Aziji znašle pred popolnoma drugačnim sovražnikom – pred maloštevilčnimi, a dobro organiziranimi gverilskimi enotami,
ki so se izogibale frontalnim spopadom in se opirale na civilno infrastrukturo (prebivalci so za potrebe gverilcev izvajali številne logistične, obveščevalne, varnostne, informacijske in druge naloge). Proti njim so ameriške
sile lahko dosegle le zelo skromne rezultate, saj so bili gverilci – ki so delovali iz baz v džunglah in so se opirali na podporo civilnega prebivalstva
– tisti, ki so se izogibali neposrednim spopadom z močnejšimi ameriškimi
silami ter izbirali cilje, čas in občutljive točke, na katerih so napadali.
V nasprotju s prvo in drugo svetovno vojno ter obdobjem do vojne v jugovzhodni Aziji, ko je bilo v ZDA težišče raziskav na vojaškotehničnem
področju konfrontacije s podobnim nasprotnikom, so v ZDA takrat – zaradi popolnega političnega bankrota, ki so ga ZDA doživele v jugovzhodni
Aziji in v svetu – prvič vložili zelo velika sredstva v raziskave na področju
neortodoksnih vojaških ved, vključno z raziskavami na nevojaških področjih vojskovanja, vse z namenom, da bi pretrgali vezi med vstajniki in
lokalnim prebivalstvom, ki jih je podpiralo. Od takrat se je podcenjevalen
odnos do teorije neortodoksnih vojaških ved – za katero so v ZDA in
ZSSR dotlej verjeli, da sodi med rekvizite majhnih in šibkih držav – popolnoma spremenil. Ortodoksne in neortodoksne vojaške vede so se znotraj vojaške znanosti po pomenu povsem izenačile.
Za ponazoritev širine ameriških raziskav – kot skupni imenovalec so
imele (pre)usmerjanje družbenega razvoja v jugovzhodni Aziji, da bi se na
ta način pretrgale vezi med gverilci in prebivalci, ki so jih podpirali – je
treba omeniti vodilne institucije, ki so izvajale vojaško-družboslovne raziskave129:
128 Podporna

funkcija ostalih ved ni specifična samo za (ne)ortodoksne vojaške vede. Če
npr. opazujemo sodobno astronomijo, tedaj prav tako vidimo, da se ne bi mogla uspešno razvijati, če se ne bi opirala na dosežke matematike, optike, optoelektronike,
računalništva ipd.
129 Michael Klare: Rat kome nema kraja, str. 106–116; VIZ, Beograd 1975.
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1) Zvezni Center za raziskave družbenih sistemov (Center for Research in
Social Systems = CRESS) je bil odgovoren za raziskave socialnega okolja, v katerem so delovali vstajniki, za psihološko vojskovanje in za raziskave pomoči lokalnem prebivalstvu. Imel je dva oddelka: (a) analitični
center za informacije s področja kulture (Cultural Information Analysis
Center = CINFAC) se je težiščno ukvarjal s povezovanjem kulturoloških, psiholoških in gospodarskih študij; (b) raziskovalni inštitut za
družbene vede (Social Science Research Institute = SSRI) se je ukvarjal
z nekonvencionalnim vojskovanjem, učinki vojaške pomoči ipd..
2) Raziskovalna organizacija za preučevanje človeškega dejavnika (Human
Resources Research Organization = HumRRO) se je ukvarjala z metodami izboljševanja usposabljanja ameriških vojakov, v prvi vrsti pa z
dviganjem ravni njihove bojne motivacije v okoliščinah izpostavljenosti
psihofizičnem stresu.
3) Inštitut za vojaške analize (Institute for Defense Analysis = IDA) se
je ukvarjal s podporo skupinam, ki so razvijale nove oborožitvene
sisteme.
4) Znana korporacija RAND, ki jo je organiziralo ministrstvo vojnega letalstva že med drugo svetovno vojno, je med vojno v vzhodni Aziji
opravljala sistemske analize z namenom, da bi prišli do najustreznejših
načinov uporabe letalstva v boju proti vstajnikom.
5) Korporacija za znanstvenoraziskovalne analize (Research Analysis Corporation = RAC) se je ukvarjala v prvi vrsti z operacijskimi raziskavami
(Operations Research) idr. Za koordiniranje dela med mrežo raziskovalnih organizacij je bil ustanovljen poseben direktorat, ki mu je bil na
čelu direktor za vojaškoznanstvene in tehnične raziskave (Director of
Defence Research and Engineering = ODDRE). Pomembno vlogo je
dobil tudi Urad za kompleksnejše (»višje«) znanstvenoraziskovalne
projekte (Advanced Research Projects Agency = ARPA), ki je imel elitni
status in se je ukvarjal s tem, da je za vojaške raziskave pridobival najuspešnejše znanstvenike z ameriških univerz in industrije.

Splošna teorija vojaških ved
Splošna teorija vojaških ved – ki je po eni strani tesno povezana z znanostjo o znanosti130 in obramboslovjem, po drugi pa z vodilnima podsistemoma ortodoksnih in neortodoksnih vojaških ved – ima v sistemu vojaške znanosti pomembno koordinacijsko vlogo; s tem da odkriva, kateri
znanstveni dosežki omogočajo krepitev vojaške moči in kateri podsistemi
vojaških ved so dosegli »preboje« z novimi odkritji ter s tem odprli nove
možnosti za razvoj ostalim podsistemom (oziroma kateri podsistemi zao130 G.M.

Dobrov: Nauka o nauci; Institut za naučno-tehničku dokumentaciju i informacije, Beograd 1969.
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stajajo in s tem zavirajo napredek ostalih podsistemov), najneposredneje
prispeva k uravnoteženemu razvoju vojaške znanosti kot celote oziroma
povezovanju podsistemov. Ker povezuje vojaške vede z obramboslovjem
in obenem tudi naravoslovne vede podsistema vojaškotehničnih ved z
družboslovnimi vedami, bi jo lahko imenovali tudi »veda o vojaških
vedah«; njeni sestavni deli bi morali biti poleg teorije splošnega vojaškega
izrazoslovja in komuniciranja (s poudarkom na ukazih, direktivah, poveljih idr.) tudi zgodovina vojaške znanosti in vojaških ved ter metodologija
vojaških ved, ki je podrobneje razčlenjena in opisana v tretjem, najobsežnejšem poglavju v drugi knjigi tega učbenika.

Teorija odvračanja nasprotnikov od uporabe oboroženih sil
Teorija vojaškega odvračanja (ang. Theory of Deterrent) je v bistvu teorija
zastraševanja potencialnih napadalcev oziroma njihovega prepričevanja v
to, da bi pri uporabi oboroženih sil proti kaki državi ali znotraj države rezultat, ki bi ga dosegli z oboroženim bojem, bil v razkoraku s »ceno«, ki bi
jo za to morali »plačati«. Zato imajo pri teoriji odvračanja zelo pomembno
vlogo grožnja z vojaškimi (proti)ukrepi ter strah kot psihološka komponenta, ki jo ta grožnja povzroča; da bi grožnja lahko povzročila strah,
mora biti čim bolj prepričljiva. Prepričljivost se ne doseže le z izjavami državnih vodstev, temveč predvsem z vojaško napadno ali obrambno močjo,
ki jo zato vsaka država v miru, še bolj pa v krizah javno razkazuje. Vsaka
država, ki ima oborožene sile, že s samim razvojem teh sil in razkazovanjem njihove pripravljenosti za bojno delovanje (Fleet in being) sili druge
države, ki bi imele načrte, da proti njej uporabijo silo, da v posledice posega vračunajo tudi vojaške izgube in stroške vojaškega posega, prav tako
pa tudi možne poraze, izgubo časa in druga tveganja. To dejstvo je že od
najstarejših časov pomagalo pri iskanju različnih oblik odvračanja potencialnih napadalcev. Zaradi različnih zmogljivosti držav razlikujemo simetrično in asimetrično odvračanje.
Klasična teorija odvračanja se je doslej ukvarjala s petimi osnovnimi
paradigmami odvračanja:
1) Obrambna paradigma je temeljila na stalni navzočnosti močnih sil na
ogroženih področjih, ki so jih sistematično utrjevali in pripravljali za
obrambo131.
2) Napadna paradigma je temeljila na razvejanem sistemu obveščevalnih
dejavnosti, s katerim se je zagotavljalo pravočasno odkrivanje nevarno131 Rimljani

so v 2. stoletju našega štetja imeli 28 pehotnih legij, ki so bile kordonsko
razporejene v Evropi, Afriki in Mali Aziji, na obrobnih območjih države. Obrambni
limes države se je v Evropi raztezal od obal Severnega morja do ustja Donave v Črnem morju. Na prvem obrambnem pasu so dežurale obmejne enote (limitanei), ki so
jim po potrebi priskočile na pomoč operativne rezerve in glavne sile iz globine ozemlja (comitatenses).
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sti, nato pa so bile na ogrožene smeri premeščene močne vojaške sile,
ki so v miru na vajah in manevrih redno dokazovale svojo mobilnost,
vključno s pripravljenostjo za preventivni ali povratni maščevalni
udar132.
3) Tretja paradigma je bila utemeljena na grožnji z umikom oboroženih
sil, neredko pa tudi prebivalstva, na težko dostopna območja, pri čemer
se je obenem javno napovedovalo uničenje ali onesposabljanje vseh pomembnih objektov, vodnih virov, poljščin idr., z majhnimi oboroženimi
skupinami pa nadaljevanje gverilske vojne133.
4) Četrta paradigma je bila utemeljena na talcih, ki so jih v antiki in v
zgodnjem srednjem veku mnogi narodi in države morali dajati kot zagotovilo, da proti državi, ki je talce nadzorovala, ne bodo izvajale sovražnih dejanj134.
5) Peta paradigma je temeljila na odvračanju a posteriori oziroma na maščevalnih pohodih, ki so jih v najstarejših časih izvajali proti kršilcem
pogodb v obliki kazenskih pohodov, s tem da so bile glavna tarča elite,
neredko pa tudi civilno prebivalstvo v celoti ali (in) njegovo imetje.
Mnoge države so doslej kombinirale vse ali pa le nekatere od naštetih
paradigem.
Z razvojem sodobnih oborožitvenih sistemov in orožij za množično uničevanje se je med hladno vojno odprla pot, da se za odvračanje nasprotnikov od napadov ne uporabijo konvencionalne sile, ampak strateška jedrska orožja, kot novodobni talci pa gosto naseljene urbane aglomeracije
(po vzoru Hirošime in Nagasakija). To je vzpodbudilo nastanek in razvoj
teorije strateškega jedrskega odvračanja. ZSSR in ZDA sta pri iskanju najustreznejših načinov medsebojnega odvračanja najprej izhajali iz tega, da
bo odvračanje najuspešnejše, kadar bosta imeli več napadnega jedrskega
orožja in platform za njegov prenos, kot jih je imela nasprotna stran, prav
tako pa tudi več obrambnih protiraketnih orožij. Ker je takšen način vodil
v neomejeno oborožitveno tekmo in ni večal njune varnosti, sta se že v sedemdesetih letih sporazumeli, da jedrskega odvračanja ne bosta utemeljevali na protiraketni obrambi, ampak izključno na t. i. maščevalnem udaru.
Na podlagi te simetrije sta obe takratni supersili s sporazumi SALT in
START sporazumno določili število jedrskih strateških orožij in njihovih
platform, tako da bi tudi v primeru, če bi nasprotnik proti njima izvedel
prvi jedrski udar z namenom, da jima uniči strateške jedrske sile, imeli še
132 V

Bizancu niso več mogli imeti tako številčne vojske, kot so jo na vrhuncu moči imeli
Rimljani. Zato so na Balkanu, od državne meje na Donavi do Konstantinopla, imeli
tri pasove utrjenih mest, zadnji obrambni položaj pa je bila metropola. Od tod so
nato posredovali z glavnimi konjeniškimi silami, pri čemer so mesta na obrambnih
pasovih imela nalogo, da vzdržijo čim dlje.
133 Znano je, da so Skiti – kot stepski konjeniški narod – to paradigmo zelo uspešno
uporabili na ozemlju današnje Ukrajine v 5. stol. pr. n. št. proti perzijskem kralju Dariju. Četudi je prodrl do Volge, je moral zapustiti celoten pratež in ranjence in se
umakniti, ne da bi mogel vojsko uporabiti za odločilno bitko.
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vedno dovolj veliko preostalo ognjeno moč, da mu s povračilnim maščevalnim uničita vse pomembnejše dosežke in ne manj kot 30–40 odstotkov
prebivalstva. S takšnim načinom obojestransko zagotovljenega uničenja
(Mutual Assured Destruction) sta supersili uspešno vzdrževali svetovni
jedrski mir vse do konca hladne vojne. V obdobju postmoderne sta ZDA
in Ruska federacija soglasno sprejeli koncept minimalnega odvračanja,
pri čemer je v ZDA v letu 2000 oživelo zanimanje za jedrsko odvračanje s
pomočjo protiraketne obrambe, ki naj bi bila namenjena za uspešno odbijanje jedrskih raketnih napadov, kakršne bi lahko sprožile manjše jedrske
države, ki imajo v rokah omejene količine strateških raket.

Podsistem ortodoksnih vojaških ved
Podrobnejši vpogled v opisano notranjo strukturo naštetih podsistemov
vojaških ved kaže, da ima vsak podsistem v svoji sestavi več disciplin.
Podsistem vojaških ortodoksnih ved135 – ker se ukvarja z oboroženim
bojem, so zanj nekateri predlagali ime polemistika136, veda o oboroženem
boju, teorija priprave in vodenja oboroženega boja, veda o bojevanju, ipd.
– je do prve svetovne vojne v svoji sestavi imel le teorijo strategije, teorijo
taktike, teorijo logistike (teorijo oskrbe, teorijo zaledja idr.), vojaško geografijo in vojaško zgodovino; postopno so v podsistem uvrstilii še teorijo
vodenja in poveljevanja, teorijo razvoja oboroženih sil, teorijo usposabljanja in vzgoje oboroženih sil, teorijo posameznih vej in rodov oboroženih
sil (kopenske vojske, letalstva, vojne mornarice)137 ter končno tudi zgodovino vojaških ved in teorijo operatike138. V žarišču polemistike je vedno
bil klasični oboroženi boj med enotami oboroženih sil, ki so bile že v miru
pripravljene, opremljene in usposobljene za izvajanje oboroženega boja.
134 Včasih

so kot talce vzeli pomembne osebnosti (vladarje, sorodnike vladarjev ipd.),
včasih mesta, včasih pa cele pokrajine. Talce do jemali tudi v vojnah 19. in 20. stoletja. Hitler je npr. grozil Čehoslovaški, da bo bombardiral Prago, če se ne bi uklonila
njegovi volji in se brezpogojno vdala.
135 V drugi izdaji vojaške enciklopedije bivše JLA (Vojna enciklopedija) so za ta podsistem po inerciji še vedno uporabljali tradicional(istič)no sintagmo »vojna veščina«
(sh. ratna veština), četudi so v posebnem članku iste enciklopedije o tej domeni izhajali iz tega, da gre za temeljno skupino vojaških ved. To protislovje med »veščino« in
skupino vojaških ved je vidno tudi v vojaškem leksikonu (Vojni leksikon, str. 512;
VINC, Beograd 1981), kjer se izrecno trdi, da je »vojna veščina najpomembnejša disciplina v sistemu vojaške znanosti«.
136 Med prvimi je ta termin uporabil mag. Dušan Višnjić (v eseju Pojam oružane borbe –
logički ogled; VINC, Beograd 1988), potem pa so ga uporabili tudi avtorji trilogije o
zgodovini ortodoksnih vojaških ved. (Jovanka Šaranović, Djuro Fuletić, Milojko Nikolić, Zlatan Jeremić: Istorija ratne veštine, 1. del, str. 6; VIZ, Beograd 2000).
137 Voennyj enciklopedičeskij voennyj slovar’, str. 135–136; Voennizdat, Moskva 1986.
138 Operatika ali veda o operacijah (nem. Operationslehre) je nastala v Nemčiji že med
prvo svetovno vojno, a so z njeno uvrstitvijo v podsistem ortodoksnih vojaških vedah
v mnogih državah odlašali. V SZ so jo priznali že pred drugo svetovno vojno. V nek-
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Podsistem neortodoksnih vojaških ved
Že med prvo in drugo svetovno vojno so vojaški teoretiki, ki so preučevali
delovanje odporniških skupin ter partizanskih in gverilskih enot na okupiranih območjih (na Kitajskem, v Španiji in Etiopiji), ugotovili, da se
bojna delovanja teh skupin in enot bistveno razlikujejo od delovanja klasičnih vojaških enot139. Za to področje konfrontacije je veljalo, da za partizane, gverilce in člane odporniških skupin neugodno razmerje vojaških
sil ni predstavljalo ovire za njihovo ofenzivno delovanje. Atentati, sabotaže, diverzije, zasede in hitre akcije, v katerih so majhne skupine borcev
nenadoma udarile, nato pa izginile v gozdovih ali pa se pomešale med civilno prebivalstvo, so od okupacijskih sil zahtevale, da niso delovale na
klasičen način, ampak da so v marsičem posnemale policijo. Če niso pravočasno in učinkovito ukrepale, so na okupiranem ozemlju pričela nastajati in se širiti svobodna ozemlja, kjer so gverilci formirali paralelno oblast. Če so ukrepali neselektivno in s tem povzročali izgube in škodo
civilnemu prebivalstvu, so obrnili civilno prebivalstvo proti sebi in si tako
še poslabšali položaj. Tako gverilci in partizani kot okupacijske oblasti so
si prizadevali vzpostaviti nadzor nad civilnim prebivalstvom, ki je za potrebe gverilcev in partizanov opravljalo logistične, obveščevalne, komunikacijske in mnoge druge naloge. To dejstvo je prispevalo, da je prav zato –
ker je bilo civilno prebivalstvo med dvema ognjema – prihajalo do velikih
žrtev med civilnim prebivalstvom. Vzporedno s protiukrepi okupacijskih
oblasti se je izpopolnjevala tudi praksa gverilskih, partizanskih in odporniških skupin. tako da se je med drugo svetovno vojno od klasične polemistike ločila posebna disciplina – teorija (proti)partizanskega bojevanja.
V njenem žarišču je bil boj na okupiranih ozemljih med uporniki, gverilci
in partizani na eni strani in okupatorjevo vojsko, policijo in njihovimi zavezniki na drugi strani.
danji JLA je bila kot nova disciplina priznana šele v osemdesetih letih (Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 10. zv., str. 561; VIZ, Beograd), v oboroženih silah ZDA pa šele v devedesetih letih (FM 100–5: Operations, str. 6–2; Headquarters Department of the
Army 1986).
139 O teh delovanjih na okupiranih ozemljih je bilo pri nas po drugi svetovni vojni objavljeno veliko različnih del, vendar pa so obsežnejša in celovitejša dela s tega področja
nastala že v tridesetih letih na Kitajskem, kjer se je kitajska Rdeča armada pod vodstvom Mao Cetunga uspešno bojevala na dveh frontah: proti Kvomintangu in proti japonskim okupatorjem. Ker je takratna teorija polemistike bila v Evropi usmerjena v
preučevanje bojnih delovanj rednih vojaških enot, ob izbruhu druge svetovne vojne
evropske države niti na teoretičnem niti na praktičnem področju niso bile v primeru
poraza pripravljene za organizirano nadaljevanje oboroženega boja na okupiranih
ozemljih. V Evropi so zato odporniška gibanja, partizanske in gverilske enote nastajali v veliko težjih razmerah in so imeli večje žrtve, saj so se morali učiti bojevanja
proti vrhunsko organiziranemu in opremljenemu okupatorju. Podrobnosti so opisane v študiji generala Pavla Jakšića (Savremeni rat; Zodijak, Beograd 1969) in v študiji
Friedricha von der Heydteja (Modern Irregular Warfare; New Benjamin Franklin
House, New York 1986).
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V obdobju po drugi svetovni vojni je obstajalo realno tveganje, da bi
lahko oboroženi spopadi med obema blokoma prerasli v tretjo svetovno
vojno, ki pa ne bi potekala le ob opiranju na aksiome ortodoksnih vojaških ved in s konvencionalnimi orožji, ampak tudi s strateškim jedrskim
orožjem; z njim bi spopadeni strani lahko napadli tudi pomembna industrijska, komunikacijska, energetska in politična središča na celotnem
nasprotnikovem ozemlju, vključno z demografskimi cilji v ZDA in ZSSR.
To je predstavljalo tveganje za jedrski samomor obeh strani. Ker sta se želeli izogniti pogubnim posledicam strateške jedrske vojne, do katere bi
prišlo zaradi aktiviranja »strateške triade« (kopenske medcelinske rakete,
strateške jedrske podmornice in strateški bombniki), ne pa se tudi odreči
osvajanju novih pozicij v prostoru med blokoma, sta v senci jedrskega
»strateškega dežnika« (ki ju je obe odvračal od jedrske vojne) iskali manj
tvegane načine konfrontacije. Sovjetska zveza si je prizadevala doseči
cilje na globalni ravni tako, da je – kot svoje »naravne zaveznike« – podpirala protikolonialistična gverilska gibanja v Aziji, Afriki in Južni Ameriki,
in to s prodajo ali pošiljkami orožij, z vojaškimi inštruktorji, s šolanjem
kadrov drugih držav ali gibanj ipd. V skladu s tem so tudi ZDA in mnoge
druge zahodne države v šestdesetih letih ustanovile specialne sile (Special
Forces), ki so bile opremljene, izurjene in izšolane za to, da se na podoben
način kot gverilska gibanja v kolonijah v območju tretjega sveta postavijo
po robu gverilcem narodnoosvobodilnih gibanj.
Značilno je, da te novoformirane sile svojih rezultatov niso dosegale z
velikim številom pripadnikov in z ognjeno močjo orožij z velikimi dometi,
ampak z majhnimi visoko izurjenimi skupinami in z doseganjem presenečenja v kratkotrajnih akcijah tipa »udari in izgini«. Ker te novoformirane
sile niso utemeljevale svoje moči na tradicionalnem spoju oklepne zaščite,
ognjene moči in podpore iz zraka, so jih v ZDA imenovali sile za nekonvencionalno ali podtalno vojskovanje. Glede na to, da so delovale na podoben način kot gverilci in ne kot konvencionalne enote, se je oblikovala
posebna teorija podtalnega vojskovanja oziroma specialne vojne (unconventional war, special war).
Vzporedno z razvojem teorije uporabe specialnih sil je nastajala nova
teorija, ki se je ukvarjala z uporabo mednarodnih vojaških sil za ohranjanje miru. Spremembe v mednarodnih odnosih v obdobju po končani
hladni vojni so opredelile, da so vojaške enote članic OZN pričeli združevati v organizacijske celote, ki jim je poveljeval Varnostni svet OZN, in jih
vse pogosteje uporabljati na območjih kriznih žarišč v vlogi neke vrste
mednarodne policije. Ker niso imele naloge poraziti bojujočih se nasprotnikov, ampak jih ločiti in vsiliti spoštovanje mednarodnega reda in določil
podpisanih sporazumov in pogodb, se je s tem neklasičnim področjem
dejavnosti oboroženih sil pričela ukvarjati nova disciplina, ki bi jo lahko
pogojno imenovali teorija uporabe oboroženih sil v mirovnih operacijah
oziroma v akcijah za podporo in (ali) za vzdrževanje miru.
V praksi se je tudi pogosto pojavila potreba, da se oborožene sile upo-
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rabijo na nacionalnem ozemlju ali v tujini, da bi s specialnimi silami in
sredstvi – v sodelovanju s civilno obrambo, različnimi vladnimi agencijami, nevladnimi mednarodnimi organizacijami (kot so npr. Rdeči križ, različne humanitarne organizacije ipd.) in ministrstvi (kot npr. ministrstvo za
zdravstvo, ministrstvo za energijo ipd.) – pomagale odpraviti posledice naravnih katastrof. V ta namen so bile pogosto uporabljene vojaške gasilske
enote, enote za protijedrsko-kemično-biološko zaščito, sanitetne enote,
transportne enote, inženirske enote, intendantske enote za oskrbo s
hrano in vodo ipd. To disciplino bi lahko pogojno imenovali teorija uporabe oboroženih sil v humanitarnih akcijah.
Notranja struktura podsistema neortodoksnih vojaških ved, ki je najpopolneje razčlenjena v ameriški vojaški znanosti, je sestavljena iz dveh
teorij: teorije uporabe oboroženih sil v specialni vojni (special warfare) in
teorije uporabe oboroženih sil v operacijah, drugačnih od vojne (operations others than war). Slednja se deli na dve podobni, a vendar različni
veji, in sicer: prvo sestavljajo dejavnosti oboroženih sil v akcijah Nato,
drugo pa dejavnosti oboroženih sil, ki se izvajajo na nacionalnem ozemlju
(a), v dogovoru s kako državo na njenem ozemlju (b) ali v sodelovanju z
ad hoc sestavljeno mednarodno koalicijo (c)140. V ta sklop sodijo tudi protiteroristične operacije, to pa zato, ker imajo sodobne mednarodne teroristične organizacije razpršeno organizacijsko mrežo in infrastukturo po
vsem svetu, kar narekuje, da se akcije proti njim izvajajo v sodelovanju z
zavezniškimi državami. Za ponazoritev naj omenimo, da je protiteroristična strateška operacija, ki so jo ZDA izpeljale po samomorilskem napadu
teroristov na strateške cilje v New Yorku in Washingtonu (11. septembra
2001) v skladno celoto povezovala akcije na nacionalnem ozemlju, ki so
jih izvajale nacionalne agencije, ki so se ukvarjale v ZDA z reševanjem
preživelih in odstranjevanjem ruševin, z varovanjem ključnih nacionalnih
ustanov, z akcijami iskanja preostalih članov teroristične infrastrukture
na tleh ZDA in s psihološko operacijo za konsolidacijo javnega mnenja, z
akcijami v tujini, ki so jih izvajale obveščevalne agencije (CIA, DIA idr.) in
vse tri veje oboroženih sil.

Teorija vojaškega ravnotežja in mednarodnega vojaškega sodelovanja
Pri mednarodnih varnostnih ocenah so zelo pomemben dejavnik vojaške
grožnje. Na njihovi podlagi diplomacija išče poti za rešitev problemov, ki
bi lahko pripeljali do izbruha oboroženih spopadov, prav tako pa po končanih vojnah išče poti, da se vojne ne bi ponovile. Teorija vojaškega ravno140 Vsako

od teh področij je bilo podrobneje predstavljeno v poglavju o zakonih in principih vojaških ved, in sicer v oddelku o posebnih načelih uporabe oboroženih sil v
dejavnostih, ki drugačnih od vojne.
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težja se pri tem pojavlja v tesni povezavi z diplomacijo, ki se opira na
njene ocene in predvidevanja. Od teorije razoroževanja se razlikuje po
tem, da ima drugačna izhodišča, saj izhaja iz tega, da so pogoji za stabilen
mir doseženi, ko je doseženo ravnotežje vojaških sil.
Do vojaških ogrožanj lahko prihaja tudi brez neposredne uporabe oboroženih sil in kršenja ozemeljske celovitosti kake države, kot npr. kadar
nekatere države izvidujejo z letali ozemlje drugih držav, kadar podpirajo
mednarodne teroristične organizacije, uporabljajo posebne sile za ilegalne
dejavnosti, razvijajo orožja za množično uničevanje ali pa se ne držijo
mednarodnih sporazumov o omejitvi količine orožij oziroma drugih prepovedi, ki se nanašajo na število, obseg, čas izvajanja vojaških mobilizacijskih in drugih vaj ipd. Zaradi takšnih vojaških dejavnosti se lahko sosednje in druge države počutijo ogrožene, to pa jih sili, da ukrepajo na
podoben način, s čimer se ustvarjajo nove interakcije, ki lahko pripeljejo
do obojestranskih sumničenj, oboroževalnih tekmovanj in s tem povezanih kriz, te pa se lahko končajo z vojnami.
Področje vojaške znanosti, ki se ukvarja z oceno vojaških tveganj in vojaškim ravnotežjem v širšem mednarodnem okolju, ima prvorazreden
vpliv na akcije in ukrepe preventivne diplomacije, hkrati pa je zelo pomembno tudi zato, ker se ukvarja z načini merjenja vojaške moči in z objektivizacijo primerjav vojaške moči, ki vsem državam omogočajo pravilneje dojeti grožnje in vojaške spremembe, ki potekajo v okolju. Značilen
primer vojaških pogajanj je bil sporazum med nacistično Nemčijo in poraženo Francijo, ko Hitler ni vztrajal pri brezpogojni kapitulaciji Francije.
Zadovoljil se je s tem, da je večji del francoske vojske odpeljal v ujetništvo
(uporabljal jo je kot brezplačno delovno silo), ter okupiral tisti del Francije, ki mu je bil potreben za nadaljevanje vojne proti Veliki Britaniji; z vojaškimi komisijami je vzpostavil nadzor nad dejavnostmi ostanka francoskih sil v coni pod nadzorom vichyjske vlade in v kolonijah ter nad
francosko floto. S tem da je vlada v Vichyju lahko vzdrževala pomorske
povezave s svojimi kolonijami in da je lahko trgovala z nevtralnimi državami (Švicarsko, Portugalsko, Španijo) ter Nemčijo, si je poskušal zagotoviti dostop do nekaterih surovin, ki so mu najbolj manjkale. Hitlerjeva
zmernost pri mirovnih pogajanjih s Francijo in dejstvo, da se ni dotaknil
njene flote, je sprožila pri britanski Vladi strah pred tem, da bi se močna
francoska flota – ki med dotedanjim potekom vojne ni imela izgub – utegnila pridružiti italijanski floti. V Veliki Britaniji so se tudi bali, da bi vlada
v Vichyju utegnila dovoliti Nemcem ali Japoncem, da uporabijo otok Madagaskar kot podmorniško bazo za napade na pomorski promet v Indijskem oceanu. Ker bi se s tem dokončno porušilo ravnotežje pomorskih sil
v Sredozemlju in vzhodno od Sredozemlja, je poveljnik britanske Sredozemske flote julija 1940 ultimativno postavill francoske plovne sestave v
Afriki pred odločitev, da se mu pridružijo ali pa jih bo uničil141. Pozneje
141 Kresvel:

Rat na moru, str. 90–91; VIZ, Beograd 1954.
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so Britanci z desantom na Madagaskar zagotovili tudi varno plovbo v Indijskem oceanu.
Med praktične dosežke tega relativno novega področja vojaške znanosti, ki se je povsem izoblikovalo v obdobju detanta, lahko uvrstimo sporazume SALT, START, CFE TLE, Open Skies Treaty, NPT (Non Proliferation
Treaty) ter sistem ukrepov, ki se izvajajo v skladu z ukrepi, ki se nanašajo
na krepitev varnosti in zaupanja. Dosežki teorije vojaškega ravnotežja so
bili uporabljeni tudi pri oblikovanju vojaških določil Daytonskega sporazuma (1995), ki je imel cilj zagotoviti trajen mir na območju nekdanje Jugoslavije. ZDA se namreč niso odločile za razorožitev vseh bojujočih se
strani, ampak so jih prisilile, da se držijo enačbe vojaškega ravnotežja, s
katero je bilo začrtano, da morajo ZRJ, Hrvaška in Unija Bosne in Hercegovine pri številu vojakov in težkih orožij spoštovati razmerja 5 : 2 : 2. Na
podlagi tega je morala ZRJ zmanjšati število vojakov in orožij, medtem ko
sta Hrvaška in Bosna in Hercegovina dobili dodatna orožja, da bi lahko
dosegli omenjene vrhunce.
Mednarodno vojaško sodelovanje, ki je v obdobju hladne vojne potekalo z močnim poudarkom na sodelovanju znotraj blokov, se je po razpadu
Varšavskega sporazuma in vzpostavitvi partnerskih odnosov med ZDA in
Rusko federacijo ter Nato zelo intenziviralo. Partnerstvo za mir (Partnership for Peace) je pri tem le ena izmed novih oblik mednarodnega vojaškega in obrambnega sodelovanja. Vojaška diplomacija je sicer še vedno
ohranila velik pomen, a so se vzporedno z njo pojavile tudi številne nove
vsebine sodelovanja, ki so povečale vlogo in širino polja teorije mednarodnega vojaškega sodelovanja. Za ponazoritev naj omenimo formiranje
Marshallovega vseučiliščnega centra v Garmisch Partenkirchnu (kjer se
skupaj izobražujejo obramboslovci in vojaški profesionalci nekdanjih blokovskih tekmecev in nevtralnih evropskih držav), redna študijska potovanja vojaških profesionalcev (ki vključujejo oglede kriznih območij), vojaška športna tekmovanja, filmske festivale (vojaških učnih filmov), letalske
mitinge z mednarodno udeležbo, mednarodne razstave novih oborožitvenih sistemov (kjer pripravljajo tudi streljanja s temi sistemi in druge
oblike prikazov), mednarodna vojaška romanja vojaških predstavništev
(Lurd), tekmovanja vojaških orkestrov, mednarodne simpozije in konference z vojaško problematiko (protiteroristično, pravno, medicinsko, logistično, polemistično itd.) ipd.

Podsistem vojaškotehničnih ved
Podsistem vojaškotehničnih oziroma vojaško-naravoslovnih ved je med
vsemi podsistemi prav gotovo najbolj razvejan, saj vsaka naslednja generacija oborožitvenih sistemov integrira dosežke vse večjega števila tehničnih ved, s čimer sproža rojevanje novih vojaškotehničnih disciplin. Med
najstarejše discipline tega podsistema sodijo teorija fortifikacije, vojaška
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topografija (ki temelji na vojaški geodeziji in kartografiji), teorija odkrivanja ciljev (theory of detection), teorija trdnosti, prožnosti (elastičnosti) in
plastičnosti vojaških konstrukcij, vojaško meroslovje, teorija konstruiranja artilerijskih sistemov (sprva se je ta veda imenovala artilerija in se je
ukvarjala le s topništvom142, danes pa vključuje tudi raketno tehniko),
teorija notranje, zunanje in ciljne balistike (z novimi vejami – raketno balistiko in vesoljsko balistiko), teorija vojaških razstreliv in smodnikov, teorija konstruiranja oborožitvenih sistemov, teorija radarske in radijske tehnike, hidrodinamika površinskih vojnih ladij, podmornic in podvodnih
projektilov, teorija vojaških servosistemov, teorija oklepov, ki so se jim v
minulem stoletju pridružile vojaška kibernetika, teorija vojaških informacij, teorija orožij za množično uničevanje, vojaška bionika, vojaška ergonomija, raketodinamika, zrakoplovno-tehnične discipline, teorija gradnje
podmornic, teorija energetskih orožij, teorija neubojnih in manj kot ubojnih orožij (ang. non lethal and less than lethal weapons), vesoljska bojna
tehnika, teorija geofizikalnih orožij idr. V novejšem času se v podsistemu
vojaškotehničnih ved uporablja nova razčlenitev, po kateri se oborožitveni
sistemi združujejo po funkciji, ki jo imajo v oboroženem boju. Tako
imamo teorijo protipehotnih, teorijo protioklepnih, teorijo sistemov zračne obrambe, teorijo protiladijskih, teorijo protielektronskih, teorijo protiminskih in teorije raznih drugih oborožitvenih sistemov. Znotraj te delitve
se sistemi orožij razvrščajo po generacijah, pri čemer je prva po vrsti generacija iz šestdesetih let minulega stoletja, ostale pa ji sledijo v intervalih
po deset let.

Podsistem vojaškodružboslovnih ved
Podsistem vojaškodružboslovnih ved vključuje polemologijo (ki preučuje
vojno kot družben pojav), mednarodno vojno pravo in pravo oboroženih
spopadov, mednarodno pomorsko in letalsko vojno pravo, mednarodno
vesoljsko pravo, vojaško sociologijo, vojaško psihologijo, vojaško andragogijo, vojaško in vojno ekonomiko, vojaško profesionalizacijo, vojaško
etiko, teorijo komuniciranja oboroženih sil z javnostmi in znotraj oboroženih sil, idr. Pogoj, da bi te vede bile vojaško-družboslovne, je v tem, da
morajo s svojimi usmeritvami težiščno prispevati k razvoju ortodoksnih
vojaških ved. Vojaška sociologija se ukvarja z raziskavo razmerij družbaoborožene sile in obratno. Osredotoča se na notranje odnose v vojaški
organizaciji in na dejavnike, ki vplivajo na njeno (ne)uspešnost, ter na
njeno družbeno strukturo. Preučuje vojno kot specifično obliko oboroženega konflikta, do katerega pride med skupinami ljudi, državami ali koalicijami držav zaradi protislovij v njihovih medsebojnih odnosih. Poleg
tega preučuje tudi družbeno odvisnost obrambnega sistema konkretnih
142 Voennyj

enciklopedičeskij slovar’, str. 49; Voennizdat, Moskva 1986.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

87

držav, notranje razmere v vojski, družbeno odvisnost obnašanja vojakov v
boju idr. Za vojaško psihologijo so posebno zanimivi pojavi, ki vplivajo na
motivacijo vojakov za opravljanje bojnih nalog, njihovo psihično obremenitev in na njihovo stabilnost in duševno zdravje v ekstremno nevarnih
razmerah, ko so v bojih vsakodnevno izpostavljeni življenjski nevarnosti143. Vojaška ekonomika preučuje vojaško porabo, vpliv vojaških in
obrambnih proračunov na velikost in strukturo oboroženih sil, občutljive
točke lastne in nasprotnikove ekonomike (poljedelstva, industrije, energetskega sektorja idr.) v miru, krizah in vojni, mobilizacijo delovne sile in
tehnike v vojni, najprimernejšo sestavo vojnih rezerv najpomembnejših
materialov, najprimernejšo lokacijo in strukturo vojaške industrije, prav
tako pa tudi lastne zmogljivosti za proizvodnjo oborožitvenih sistemov,
streliva, vojaške opreme ipd. Dosežki vojaške gospodarike se pogosto prepletajo z dosežki vojaškotehničnih ved in logistike kot sestavne discipline
ortodoksnih vojaških ved.

Podsistem vojaškomedicinskih ved
Podsistem vojaškomedicinskih in bioloških ved je doživel vzpon že v
prvih letih po drugi svetovni vojni, ko se je pokazalo, da so jedrsko orožje,
bojni strupi nove generacije (šlo je v prvi vrsti za živčne bojne strupe,
nato pa tudi za psihične bojne strupe) ter potenciali bioloških laboratorijev za proizvodnjo novih bioloških bojnih sredstev odprli pot za nastanek
novih orožij množičnega uničevanja in s tem povezane popolnoma nove
tipe poškodb, bolezni in ran, ki so se bistveno razlikovali od tradicionalnih, ki so jih povzročali klasični projektili in razstreliva ter zažigalne
zmesi. Dodaten pospešek razvoju podsistema vojaškomedicinskih in bioloških ved so dali uporaba novih vrst ultrahitrih superlahkih projektilov144, aerosolska razstreliva oziroma razstreliva s prostorskim učinkom
(ang. Fuel Air Explosives) in potenciali energetskih orožij. V podsistemu
teh ved so se – po zaslugi napredka v matičnih medicinskih vedah – posebno razvile radiobiologija, vojaška kirurgija, vojaška nevropsihiatrija,
vojaška plastična kirurgija, vojaška oftalmologija, vojaška stomatologija,
143 V

enem izmed referatov na simpoziju o vojaški znanosti je bil omenjen podatek, da
je v drugi svetovni vojni od skupnega števila kar 30 % obolelih ameriških, britanskih
in kanadskih vojakov imelo psihične težave. (Vojna nauka, str. 202; VIZ, Beograd
1971).
144 Gre za zelo nestabilne izstrelke jurišnih pušk, ki imajo obliko puščice ali pa običajne
krogle z maso 3–4 grame, z vrtenjem okoli vzdolžne osi z okoli 6.000 obrati v sekundi
in s hitrostjo prek 1.000 metrov v sekundi. Te krogle se po zadetku v živo tkivo obračajo okoli vseh osi in hkrati spreminjajo smer gibanja skozi tkivo. Posledica tega je,
da ena sama krogla ali puščica med potjo skozi tkivo poškoduje več organov (ang.
multiple wounds). Eksplozivi s prostorskim učinkom – aerosolna razstreliva (FAE) so
znani po tem, da na velikem prostoru povzročijo poškodbe z udarnim valom (blast
poškodbe).
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vojaška farmacija (pojavile so se nove generacije antibiotikov, pomirjeval,
zdravil za poškodbe zaradi bojnih strupov in drugih zdravil), vojaška higiena, vojaška epidemiologija, vojaška farmakopeja, vojaška veterina ter
vojaška ekologija. Ker se je izboljšala tudi taktika sanitetne službe (ki se
razvija v ortodoksnih vojaških vedah), je vojaška medicina razvitih armad
uspela bistveno zmanjšati smrtnost med ranjenci, hkrati pa tudi med ranjenci povečati delež tistih, ki se po okrevanju lahko vrnejo v enote.

Podsistem ved o uporabi orožij za množično uničevanje
Ob uporabi prvih kemičnih bojnih sredstev v prvi svetovni vojni je postalo jasno, da so ta orožja na bojišču delovala neselektivno, saj niso razlikovala med lastnimi silami in nasprotnikovimi silami, med ranjenci in bojno
pripravljenimi vojaki, med borci in civilisti, ne med ljudmi in živalmi ter
rastlinami. Očitno je bilo, da gre za orožja za množično uničevanje. Teorija, ki se je ukvarjala z uporabo teh orožij in z zaščito pred njimi, se je bistveno razlikovala od ortodoksnih vojaških ved po tem, da so kemična
bojna sredstva učinkovala na žive organizme na povsem drugačen način
kot klasična orožja, pri katerih so učinki doseženi s kinetično energijo
projektilov ali (in) udarnim valom eksplozij. Razprševala so se v zraku in
(ali) na tleh in tako zastrupljala okolje in vse, ki so bili tam. Hitrost nastopanja smrti ali poškodb je bila odvisna od koncentracije strupa v okolju
in trajanja izpostavljenosti vojakov tej koncentraciji. Nova orožja so tako
zelo prispevala k razvoju vojaškega meroslovja, ker je bilo treba s poskusi
ugotoviti varne in smrtne doze (odmerke) za vsako vrsto novih orožij,
prav tako pa trajanje delovanja.
Teorija uporabe kemičnih orožij se je ukvarjala z meteorološkimi in
drugimi razmerami, ki bi morale obstajati, da bi lahko v točno določenem
času dosegli s kemičnimi bojnimi sredstvi ustrezno stopnjo onesposobljenosti nasprotnikovega moštva, pri tem pa kar se da majhne stranske učinke na delovanje lastnih sil. Ko so med svetovnima vojnama pričeli vlagati
večja sredstva v razvoj bioloških bojnih sredstev, se je pojavila nova veja –
teorija uporabe bioloških bojnih sredstev in zaščite pred njihovim učinkovanjem. V nasprotju s kemičnimi bojnimi sredstvi, ki so učinkovala hitro
in se je dalo rezultate takoj izrabiti v boju, so biološka bojna sredstva rabila več dni ali tednov za inkubacijo in za razvoj bolezenskih znakov, tako
da so se lahko uporabila le kot strateško orožje.
Po drugi svetovni vojni je nagel razvoj jedrskega orožja in oborožitvenih sistemov z jedrskimi bojnimi glavami povzročil, da je prav področje
uporabe teh orožij takoj dobilo ključno mesto v domeni uporabe orožij za
množično uničevanje. Ker so posamezne jedrske bojne glave imele večjo
rušilno moč kot več deset tisoč ton klasičnih razstreliv, pri tem pa so dodatno nastajale velike kontaminirane cone na površini Zemlje in v ozračju, so prav ta orožja med hladno vojno postala hrbtenica ognjenega siste-
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ma, na katerem sta obe supersili gradili svojo udarno moč in svoje zmogljivosti odvračanja. Nastali sta dve veji teorije: prva se je ukvarjala z uporabo jedrskega orožja v operacijah in bojih proti vojaškim silam, druga pa
z uporabo jedrskega orožja proti urbanim aglomeracijam, energetskim,
transportnim, industrijskim, komunikacijskim in drugim sistemom. Med
vojno v Vietnamu so ZDA prvič v zgodovini uporabile nova geofizikalna
orožja, s katerimi so v obdobju monsunov na posebej izbranih conah
sprožale viharje, povzročale, da so se utrgali oblaki, med sušnim obdobjem pa aktivirale ognjene nevihte. Lahko torej sklenemo, da se je razvila
tudi teorija uporabe geofizikalnih orožij, pri čemer bi že danes zloraba
znanosti lahko odprla pot za nastanek teorije genetskih in etničnih orožij.

Teorija razoroževanja in harmonizacije razvoja oboroženih sil
Teorija razoroževanja zajema v širšem pomenu besede široko področje
ukrepov in postopkov, ki jih izvaja država na vojaškem, političnem, gospodarskem, diplomatskem, tehnično-tehnološkem in pravnem področju,
da bi zmanjšala oborožene sile in vojaški potencial. V ožjem pomenu, ki
je aktualen za vojaško znanost, se teorija razoroževanja ukvarja predvsem
z vojaškimi vidiki razoroževanja. Ker so »predmet razoroževanja« lahko
lastne oborožene sile ali pa sile poraženega nasprotnika, so problemi, ki
jih teorija opisuje in rešuje, v prvem in drugem primeru zelo različni. Razoroževanje je praviloma sestavni del miru, do katerega pride po končani
vojni, lahko pa se začne tudi brez poprejšnje vojne, kadar ena ali več
držav ugotovijo, da niso vojaško ogrožene in da zato lahko zmanjšajo in
(ali) reorganizirajo oborožene sile. V tem primeru govorimo o harmonizaciji razvoja oboroženih sil145.
Predmet razoroževanja so lahko oborožene sile v celoti, njihove posamezne veje (kopenska vojska, letalstvo, mornarica), objekti vojaške industrije, posamezna bojna sredstva (kemična bojna sredstva, biološka bojna
sredstva, jedrska bojna sredstva ipd.), projekti novih orožij in baz, katerih
razvoj in gradnja se ustavijo, ali pa deli prostora, kjer se ne smejo izvajati
določene vojaške dejavnosti.
Za ponazoritev naj omenimo, da so države zmagovalke prve svetovne
vojne z versajskim mirom prepovedale poraženi Nemčiji splošno vojaško
obveznost, dovolile so pa ji imeti prostovoljsko vojsko 100.000 mož, od
tega do 4.000 oficirjev. Ukinjen je bil nemški generalštab, porušene so
145 Značilen

primer harmonizacije razvoja oboroženih sil so pogajanja med ZDA in SZ
po končani hladni vojni, ki so temeljila na ukrepih graditve zaupanja in varnosti med
obema blokoma – CSBM (Confidence and Security Building Measures). Proces harmonizacije s poudarkom na predstavitvi rezultatov dogovorov in sporazumov o strateškem jedrskem orožju (SALT, START I, II), konvencionalnem orožju (CFE TLE) in
medsebojnem nadzoru izvajanja sporazumov (vključno s Sporazumom o odprtem
nebu – Open Skies Treaty) je podrobneje predstavljen v sklepnem delu v drugi knjigi
tega učbenika.
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bile trdnjave, hkrati pa ji tudi prepovedali proizvodnjo in uporabo podmornic, vojaških letal in zrakoplovov. Države zmagovalke so takšno
zmanjšano vojsko dovolile Nemčiji predvsem zaradi tega, ker so ocenjevale, da jo bo weimarska republika potrebovala, če bi v poraženi državi zaradi obupnih gospodarskih in drugih razmer prišlo do revolucije po vzoru
tiste, ki je oktobra 1917 izbruhnila v Rusiji. V nasprotju s tem je bila po
drugi svetovni vojni v Nemčiji, razdeljeni na štiri okupacijske cone (ameriško, britansko, francosko in sovjetsko), sprva prepovedana kakršna koli
nemška vojaška dejavnost. Sestavni del razoroževanja nemške vojske je
bilo iskanje vojnih zločincev, proti katerim so nato začenjali sodne procese, velika pozornost pa je bila posvečena tudi iskanju dokumentacije o
nemških tajnih in drugih novih orožjih, vključno z iskanjem vodilnih
nemških izumiteljev in inženirjev. Te so države zmagovalke pragmatično
vključile v delo svojih nacionalnih raziskovalnih inštitutov, prav tako kot
so ujetnike – kot brezplačno delovno silo – vključile v čiščenje minskih
polj, uničevanje neeksplodiranega streliva in obnovitvena dela, ki so v nekaterih državah trajala nekaj let.

Teorija mobilizacije in dopolnjevanja oboroženih sil
Teorija mobilizacije se ukvarja z organizacijo prehoda države iz mirnodobnega režima v stanje pripravljenosti za odbijanje napada oziroma v stanje,
v katerem se lahko država in njene institucije učinkovito spopadejo s posledicami agresije, naravnih nesreč (poplav, suš, potresov, epidemij bolezni ipd.), tehnoloških ali nekaterih drugih katastrof, kakor tudi terorističnih napadov. V ta namen je treba že v miru na ravni celotne države
evidentirati vse razpoložljive človeške, surovinske, industrijske, kmetijske, energetske, znanstvene in druge potenciale ter izdelati mobilizacijske
načrte, s katerimi se zagotovi njihovo vključevanje v obrambne dejavnosti. Pri izdelavi mobilizacijskih načrtov oboroženih sil in infrastrukture, s
katero se zagotavlja uspešno delovanje države v vojni in v kriznih razmerah, je treba spoštovati osnovna načela, med katere sodijo hitrost, prožnost, točnost, popolnost in varnost. V teoriji mobilizacije obstajajo tri osnovne discipline: teorija mobilizacije oboroženih sil; teorija mobilizacije
civilne obrambe in teorija mobilizacije državne infrastrukture (vključno z
delovno silo), s katero se zagotavlja uspešno delovanje države v vojni oziroma v kriznih razmerah.
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MOŽNI OKVIRI, V KATERIH LAHKO POTEKAJO
OBOROŽENI BOJ IN DRUGE DEJAVNOSTI
OBOROŽENIH SIL
Znani latinski rek »Si vis pacem, para bellum!« – če hočeš mir, pripravljaj
vojno – prepričljivo kaže, da so Rimljani že pred našim štetjem zelo dobro
vedeli, da je pripravljenost države in njenih oboroženih sil za vojno pogoj,
ki mora biti izpolnjen, da bi si lahko država zagotovila varnost in ohranila
mir. Preventivna funkcija oboroženih sil za ohranjevanje miru je v času
razcveta rimske države vključevala financiranje, novačenje, opremljanje,
naporno urjenje in vzdrževanje močnih mirnodobnih oboroženih sil, njihovo razporeditev v bližini kritičnih obmejnih rajonov, gradnjo mreže komunikacij (ki so bile potrebne za manever in oskrbo enot), gradnjo fortifikacijskih sistemov v obmejnem pasu (limes), kopičenje zalog za primer
vojne ter sistematične izvidniške, opazovalne in obveščevalne dejavnosti
v širšem predbranišču oziroma sprednjem obrambnem pasu, s pomočjo
katerih se pravočasno odkrivajo vojaška ogrožanja in zagotavljajo informacije za vojaške (proti)ukrepe146. Vojne so pri tem obravnavali kot legitimno sredstvo države za zavarovanje državnih interesov, pri čemer se je
državno vodstvo pri sprejemanju odločitev o vojni zaradi večje zanesljivosti opiralo ne zgolj na vojaško obveščevalno službo, temveč tudi na zunanjepolitično in notranjepolitično obveščevalno službo147.
Takrat so kot osnovni okvir, v katerem je potekala aktivna uporaba
oboroženih sil v oboroženem boju, obravnavali vojno; izhajali so iz tega,
da je vojna lahko spopad med oboroženimi silami dveh držav, kot sta bila
npr. Rim in Kartagina (1), ali pa spopad med oboroženimi silami države in
pripadniki plemen in narodov, ki so vdirali prek rimskih mej (»barbarske
vojne«) (2), oziroma sodelovali v vstajah proti državnim oblastem (3)148.
Vojno proti drugim državam so ločili od državljanske vojne (bellum civile)
in vojne proti nasprotnikom, ki (še) niso imeli države (»barbari«). Četudi
so oborožene sile že v antiki v mirnem času in v krizah morale opravljati
številne dejavnosti, povezane z vzdrževanjem reda, in sodelovati pri dušenju vstaj v zasedenih deželah, ohranjeni pravilniki uporabe oboroženih sil
146 N.J.E.

Austin, N.B.Rankov: Exploratio, str. 1–11; Routledge, London 1995.
op. cit., str. 244–246.
148 V provincah rimske države je bila okoli taborov legij vzpostavljena mreža manjših
vojaških postojank (stationes); v njihovi sestavi so bili tudi beneficiarii, ki so imeli
vlogo policijskih načelnikov in nadzornikov prometa na cestah (v njihovi coni odgovornosti). Skrbeli so za notranji red, preganjali zločince, zbirali podatke o varnostnih
razmerah ipd. V primeru večjih vojn vseh proti vsem in vstaj so sodelovali z legijami,
ki so v normalnih okoliščinah skrbele za obrambo državnih mej (Exploratio, op. cit.,
str. 195–204).
147 Exploratio,
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iz tistega časa kažejo, da so bili vsebinsko usmerjeni na priprave oboroženih sil za oboroženi boj z oboroženimi silami zunanjega nasprotnika149,
medtem ko so bile policijske enote (beneficiarii consularis) specializirane
za vzdrževanje reda oziroma za posege znotraj države v primerih bojev z
roparji, vstajniki idr.
Ta primerjava kaže, da so že v starem Rimu razlikovali tri različne strateške kontekste ali situacije, v katerih je lahko prihajalo do bojnih delovanj oboroženih sil: (1) v miru so legije z vsakodnevnimi dejavnostmi in
navzočnostjo na izpostavljenih lokacijah in fortifikacijskih sistemih
(limes) v bližini mej odvračale potencialne napadalce od pohodov na
ozemlje rimske države; (2) v notranjih krizah so legije ob vstajah v provincah ali vstajah proti legalnim oblastem podpirale neke vrste notranjo vojsko sui generis (beneficiarii consulares), specializirano za notranji red in
nadzor nad državnim ozemljem, s pretorijansko gardo pa so varovale konzule oziroma vladarje (pred morebitnimi uzurpatorji), (3) v vojnah z zunanjimi sovražniki pa so oborožene sile izvajale vojaške pohode v globino
nasprotnikovega ozemlja, da porazijo nasprotnikove oborožene sile, razorožijo njihove ostanke in na zasedenih ozemljih vzpostavijo razmere, ki so
zagotavljale vzpostavitev organov civilne oblasti in rimskega pravnega
reda (Pax Romana)150.
Četudi je opisana klasifikacija stara skoraj 2.000 let, jo lahko primerjamo s klasifikacijo znanega ameriškega sociologa Quincyja Wrighta (A
Study of War, Chicago 1951), ki je svojo znano študijo o vojni objavil v
drugi polovici minulega stoletja, pri čemer ugotovimo, da med klasifikacijama – vzlic ogromnemu časovnemu prepadu med njima – v osnovi ni
večjih razlik. Tudi Quincy Wright je namreč uporabil trojno delitev, in
sicer tako, da je oborožene spopade (konflikte) razdelil na mednarodne
(»država proti podobno razviti državi«), kolonialne (»država proti nasprotniku, ki nima podobne države«) in notranje (vstaje, neredi, državljanska
vojna).
Iz obdobja vzpona in razcveta Bizanca je ohranjenih več podatkov o
bolj rafinirani uporabi vojaške sile, kot so jo poznali Rimljani. Težišče pri
zbiranju podatkov o vojskah drugih držav ali narodov je bilo na diplomaciji in misijonarjih, ki so med svojim rutinskim delom prihajali tudi do
dragocenih podatkov o notranjepolitičnih razmerah pri drugih narodih
ter o namerah njihovih vodij in njihovi vojaški moči. Sprejem in bivanje
tujih predstavnikov, ki so jih skrbno varovali, da ne bi prišli v stik z opozicijo, so vedno organizirali po posebnih načrtih z (dez)informiranjem, da
bi si ustvarili podobo veliko močnejšega obrambnega sistema Bizanca, kot
149 Sun

Tzu: The Art of War; Vegetius: De Re Militari – Roots of Strategy, str. 13–176;
Stackpoole Books, ZDA 1985.
150 Bizantinski cesar Lev VI. Modri, ki je pročeval tudi rimske vire, je v 10. stoletju razlikoval uporabo oboroženih sil v klasičnih vojnah od uporabe oboroženih sil v »malih
vojnah«, kar bi ustrezalo sodobnemu pojmu »spopadov nizke intenzivnosti« (Vojna
enciklopedija, 2. izdaja, 5. zvezek, str. 21).
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pa je bil v resnici. Tajne diplomacije in obveščevalne službe so se trudile,
da bi vladarje enih narodov ali plemen podkupile ali (in) izigrale, tako da
bi napadli druge, Bizancu sovražne, s čimer bi Bizancu zagotovili mir in
zmanjšali njegove obrambne stroške151. Tako je bil znan primera Leva VI.,
ki se – kot globoko veren kristjan – ni želel boriti proti Bolgarom (ki so
bili tudi že pokristjanjeni), kar pa ga ni motilo, da ne bi proti njim nahujskal takrat še poganskih Madžarov, da so jim udarili v hrbet. Podobno je
Bizanc ravnal, ko je nato Madžare preusmeril z Balkana – ki je bil interesno območje Bizanca – v osrednjo Evropo, na ozemlje druge krščanske države. Vlogi obveščevalne službe in diplomacije sta se dopolnjevali tudi pri
podrobno načrtovanih spletkah, v katerih je Konstantin VII. v 10. stoletju
– v skladu z vladarskim rekom Divide et impera! – obrnil plemensko
zvezo prebivalcev Pečenge proti Kazarom, proti Pečenegom pa Ruse in
Madžare itd.
Opisani okviri, v katerih so potekala bojna delovanja oboroženih sil in
obveščevalnih služb, so ostali aktualni vse do odkritja Novega sveta in obdobja velikih kolonialnih osvajanj. V obdobju razmaha čezoceanskih in
prekmorskih kolonialnih osvajanj v 16. stoletju so raziskovalne odprave,
sestavljene iz civilnih in vojaških predstavnikov države ter predstavnikov
cerkve (pogosto pa tudi iz predstavnikov zasebnih podjetij, ki so financirala takšne pohode in zanje formirale lastne oborožene sile), imele nalogo, da odkrite dežele in narode s silo priključijo državam, ki so organizirale te ekspedicije, in da jih »civilizirajo«. Ta cilj so evropske države po
zaslugi daleč razvitejše vojaške tehnologije lahko dosegale z ravnanjem po
že omenjenem reku Divide et impera! – deli in vladaj! – tudi z zelo majhnimi skupinami oboroženih sil, v nekaterih primerih celo z zasebnimi vojskami posameznih podjetij ali trgovskih združenj; pohodi majhnih skupin
so se pogosto končali z osvojitvami velikih ozemelj, ker so bili narodi in
plemena, ki so tam živeli, oboroženi z manj učinkovitim orožjem in niso
imeli uspešne vojaške in državne organizacije. Veliko vlogo so pri tem
imele obveščevalne dejavnosti kolonizatorjev, s katerimi so ugotavljali,
kdo je opozicija obstoječim lokalnim vladarjem, opozicijo pa so nato
vključevali v svoje načrte in s tem bistveno izboljšali razmerje sil v svojo
korist.
Vojne v kolonijah so se od dotedanjih klasičnih vojn med evropskimi
državami razlikovale po tem, da je v njih vladalo specifično asimetrično
razmerje sil in da so kolonizatorji z doseženimi zmagami dokončno zrušili lokalne družbene sisteme (v prvi vrsti so bile tarča lokalne vojaške, verske in druge elite), vzpostavljali administrativno upravo, pokristjanjevali
prebivalce, ustanavljali v kolonijah posebne kolonialne vojske ter policije
in s tem dolgoročno zavarovali izkoriščanje kolonialnih bogastev ter trgovino s sužnji. V teh vojnah so okupacijske oblasti ravnale izredno surovo,
kar so velikokrat opravičevale s plemenitimi višjimi (»civilizacijskimi«)
151 Stiven

Ransimen: Vizantijska civilizacija, str. 153–160; Minerva, Subotica 1964.
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cilji in z »reševanjem poganskih divjakov« pred pogubo. Pri tem pa niso
spoštovale norm niti civilnega niti mednarodnega vojnega prava, ki so
sicer veljale v Evropi; okrutna, pogosto skupinska kaznovanja lokalnega
prebivalstva so kolonialne oblasti štele za sestavni del »civilizacijskega poslanstva« kolonizatorjev. Specifičnost nalog oboroženih sil v takšnem
okolju je teoretike tistega časa napeljevala na to, da so vojne v kolonijah
obravnavali kot ekspedicije oziroma kot »kolonialne vojne«, in torej bistveno različne od konvencionalnih evropskih vojn152.
V teh dejavnostih so imele pomembno vlogo obveščevalne službe, ki
niso samo zbirale podatkov o gospodarskih, političnih, verskih in vojaških razmerah, ampak so tudi aktivno delovale s tem, da so podkupovale
posamezne predstavnike lokalnih elit in agente, širile prek njih govorice
med prebivalstvom, kompromitirale nasprotnike, oboroževale opozicijo,
organizirale atentate na vodje možnega odpora, hujskale ene elite proti
drugim, podkupovale ali izsiljevale ključne vodilne osebnosti idr. Zaradi
posebnosti vsebine in oblike vojaških akcij, ki jim pogosto ni bil cilj zasesti ozemlje in zamenjati vladarje, ampak jih le prisiliti, da se pokorijo kolonialnem oblastem, ali pa da popustijo v zakonodaji, da odprejo tržišče,
da dovolijo vstop in delovanje misijonarjem ipd., so oboroženi boji praviloma pomenili le manjši del vseh dejavnosti; večji del so tvorili diplomatski pritiski in izsiljevanja, obveščevalne, gospodarske, misijonarske, propagandne, podtalne in druge dejavnosti ter maščevalni pohodi proti
vstajnikom (v katerih je bilo glavna tarča civilno prebivalstvo), vključno z
administrativnimi ter policijskimi ukrepi. Zato je takratna vojaška teorija
evropskih držav zapostavljala to področje; bila je v prvi vrsti osredotočena
na preučevanje vojn med evropskimi državami, v katerih je o usodi držav
odločala bitka med njihovimi oboroženimi silami.
Carl von Clausewitz je v času napoleonskih vojn preučeval poleg velikih bitk glavnih sil konfrontiranih držav in koalicij tudi bojna delovanja
gverilcev (nem. Kleinekrieg, fran. le petit guerre) proti francoski vojski v
Španiji in na zasedenih ozemljih Rusije. Pri tem je ugotovil, da so pravila,
ki so veljala za spopade med oboroženimi silami nasprotnikov v klasični
vojni med državami, imela v »ljudski vojni«, »mali vojni« (špan. guerrilla –
deminutiv od guerra, slov. majhna vojna, »vojnica«) oziroma (proti)gverilski vojni zelo omejeno vrednost in uporabnost. Od takrat se lahko v vojaški teoriji, še veliko bolj razločno kot pred tem pri bizantinskem cesarju
Levu VI. Modrem v 10. stoletju, zasledita dva različna okvira preučevanja
152 Kolonialne

vojne so vodile že države v obdobju antike (Rim, Kartagina idr.), a takrat
te vojne še niso imele takšne globalne razsežnosti, kot so jih imele vojne Španije,
Portugalske, Velike Britanije, Nizozemske in Francije v obdobju od 16. stoletja do
konca 19. stoletja. Kolonialne vojske, ustanovljene v kolonijah, so bile v prvi vrsti
opremljene in izurjene za vzdrževanje reda v kolonijah, kar so dosegale s kazenskimi
ekspedicijami, v katerih je bilo tarča tudi civilno prebivalstvo. Prav zaradi prelivenja
krvi, do česar je prihajalo med temi »pomirjevanji«, so te vojne obravnavali kot »kolonialne« oziroma nekonvencionalne vojne (Sovetskaja voennaja enciklopedija, 4.
tom, str. 240–242; 1977).
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uporabe oboroženih sil: (1) t. i. simetrična vojna, v kateri je glavna vsebina oboroženi boj s podobnimi nasprotnikovimi oboroženimi silami, in (2)
t. i. asimetrična vojna oziroma »mala vojna«, »narodna« oziroma »ljudska
vojna« ali »gverilska vojna«153, v kateri konfrontirane oborožene sile niso
podobne; zato namesto odločilne bitke med glavnimi silami prihaja do
bojev med redno vojsko in oboroženim ljudstvom (narodom), oziroma do
dolgotrajnega izčrpavanja okupatorjeve vojske z množico manjših bojev,
razpršenih na širokem prostoru, pri čemer se gverilci načrtno izogibajo
glavnim nasprotnikovim silam, ampak napadajo predvsem sodelavce
okupatorja, uradnike njegovih oblasti, policijske enote, zaledne enote, štabe, patrulje, gospodarske objekte, komunikacije ipd154.
Poleg okvirov klasične vojne, »kolonialnih« vojn in t. i. male vojne je v
praksi mednarodnih odnosov prihajalo tudi do posebne oblike uporabe
oboroženih sil v okviru kriz, in sicer v dejavnostih t. i. diplomacije topničark (gunboat diplomacy). V takšnih primerih so oborožene sile demonstrirale pripravljenost za poseg (Fleet in being) ali (in) izvajale različne oblike groženj, kot so bile npr. delna ali popolna mobilizacija oboroženih sil,
premiki večjih enot do obmejnih rajonov, izvajanje manevrov v obmejnih
rajonih, incidenti v obmejnem področju, občasna bombardiranja mest (ki
so jih spremljali desanti), križarjenja flote pred obalami države, ki je bila
tarča pritiskov, neredko pa tudi podpora opoziciji v državi z vojaškimi
strokovnjaki prostovoljci in (ali) z orožjem ipd. Ta demonstracija sile, ki so
jo zaradi pogoste uporabe flote za globalni manever (po)imenovali koncept »Fleet in being«, je bila praviloma dovolj močna vzpodbuda, da se je
nasprotnik uklonil zahtevam.
Za 20. stoletje je bila značilna polarizacija na dve veliki skupini med
seboj konfrontiranih držav, kar je prispevalo, da je v prvi in drugi svetovni vojni konfrontacija med njimi dobila globalne razsežnosti; to je veljalo
tudi za obdobje »hladne vojne« po drugi svetovni vojni. Med »hladno
vojno« so nakopičene količine jedrskega orožja obe strani odvračale od
neposredne konfrontacije v Evropi, ker jima je bilo jasno, da bi se njun
medsebojni oboroženi spopad v Evropi lahko hitro razširil na celotna
ozemlja njunih držav in končal z njunim medsebojnim uničenjem. Zato
sta oba bloka uporabljala konvencionalne oborožene sile le v vmesnem
prostoru med blokoma (»sivi coni«), in še to zelo previdno ter z omejenimi cilji, pazljivo opazujoč reakcije nasprotnega bloka. Obdobje »hladne
vojne«, za katero so bile značilne številne intervencije velikih sil na ozemlju lastnega bloka in v »sivi coni«, zato tudi lahko imenujemo »zlato obdobje« vojaških intervencij, »specialnih vojn« in lokalnih vojn z omejeni153 Karl

von Clausewitz jo je imenoval tudi »ljudska vojna« in je videl v njej »stepski požar« oziroma »žerjavico, ki s stalnim tlenjem in širjenjem ruši temelje sovražne vojske«. »Ljudsko vojno« je priporočal kot rezervni način vojskovanja, če bi bila v odločilni bitki uničena redna vojska, ali če bi se bila prisiljena umakniti. (Karl fon Klauzevic: O ratu, 2. del, str. 151–157; Geca Kon, Beograd).
154 Karl von Clausewitz: On War, str. 52–54; Penguin Books 1968.
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mi cilji155. Bloka sta v tem obdobju uporabljala strategijo posrednega pristopa (strategy of indirect approach); njena temeljna značilnost je bila, da
sta se bloka izogibala neposredni medsebojni konfrontaciji, in sicer tako,
da sta poskušala doseči strateške cilje z javnim ali tajnim podpiranjem zaveznikov, ki so z udejanjanjem lastnih ciljev udejanjali tudi cilje blokov.
V tem obdobju so prevladovale posredne metode konfrontacije v »sivi
coni«, v katerih so glavno vsebino pomenile vojaške intervencije156 proti
»nediscipliniranim« članicam blokov (ZSSR je vojaško posredovala proti
Madžarski leta 1956 in leta 1968 proti ČSSR, pri čemer je bil poseg v obeh
primerih predstavljen kot »internacionalistična bratska pomoč zdravim
silam«), zunaj blokov pa podpore raznim skupinam prevratnikom in pučistov, financiranje, oboroževanje in šolanje vstajnikov proti legalno izvoljenim vladam, pošiljanje vojaške pomoči zavezniškim državam ali gibanjem, obveščevalna in logistična podpora zaveznikov, vojaško sodelovanje
ipd. Med intervencijami ZDA tega obdobja je najbolj znana neuspešna intervencija na Kubi (Prašičji zaliv leta 1962), ko so tajne službe ZDA omogočile nasprotnikom Castrovega režima, da izrabijo ameriško ozemlje za
desant na Kubo. Še večje razsežnosti je imela intervencija ZDA v Južnem
Vietnamu, ki se je pričela v šestdesetih letih s programom vojaške pomoči
in pošiljanjem vojaških svetovalcev južnovietnamski vladi, nato pa prerastla v dolgoletno vojno, ki se je končala z ameriškim umikom iz jugovzhodne Azije.
V praksi medblokovskega tekmovanja sta v obdobju »hladne vojne«
postala zelo aktualna dva nova okvira uporabe oboroženih sil: (proti)vstajniške vojne (counter-insurgency wars) in posredniške vojne (proxy wars).
Za (proti)vstajniške vojne, v katere so se pogosto s podporo ene od konfrontiranih strani vpletale tudi zunanje sile s svojimi enotami, s pošiljkami orožja, z inštruktorji ipd., so prišle v uporabo sintagme »umazane
vojne« (ang. dirty wars), »nekonvencionalne vojne«, »revolucionarne na155 Na

tem mestu je treba upoštevati, da je intervencija realnost sodobnega sveta, četudi
je znano, da jo prepovedujeta tako Temeljna listina OZN (člen 2, točka 4) kot posebna Deklaracija Generalne skupščine OZN o prepovedi vmešavanja v notranje zadeve
drugih držav (1965). Obstaja več definicij intervencije; za vse je značilno, da intervencijo ločijo od vojne po tem, da se z njo želijo doseči omejeni cilji s posredno akcijo, ne da bi vojaško porazili državo, proti kateri se izvaja intervencija. V vojaškem
strokovnem izrazoslovju je intervencija pojem, s katerim se označuje vmešavanje
ene države ali skupine držav oziroma mednarodne organizacije v posle druge države
ali v njene odnose z drugimi državami, da bi se tako zavarovali interesi interventov.
Politično se prične z dajanjem nasvetov ali zahtevami, ki jih spremljajo obljube določenih koncesij, neredko pa tudi s spletkami, zlonamernimi nagajanji, grožnjami ipd.
Pri klasifikacijah intervencije razlikujemo t. i. odprto intervencijo, ki jo javno izvajajo
uradne oblasti, t. i. tajno intervencijo, ki se izvaja v obliki akcij obveščevalnih služb
(ki organizirajo atentate, podpirajo opozicijo idr.) in t. i. posredno intervencijo, v kateri se za interveniranje izrabljajo druge države. Z vidika uporabljenih sredstev je intervencija lahko politična, gospodarska, podtalna, vojaška in kombinirana. (Sovetskaja voennaja enciklopedija, 2. izdaja, 3. zvezek, str. 562–3; Voenizdat, Moskva).
156 Vojni leksikon, str. 687; VIZ, Beograd 1981.
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rodnoosvobodilne vojne«, »gverilske vojne« oziroma »specialne vojne«157.
Za posredniške vojne je bilo značilno, da sta se velika bloka pri spopadih
med državami ali v državah tretjega sveta (»siva cona«) opredeljevala za
to, da podpreta nasprotno stran od tiste, ki jo je podprla prva stran; podpora je bila lahko omejena na pošiljanje orožja, svetovalcev in inštruktorjev, ne redko pa je prerasla tudi v pošiljanje enot. Tako je ZSSR med vojno
v Koreji podpirala Severno Korejo in LR Kitajsko z orožjem in piloti, ne da
bi se neposredno konfrontirala z ZDA in njihovimi zahodnimi zavezniki,
ki so vojaško posredovali, da bi podprli Južno Korejo. Podobno je bilo
med vojno v jugovzhodni Aziji, ko je SZ podpirala z orožjem in opremo
DR Vietnam, ta pa je z vojaki in orožjem podpirala vstajniško FLO Južnega Vietnama v boju proti vladnim enotam, ki so se jim priključile ameriške enote KOV v Južnem Vietnamu in pomorsko-zračne sile ZDA, ki so
bombardirale DR Vietnam. Tudi sovjetski poseg v Afganistanu je imel podobne značilnosti, s to razliko, da so ZDA prek Pakistana podpirale afganistanske vstajnike, medtem ko je SZ poslala afganistanski vladajoči garnituri kot pomoč kompletno 40. armado kopenske vojske. Posredniške
vojne v Angoli, Mozambiku, na afriškem Rogu so se razlikovale od vojn v
Vietnamu in Afganistanu po tem, da so bili kot »pomoč« uporabljeni
kubanski »prostovoljci internacionalisti«.
V obdobju globalizacije, ki je sledilo razpadu sistema bipolarnega ravnotežja, so glavna nevarnost za prosto kroženje kapitala, delovne sile,
idej, surovin in gotovih izdelkov postale vojne, oboroženi spopadi in krize
v nerazvitih državah; v njih živi 80 % vsega svetovnega prebivalstva, ki pa
ima na voljo samo 20 % celotnih svetovnih dobrin. Na sedanji stopnji razvoja mednarodnih odnosov polarizacija med državami ne poteka več na
podlagi ideoloških meril, ampak na podlagi notranje stabilnosti (oziroma
nestabilnosti) držav ali pa na podlagi tega, ali podpirajo globalizacijske
trende ali pa ne.
V zadnjem desetletju minulega tisočletja so prav notranji oboroženi
spopadi v nestabilnih državah (failed states) pomenili 95 odstotkov vseh
oboroženih spopadov, ki so potekali po svetu158. Temu bi bilo treba kot
dodatno ogrožanje procesa globalizacije dodati: (1) težnje narodov, ki žive
157 V

najnovejši mednarodni Encikopediji nasilja, miru in spopada (Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, str. 103–113; ZDA 1999) je skupina avtorjev (Antonio
Ugalde, Patricia Richards in Anthony Zwi) kot »umazane vojne« opredelila tiste, v
katerih vsaj po ena od spopadenih strani – ki je lahko vlada z represivnim aparatom
na eni strani, na drugi pa etnična skupina, socialna skupina ali pa politična stranka –
izhaja iz tega, da so za dosego zmage dovoljena vsa sredstva. V bistvu gre za doktrino
»totalne vojne« (njen tvorec je bil Erich Ludendorff), ki so jo udeleženci mnogih notranjih spopadov sprejeli kot doktrino za obračun z notranjo opozicijo. Kot značilne
primere takšnih vojn – v katerih so državni represivni organi izvajali nasilje nad sorodniki, prijatelji in znanci oponentov – so navedli vojno argentinske hunte od leta
1976 do leta 1983 ter podobne vojne v Čilu, Urugvaju in Braziliji ter JAR.
158 Anton Žabkar: Preoblikovanje strategijskog odnosa sila i oružanih sukoba na kraju
tisučljeća; Polemos, No1/1998, str. 125–150; Zagreb.
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v večnacionalnih državah, da ustanovijo svoje države, (2) kršenje človekovih pravic v nestabilnih državah, (3) gospodarsko nerazvitost (ki povzroča
nenadzorovano emigracijo v razvite države), (4) epidemije bolezni in lakota ter (5) širjenje mednarodnega terorizma in (6) širjenje različnih drugih
vrst kriminala (tihotapljenje mamil, ljudi in orožij, ponarejanje denarja), s
čimer se ukvarjajo mednarodne zločinske organizacije, ki jih vlade ne
nadzorujejo. Za odpravljanje destabilizacijskih posledic teh kriz, dejavnosti in procesov, ki ogrožajo globalizacijo, so bile vlade posameznih držav,
OZN in regionalne varnostne organizacije pogosto prisiljene uporabljati
tudi vojaško silo.
Prenos težišča uporabe oboroženih sil iz okvirov vojne v okvire spopadov nizke intenzivnosti in kriz narekuje v postmodernem obdobju podrobnejšo analizo spopadov (konfliktov), do katerih prihaja v krizah kot
vmesnem stanju med vojno in mirom159. Avtorji, ki so se ukvarjali s poskusom natančnejše razmejitve med vojnami in krizami, so kot merilo izbrali število padlih vojakov v določenem časovnem obdobju. V skladu s
tem so naredili lestvico: v interval med dve ekstremni stanji – vojno (kot
spopad z najvišjo stopnjo intenzivnosti) in mir (ko ni nobenih oboroženih
spopadov) – so umestili oborožene spopade nizke in srednje intenzivnosti160. Vojaški avtorji so pri poskusih podobnih klasifikacij običajno izhajali iz razmerij uporabljenih sil oziroma iz deleža oboroženega boja v celotnem obsegu konfrontacije.
Če je bila ena od strani v tako podrejenem vojaškotehnološkem položaju, da se ni mogla ustrezno vojaško postaviti po robu nasprotniku, so takšne konflikte imenovali »umazane vojne«, kazenske ekspedicije, intervencije, pacifikacije, demonstracije sile ipd. Sicer pa so oborožene spopade
na od vojne nižji ravni klasificirali po velikosti konfrontiranih enot, pri čemer so konflikte delili na incidente, provokacije, obmejne konflikte ipd.
Tako se oboroženi spopadi lahko delijo na obmejne spopade med enotami
velikosti od patrulj do bataljonov161 (1), od brigad do divizij162 (2) in od
159 David

Fastabend: The Categorization of Conflict; Parameters, Summer 1997, str.
75–87.
160 Peter Wallensteen in Karin Axell sta kot spopade nizke intenzivnosti opredelila tiste,
v katerih skupno število žrtev ne presega 1.000 ljudi, pri tem pa v opazovanem letu
ni padlo več kot 25 ljudi. Spopadi srednje intenzivnosti so tisti, v katerih je v opazovanem letu padlo več kot 25 in manj kot 1.000 ljudi. Vojna naj bi torej bili oboroženi
spopadi, v katerih je v opazovanem letu padlo več kot 1.000 ljudi (Polemos, No
1/1998, str. 131).
161 Takšni obmejni spopadi so vse od Resolucije Informbiroja (1948) do Stalinove smrti
občasno potekali na mejah tedanje Jugoslavije z Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo in
Albanijo. V njih je izgubilo življenje več sto vojakov tedanje JLA. Podobni spopadi so
potekali v sedemdesetih letih vzdolž Sueškega prekopa; tam so bili glavni udeleženci
letala in protiletalske enote egiptovskih in izraelskih oboroženih sil.
162 Oboroženi spopadi te vrste so potekali med sovjetsko armado in kitajsko armado
leta 1968 na Daljnem vzhodu, vzdolž reke Ussuri. V njih so sodelovale tudi rečne flotilje. Podobni so jim bili spopadi med izraelsko in sirijsko vojsko v libanonski dolini
Al Beeqa leta 1982.
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korpusov do armad (kakršni so bili npr. spopadi med japonskimi in sovjetskimi enotami v notranji Mongoliji pred izbruhom druge svetovne
vojne)163 (3). Vojno na tej lestvici predstavljajo šele množični oboroženi
spopadi, v katerih konfrontirani strani uporabljata svoje glavne sile. Našteti heterogeni načini narekujejo podrobnejšo opredelitev pojma vojne,
prav tako pa pojmov spopadi (od vojne) nižje intenzivnosti in specialna
vojna.

Vojna kot okvir za uporabo oboroženih sil
Ker je vojna (ang. war, nem. Krieg, rus. vojna, sh. rat) zgodovinski pojav,
ki so ga v različnih časovnih obdobjih preučevali znanstveniki, izvedenci
in publicisti različnih strokovnih profilov, izkušenj in življenjskih pogledov, je ta heterogenost prispevala, da danes obstaja množica definicij
vojne. Vsaka od njih je odvisna od strokovnega profila avtorja, obenem
pa bolj ali manj ustreza vzorcu vojn konkretnega obdobja, ki ga je avtor
uporabil za oblikovanje definicije. Nekateri so vojno v antiki pojmovali
kot (pra)začetek vsega na svetu (kot »pramater vseh stvari«)164 ali maščevanje bogov za grehe ljudi (»božja kazen«), drugi kot naravno katastrofo
(po vzoru poplav, suše, napadov kobilic in drugih naravnih pojavov), tretji
kot zločin proti človeštvu (»vojna je množična morija«), četrti kot zakonito
sredstvo za uveljavljanje pravic (bellum iustum), peti kot plod agresivnosti, ki je prirojena človeštvu (»homo hominis lupus«), šesti kot ritual,
sedmi kot naključje oziroma napako v presojah, osmi kot normalno posledico neenakomernega gospodarskega in družbenega razvoja neintegrirane človeške družbe in s tem povezanih neenakosti med ljudmi ter neenakomerne delitve dobrin (»vojna kot razredni boj«), deveti kot posledico
civilizacijskih, verskih, ideoloških ali kulturnih razlik165, ipd. Med filozofi
in pravniki so se že v antiki pojavljali spori okoli tega, ali je vojna naravno
163 V

to skupino sodijo tudi občasni udari Letalskih sil in Vojne mornarice ZDA po strateških ciljih v Iraku, ki so potekali že od leta 1991 in so imeli cilj Irak prisiliti k spoštovanju določil, ki jih je podpisal po končani zalivski vojni, s katerim mu je bila prepovedana uporaba oboroženih sil v coni kurdskih begunskih taborišč na severu Iraka
in v obmejnem pasu s Kuvajtom.
164 Heraklit: Mač i pero, str. 21; VIZ, Beograd 1985.
165 Sodoben pogled na sedanje »generatorje vojn« je predstavil Stanley Hoffmann v Foreign Affairs (July/August 2002, str. 104–115). Znano tezo Fukuyame o »koncu zgodovine« (in koncu vojn) v pobipolarnem obdobju je zavrgel zato, ker je Fukuyama
podcenil vlogo nacionalizma; enako je zavrgel tudi tezo Huntingtona, ki je precenil
vlogo civilizacij, podcenil pa vlogo religij. Podobno je storil tudi s Kissingerjevim načinom, ker preveč poudarja vlogo držav, zanemarja pa Aronovo tezo o »zarodku univerzalne zavesti«, ki se je pojavila v obdobju globalizacije. Predavanje dr. Daniela
Nelsona za člane Atlantskega sveta Slovenije o vlogi Nato v procesu stabilizacije jugovzhodne Evrope (Svetovni slovenski kongres, Ljubljana 31. 5. 2001) je vsebovalo
podobna razmišljanja.
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stanje, ki človeštvo moralno dviga, ali pa zločin, ki ga degradira in zato
narekuje prepoved vojne.
Med novejšimi definicijami je že v 19. stoletju postala najbolj znana še
danes splošno sprejeta definicija že nekajkrat omenjenega pruskega teoretika Karla von Clausewitza, po kateri je vojna »nadaljevanje (državne)
politike z drugimi sredstvi«, pri čemer »druga sredstva« pomenijo uporabo oboroženih sil oziroma njihovo temeljno namensko dejavnost – oboroženi boj166. To klasično definicijo bi lahko dopolnili s tem, da vojna ni le
sredstvo politike, ampak obenem tudi dejavnik z vzvratnim učinkom
(»feedback«-dejavnik), ki vpliva na politiko, bodisi da ji z doseženimi
uspehi širi polje za postavljanje večjih ciljev, bodisi da jo z neuspehi sili
modificirati cilje, ali jih celo spremeniti, oziroma cilje opustiti in se
(brez)pogojno vdati. Povezava politike in vojne torej ni enosmerna, saj je
med njima ves čas zelo močna interakcija.
Pomanjkljivost predstavljene Clausewitzeve definicije je v tem, da – zaradi obdobja, v katerem je nastala, in njegovega legalizma – ne upošteva,
da v vojni lahko samostojno sodelujejo tudi »nedržavni« udeleženci (politično organizirane skupine) in da v njej potek oboroženega boja ne izključuje vzporedne uporabe še vseh drugih vrst nasilja, npr. različnih oblik in
vsebine diplomatskih pritiskov, gospodarskih blokad, subverzivnih dejavnosti, »napadov« na javno mnenje s pomočjo propagande, množičnih pobojev in drugih zločinov nad civilnim prebivalstvom, ipd. Ker se je spekter
uporabe sile širil z vojaških področij na nevojaška, je v vojnah 20. stoletja
prišlo do tega, da se danes vzporedno z izrazom »totalna vojna« (total war)
pogosto uporabljajo kot njene sestavne komponente nižjega reda izrazi
»vojaška vojna« (military war), »gospodarska vojna« (economical war),
»psihološka vojna« (psychological war), »medijska vojna« (mass-media
war), »propagandna vojna« (propaganda war), »podtalna vojna« (covert
war), »specialna« ali »nekonvencionalna vojna« (unconventional war), »informacijska vojna« (information war) ipd167. Za vojaško znanost je pomembna in zanimiva predvsem »vojaška vojna« (military war), ker je
njena glavna vsebina oboroženi boj. Znana je tudi besedna zveza »hladna
vojna«, ki je bila v uporabi v obdobju od konca druge svetovne vojne do
padca berlinskega zidu kot ponazoritev za stanje v Evropi in svetu, katerega temeljna značilnost je bila, da je vključevalo vse možne oblike in vsebine medblokovskega konfrontiranja razen oboroženega boja (»vroče vojne«).
166 Podrobneje

je o tem pri nas pisal dr Anton Bebler v člankih Karl Clausewitz in klasična politična teorija vojne ter Karl von Clausewitz – O vojni. (Časopis za kritiko znanosti, 75/76/1985, str. 3–17; 18–78). Poleg takšne interpretacije obstaja tudi revizionistična, ki med »druga sredstva« vključuje tudi neselektivna orožja za množično
uničevanje, kot so jedrske bombe, kemična bojna sredstva in biološka bojna sredstva. Ta orožja ne razlikujejo med vojaki in civilisti in so v bistvu teroristična orožja.
167 V ZDA in na Zahodu je v uporabi tudi pojem cyber war, s katerim se označujejo dejavnosti spopadenih strani, ki bi potekale v domeni računalniških omrežij v klasični
vojni ali kot sestavni del spopada nizke intenzivnosti (Phil Williams, Casey Dunlevy:
Countering cyber war; NATO Review, Winter 2001/2002, str. 16–18).
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Clausewitz je vojno – ko jo je primerjal z dvobojem med dvema rokoborcema, ki si prizadevata drug drugega s fizično silo onesposobiti in prisiliti k vdaji – opredelil kot meddržavno dejanje nasilja, ki ima namen
nasprotnika prisiliti, »da se podredi naši volji«168. Fizično silo je pri tem
opredelil kot sredstvo, podreditev nasprotnika lastni volji pa kot cilj, pri
čemer je v razorožitvi nasprotnika (z razbitjem njegovih oboroženih sil v
bitki) videl idealno pot za dosego cilja. Ob tem je dodal, da si le človekoljubi lahko predstavljajo, da obstaja »spretnosti polna metoda« razorožitve sovražnika brez prelivanja krvi, ki naj bi bila vrhunska umetnost vojskovanja (Art of War) in vojskovodstva. Po Clausewitzu velja v absolutni
vojni prav nasprotno: tisti, ki oborožene sile uporablja z manjšimi omejitvami in brezobzirneje, pridobi prednost nad manj brezobzirnim nasprotnikom169.
Od tod je izpeljal sklep o zakonitosti verižne reakcije nasilja v vojni, po
kateri naraščanje nasilja ene strani povratno povzroča naraščanje nasilja
druge strani, vse dokler ena od strani – in sicer tista, ki se znajde pred
uničenjem – tega ne more več prenesti in popusti ter se ukloni volji druge
strani. Močno je poudaril, da že v 19. stoletju – zaradi velikosti armad in
prostranstva, ki so ga rabile za razvoj in delovanje – v vojni ni bilo mogoče
doseči cilja naenkrat, ampak šele po številnih medsebojno povezanih zaporednih bitkah in drugih potezah, na katere je nasprotnik reagiral, kar je
povzročalo stalno močno trenje, ki se je neredko končalo z ravnotežjem
sil oziroma neodločnim izidom vojne170. Med številnimi protislovji, značilnimi za Clausewitzeve razprave o vojni, je tudi njegovo opozorilo, da se
teoretske razprave in iz njih izpeljani sklepi o absolutni vojni (»vojna na
papirju«), ki poteka do končne zmage in nasprotnikove brezpogojne
vdaje ali uničenja, nikoli ne smejo enačiti z realno vojno – zaradi »trenja,
do katerega prihaja v praksi«. Kot »razum«, ki je uravnaval uporabo sile v
vojni in pogosto pripeljal do tega, da so bili v vojni doseženi le omejeni
cilji, ne pa popolna zmaga nad nasprotnikom (brezpogojna zmaga), je
videl politiko, ki je vojno preračunano uporabljala kot »zadnje sredstvo«
(ultima ratio) za odstranjevanje ovir (pri uresničevanju svojih načrtov) in
kot »podaljšek te politike«.
168 War

therefore is an act of violence intended to compel our opponent to fulfil our will
(Carl von Clausewitz: On War, str. 107; Penguin Books 1982).
169 Clausewitz, op. cit., str. 102–103.
170 Kot vzroke trenja, ki je v praksi vplivalo na to, da ni bilo mogoče vedno izrabiti prednosti neomejene uporabe sile, je naštel 8 vzrokov: (1) pomanjkljivo znanje o nasprotniku; (2) govorice, ki se jih ni dalo preveriti; (3) pomanjkljivi podatki o dejanski moči
in položajih lastnih sil; (4) negotovosti, ki prispevajo, da lastne sile pretiravajo glede
težav, v katerih so; (5) razlike med pričakovanji in dejanskim stanjem; (6) dejstvo, da
lastne sile niso nikoli tako močne, kot je videti »na papirju«; (7) težave glede oskrbe
lastnih enot, in (8) tendenco, da se vnaprej dobro premišljeni in utemeljeni načrti
uporabe sil opustijo ali spremenijo v trenutku soočanja z realnostmi bojišča (Barry D.
Watts: Clausewitzian Friction and Future War; Mc Nair Paper, str. 9–10, Institute for
National Strategic Studies, Washington 1996).
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V obdobju po razpadu sistema bipolarnega ravnotežja se vojne še
vedno nadaljujejo, a se od takšnih, kakršne je poznal Clausewitz, razlikujejo po tem, da ne potekajo samo med državami. Klasične meddržavne
vojne pomenijo danes le 5 odstotkov celotnega števila vojn, saj 95
odstotkov vseh vojn sestavljajo notranji oboroženi spopadi v razpadajočih
nestabilnih državah. V zvezi s tem je postalo zelo živo vprašanje, kako po
eni strani razmejiti vojne od tistih oboroženih spopadov, ki niso vojne, po
drugi strani pa, kako jih razmejiti od miru, ki tudi ni absoluten, saj pogosto vsebuje javno ali (in) skrito uporabo različnih oblik in vsebin nasilja.
Raziskovalci tega vprašanja so upoštevali stvarnost sodobnega sveta, ko v
mnogih razpadajočih državah izvajajo nasilje z orožjem tudi vrhunsko organizirane kriminalne skupine, ki ustrahujejo ter množično pobijajo prebivalce, in tudi to, da v mnogih državah prevladujejo oblike pasivnega odpora prebivalstva171.
Zato so za definicijo vojne uporabili dva temeljna postulata: (1) v opazovanem letu mora biti ubitih vsaj 1.000 udeležencev oboroženih spopadov, in (2), v oboroženih bojih mora biti eden od udeležencev država s
svojimi silami (vojsko, policijo), medtem ko je nasprotnik lahko druga država ali pa organizirana politična skupina (ali gibanje), ki se z orožjem v
roki bojuje za politične cilje172. Pri tem ni nujno, da ta skupina napada represivne organe države (vojsko, policijo, carinike, orožnike, agente varnostnih služb ipd.), saj so lahko tarča njenih napadov politične, diplomatske, gospodarske in druge inštitucije sistema, prav tako pa tudi
prebivalstvo (prebivalci pogosto postajajo talci, ali pa se napadi usmerjajo
na civilna letala, trgovske in bančne centre, letališča, šole in celo bolnišnice). Ker so politično organizirane skupine neopazno pomešane med prebivalstvom in pogosto izvajajo teroristična dejanja, pri izbiri ciljev in orožij pa ne spoštujejo norm mednarodnega prava, so se v bližnji preteklosti
mnogi nagibali k temu, da bi za te vojne najbolj ustrezal izraz »(proti)banditske vojne« oziroma danes »(proti)teroristične vojne«.
S takšno osvežitvijo Clausewitzeve definicije je danes možno natančneje opredeliti, ali je ta ali oni oboroženi spopad dosegel raven vojne ali pa
je ostal na ravni oboroženega spopada (armed conflict), ki (še) ni dosegel
ravni vojne. Vendar pa nepopolnost temeljne Clausewitzeve definicije ni
171 Zelo

pomemben prispevek na področju raziskovanja vojn po razpadu bipolarnega
ravnotežja je dal Jeremy Black v knjigi z naslovom »War Today« (Biddles Ltd, UK
2001). V prognostično usmerjenem sklepu svojega dela je nakazal možnost pojava
novih načinov vojskovanja, pri katerih bi se – ob opiranju na dosežke znanosti v
preučevanju funkcioniranja možganov – z elektromagnetnimi valovi in na druge načine direktno vplivali na mišljenje ljudi in ga preusmerili v svojo korist. Tudi napredek na področju genetskega inženiringa in robotike odpira povsem nove vidike za
bojevanje in vojskovanje. Te spremembe bodo prav gotovo vplivale na potrebo, da se
v bližnji prihodnosti redefinirata tako pojem »agresija« kot mednarodnopravne
norme vojnega prava.
172 Mary Kaldor, Basker Vashee: Restructuring the global military sector, str. 8–10; Pinter, UN University. London 1997.
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samo v tem, da ne vsebuje količinskega »praga«, ki bi omogočil jasno razmejitev vojne od spopada. V njegovi definiciji vojna ne vključuje priprav
za vojno niti sklenitve mirovne pogodbe po končani vojni, s katero se
zmaga izkoristi, da se doseže večja varnost v prihodnosti. Zato bi te zelo
pomembne vsebine, na katere sta opozarjala že Raimondo Montecuccoli
in Edward Gibbon v 17. in 18. stoletju, morale predstavljati integralno celoto z izvajanjem vojne. Šele s takšnim holističnim definiranjem in preučevanjem vojne kot celote se zagotavljajo razumevanje vseh njenih razsežnosti ter realni dometi oboroženih sil pri doseganju vojaških ciljev v
spektru ostalih interaktivno povezanih ciljev vojne.
Iz prakse je prav tako znano, da je bila vojna – zaradi ukoreninjenosti
zunanje politike v notranjo politiko – pogosto sredstvo vladajoče elite za
utišanje domače opozicije in poskus, da se z zunanjim uspehom (še bolj)
utrdi oblast na domačem notranjepolitičnem prizorišču173. Temu bi vsekakor morali dodati, da ima vojna tudi povraten učinek na zunanjo in notranjo politiko, ker ji z (ne)uresničenimi cilji in rezultati lahko širi ali oži
prostor delovanja. Znano je, da porazi v vojnah pogosto povzročajo razcep na notranjepolitičnem prizorišču poražencev, ki se včasih konča z notranjimi spopadi (revolucijami), s prestopi na stran nasprotnikov oziroma
z nasilnimi spremembami oblasti. Prav ta kameleonska narava vojne in
tveganje, ki jo spremlja, narekujeta danes vsaki racionalni politiki, da jo
obravnava kot ultima ratio.

Sodobne definicije vojne in lestvica oboroženih spopadov
Ker je vojna zgodovinski pojav, ki se spreminja v skladu z razvojem človeške družbe, so novejše definicije vojne pogosto dosti bolj zamotane od
tiste, ki jo je pred dvema stoletjema dal Clausewitz. Močno so odvisne
tudi od tega, ali so jih dali pravniki, politologi, sociologi, zgodovinarji, teologi, vojaki, psihologi, psihiatri ali kaki drugi izvedenci. Toda čeprav sta
bili po drugi svetovni vojni z Ustanovno listino OZN vojna in grožnja z
uporabo sile prepovedani kot sredstvi za reševanje mednarodnih problemov, se definicije tudi danes ne odmikajo prav daleč od bistva Clausewitzeve. To kaže definicija znanega ameriškega sociologa Quincyja Wrighta,
ki je v znani študiji o vojni (A Study of War, str. 698, Chicago 1951) vojno
opredelil takole: »Analiza vojaških, psiholoških, pravnih in socioloških
manifestacij vojne vsiljuje misel, da se vsi ti pojavi lahko obravnavajo kot
spremenljivke, ki se v dokajšnji meri intenzivirajo v dejanski vojni. Od
173 Med

sveže primere te vrste spada falklandska vojna. Argentinska vojaška hunta je izpeljala desantno operacijo na Falklandske otoke (1982) zato, da bi z zunanjepolitičnim uspehom izničila nezadovoljstvo prebivalstva nad njenim vladanjem. Ker pa izkrcane argentinske enote niso bile pripravljene za bojevanje v surovih klimatskih
razmerah in ker je bila njihova bojna morala nizka, so se maloštevilnejši Britanci uspešno izkrcali in prisilili argentinske enote k brezpogojni vdaji.
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tod sledi, da se na vojno lahko gleda s točke vsake od vojskujočih se strani
kot na končno intenzifikacijo vojaških dejavnosti, psihološke napetosti,
pravne oblasti in družbene integracije, ki pa nimajo velikih možnosti, da
se manifestirajo v polnem obsegu, če tudi nasprotnik nima na voljo enake
materialne moči. S točke opazovanja vsake od vojskujočih se strani se
vojna lahko obravnava kot sočasen spopad (konflikt) oboroženih sil, razpoloženja prebivalstev, pravnih načel in nacionalnih kultur, ki so tako izenačeni, da konflikti med njimi vodijo do maksimalne intenzifikacije vsakega od teh dejavnikov tako na prvi kot na drugi strani.« Wrightova
definicija torej izpostavlja po eni strani vojno kot obliko družbenega spopada med družbami kot homogenimi celotami (pri čemer ta spopad povzroča močno družbeno integracijo), po drugi pa sprejema kot njeno posebnost to, da se v njej obe strani pri reševanju spora opirata na uporabo
oboroženih sil v skladu z normami mednarodnega prava.
Kot predmet konfliktologije (»spopadoslovja«) je vojna danes opredeljena kot eden iz množice instrumentov, ki se – vzlic aktivnim prizadevanjem OZN, katerih rezultat je bila prepoved agresivnih vojn – žal še
vedno uporabljajo za reševanje družbenih spopadov (kot drugi instrumenti se štejejo pogajanja, avtoritarne odločitve v obliki diktatov, grožnje,
pritiski, pasivni ali aktivni umiki in uporaba oboroženih sil na od vojne
nižji ravni). Spopad je pri tem opredeljen kot konfrontacija, do katere
pride med udeleženci zaradi prekrivanja interesov (»pozicijska razlika«),
povezanih z nacionalnimi vrednotami (varnost, dekolonizacija, neodvisnost, samoopredelitev, etnična, verska ali regionalna avtonomija), materialnimi objekti (ozemlje, meja, ribolovno območje, uporaba vodnih ali
energetskih virov) ali pa razporeditvijo moči (boj za oblast v državi med
političnimi strankami ali pa med državami ipd)174.
Tako je v najnovejši Mednarodni vojaški in obrambni enciklopediji (International Military and Defense Encyclopaedia – IMADE, UK/USA 1991) vojna
definirana kot (oboroženi) spopad med večjimi politično organiziranimi
družbenimi skupinami z antagonističnimi cilji, kot so klani, plemena ali
večje skupine (rasne, razredne, etnične, verske ipd.), države ali zveze držav, pod pogojem, da so konfrontirane skupine »dovolj močne« (1), da so
ustvarjene razmere, da spopad traja »določen čas« (2) in da ima »dovolj
veliko intenzivnost« (3)175. Če ta trojni neizogiben pogoj ni izpolnjen,
lahko sicer govorimo o oboroženem spopadu, a ne o vojni.
Tej definiciji je podobna druga, ki je predstavljena v najnovejši Enciklopediji nasilja, miru in spopada (Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict,
USA 1999). V njej znanstvenik Hubert Johnson z opiranjem na razmišlja174 V

priročniku Heidelberškega inštituta (KOSIMO Manual) je naštetih osem spremenljivk, zaradi katerih lahko pride do konfliktov, od tega so trije povezani z »mednarodno močjo«, dva z »nacionalno močjo«, ostali trije pa materialnega izvora (vprašanje
meje, ozemelj, ribolovnih območij, uporabe vodnih ali energetskih virov ipd., str. 1,
11–12: http://www.hiik.de – 12. 4. 01.
175 Dermot Bradley: War, str. 2885–2906; IMADE 1991.
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nja in sklepe Carla von Clausewitza izhaja iz tega, da je vojna sredstvo, s
katerim tisti, ki vladajo, poskušajo zaščititi in utrditi nacionalne interese,
toda šele potem, če jim tega ne uspe doseči s pomočjo diplomacije. Pri pojasnjevanju te definicije, ki ima poudarek na povezavi vojne s politiko, se
avtor osredotoča na to, da tisti, ki vladajo določeni skupnosti, uporabljajo
oborožene sile in nadzorovano nasilje, da bi zagotovili interese te skupnosti (in order to serve the interests of the commonwealth).
Zanimivo je, da v nobeni od teh dveh sodobnih definicij vojne ni niti
ena od spremenljivk – ki se nanašajo na število udeležencev, kontinuiteto
odvijanja in intenzivnost – predstavljena v količinski obliki (nikjer namreč ni določen že omenjeni količinski »prag« vsake od spremenljivk!).
Kot smo že omenili, pri drugih avtorjih zasledimo, da je edina spremenljivka, okoli katere je dosežen relativen konsenz, namreč da se oboroženi
spopad šteje za vojno, če v njem v letu dni pade vsaj 1.000 ali več vojakov
oziroma pripadnikov bojujočih se strani176. Očitno je, da ta temeljna razlika omogoča razločevanje vojne od oboroženih spopadov, česar druge definicije – ki pa se opirajo na evfemistična količinsko neopredeljena merila,
kakršna so »določen čas«, »dovolj visoka intenzivnost« ipd. – ne omogočajo, saj nimajo opore v eksaktnejši opredelitvi količinskega praga.
Za razumevanje mehanizma nastanka, izbruha, razvoja in zaustavljanja
širjenja sodobnih vojn in oboroženih spopadov, kakršni so značilni za razpadajoče države, se je koristno opreti na opisno analizo reprezentančnega
vzorca vojn in oboroženih spopadov, do kakršnih je prihajalo po razpadu
bipolarnega ravnotežja177. Na tej podlagi lahko ugotovimo, da je za večino
sodobnih vojn in oboroženih spopadov iz tega obdobja značilno, da so v
svojem razvoju večkrat prehajali iz oboroženih spopadov v vojno in obratno, tako da je ista konfrontacija imela nekaj časa podobo vojne, nekaj
časa oboroženega spopada, v vmesnih obdobjih pa je pogosto prihajalo
do mirovnih posredovanj mednarodne skupnosti. To svojevrstno pulziranje konfrontacije, ki se je prepletalo z bolj ali manj uspešnimi posegi mirovnih sil, je na primer na območju nekdanje Jugoslavije potekalo v obliki
petih večetapnih faz z naslednjimi značilnostmi178:
1) V prvi, pritajeni fazi je nastajal zarodek bodočega političnega in vojaš176 KOSIMO

Manual, prav tam, str. 1.
razmerah v razpadajočih državah je zelo koristen vpogled v študijo Roberta Rotberga, ki je bila objavljena v Foreign Affairs (Failed States in a World of Terror,
July/August 2002, str. 127–140). Podrobnejša analiza o stanju v negdanji Jugoslaviji
je podana v dveh delih A. Ž. (Analysis of the conflict in former Yugoslavia; National
Defence Academy, Vienna 1994; The drama in former Yugoslavia – the beginning of
the end or the end of the beginning?; National defence Academy, Vienna 1995).
178 Izsledki analize večfazne strukture pobipolarnih oboroženih spopadov, do katerih je
prišel avtor z raziskavami vojn na območju nekdanje Jugoslavije in o katerih je podrobno pisal v Reviji Obramba od 1991 do 1999 se povsem ujemajo z raziskavami ruskega avtorja V. V. Bulgakova, obavljenimi januarja 2002 v ruski vojaški znanstveni
reviji Vojaška misel (V. V. Bulgakov: Vooružennyj konflikt – formy in sposoby dejstvija vojsk; Voennaja Mysl’, No 1/2002, str. 39–43);
177 O
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kega spopada, ki se ga ni dalo vedno natančneje identificirati, ker sta
ga »prikrivala« navidezna strateška stabilnost in normalno delovanje
obstoječih institucij, v katerih so se spori navidezno uspešno reševali.
Tako so bila za prvo fazo razpadanja nekdanje Jugoslavije v obdobju od
leta 1989 do marca 1991 značilna intenzivna pogajanja republiških vodstev o prihodnosti zvezne države in optimistično obarvane izjave republiških vodstev ter jugoslovanskega zveznega premierja Anteja Markovića, vzporedno pa je že potekala vse bolj zaostrena polarizacije na
tiste, ki so želeli decentralizacijo federacije, in tiste, ki so se spremembam upirali. V tem obdobju sta obstoj JLA in zvezne Službe državne
varnosti ter delovanje zvezne diplomacije, carine in drugih zveznih institucij navidezno ustvarjala vtis trdnosti zvezne države.
2) V drugi fazi je prišlo do polarizacije na tiste, ki so želeli ohraniti status
quo, in tiste, ki so želeli spremembe, v zvezi s tem pa do vse večjega
zaostrovanja odnosov, naraščanja napetosti ter pojavljanja neoboroženih oblik nasilja (stavk, demonstracij, protestov, organizacijskega povezovanja nasilnih skupin, pretepov drugače mislečih, pozivov v obračune ipd.) med nasprotujočimi si stranmi, pri čemer sta vse bolj prihajala
do veljave vojaški in policijski dejavnik. Za to fazo razpadanja nekdanje
Jugoslavije so bili npr. značilni močna velikosrbska propaganda, organiziranje številnih »mitingov resnice« (s katerimi je Milošević brez človeških žrtev drugo za drugim zrušil legalno izvoljena vodstva Kosova,
Vojvodine in Črne Gore), ustanavljanje paravojsk v nekaterih republikah ter militarizacija milice. Četudi je Milošević z izvozom mitingov v
Bosno in Hercegovino ter Hrvaško nakazal, kako namerava s »pohodi
množic« s silo uresničiti svoj program, je bila zvezna država navidezno
še vedno stabilna, saj se je program udejanjanja Velike Srbije skrival v
geslih po »ohranitvi Jugoslavije«.
3) V tretji fazi se je konfrontacija poglobila, udeleženci bodočih spopadov
so se medsebojno pozorno opazovali in pospešeno vlekli poteze z namenom, da pridobijo prednost in premoč, vendar do uporabe orožja še
ni prišlo in je zato vojaška grožnja bila še vedno le posredna. V nekdanji Jugoslaviji je ta faza potekala leta 1990; zanjo je bilo značilno javno
in tajno intenzivno oboroževanje vseh udeležencev, vpletenih v spore.
Zvezni represivni organi so v tej fazi grozili z uporabo sile, a so bili zaradi krize v državnem vrhu (ki ni mogel doseči soglasja o uporabi sile)
brez moči. V tretji fazi razpada Jugoslavije so konec leta 1990 in v začetku leta 1991 srbske paravojske, ki jih je oborožila JLA, postavile barikade in s tem ohromile promet skozi Hrvaško, a še vedno ni bilo oboroženih bojev med njimi in hrvaško policijo;
4) V četrti fazi se je posredna grožnja tretje faze stopnjevala v neposredno
grožnjo, pri čemer se je pričela rušiti strateška stabilnost v korist ene od
strani, kar je nasprotno stran navedlo, da se je končno odločila za uporabo zveznih represivnih organov – vojske in milice. V tej fazi je marca
1991 JLA v Beogradu nastopila s tanki proti demonstrantom, ki so zah-
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tevali zamenjavo Miloševića; s tem je JLA vsem republiškim vodstvom
pokazala, da v politični krizi ne bo ostala nevtralna. Povsem odkrito je
demonstrirala pripravljenost, da ohrani status quo in nastopi tudi proti
ostalim vodstvom, če bi bila proti Miloševiću in njegovemu programu
Velike Srbije (skritem v programu »ohranitve zvezne države«).
5) V peti »vojaški« fazi sta obe strani pričeli »reševati« nakopičene probleme s pomočjo »dialoga« z orožjem, pri čemer so se začetni oboroženi
spopadi širili s točke na točko, vmes pa so se začasno ustavili zaradi
mirovnih posrednikov in se preselili za »zeleno mizo«. Ko je bil dosežen mir na eni točki, so se nato selili na drugo točko v obliki podiranja
domin. Ta faza »utripajočega« konfrontiranja se je v nekdanji Jugoslaviji začela poleti 1991 z neuspešnim vojaškim pohodom enot JLA na slovenske meje in je nato trajala do leta 2001. Sestavljena je bila iz petih
zaporednih etap z vmesnimi premori: prva etapa so bili 10-dnevni oboroženi spopadi v Sloveniji; sledila je druga etapa – vojna na Hrvaškem,
potem pa je kljub navzočnosti mirovnih sil OZN (UNPROFOR) leta
1992 izbruhnila tretja etapa – vojna med Srbi, Hrvati in Bošnjaki v
Bosni in Hercegovini; vanjo so bile vse do leta 1995 vpletene tudi paravojaške skupine in deli oboroženih sil Hrvaške in Srbije. Po hrvaški
operaciji Nevihta (Oluja), s katero so uničili srbsko paradržavo RSK, in
po Daytonskem sporazumu ter nastopu mednarodnih sil IFOR in
SFOR je prišlo na območju nekdanje Jugoslavije do štiriletnega »mirovnega« premora, dokler se ni leta 1999 aktivirala četrta etapa – albanska
vstaja na Kosovu, ki se je končala s humanitarno operacijo Nato in prihodom sil KFOR na Kosovo. Navsezadnje je – v peti etapi – leta 2001
izbruhnila albanska vstaja v Makedoniji, kamor so potem prišle mednarodne mirovne sile.
Opisana večstopenjska in večplastna struktura (»zmes«) vojn, oboroženih
spopadov in posegov mirovnih sil se bistveno razlikuje od strukture nekdanjih klasičnih meddržavnih vojn; pogojno bi jo zato lahko imenovali
»kameleonska vojna«, »kaotična vojna«, »vojna vseh proti vsem« (bellum
omnium in omnes) ipd. V primerjavi z njeno strukturo so klasične vojne
med državami ponavadi imele le tri etape, in sicer: v prvi je prišlo do napetosti med dvema ali več državami, ki so od nasprotne strani zahtevale,
da popusti njihovim zahtevam, hkrati pa so se pripravljale za vojno in se
poskušale povezati z zavezniki; v drugi etapi je ena od držav izpeljala
(ne)napovedan (ne)omejen napad, s čimer so se pričele vojaške operacije,
ki so se lahko razširile tudi na druge zavezniške države; če je bila ena od
držav močnejša in je uspela razbiti nasprotnikove sile ter okupirati njegovo ozemlje, je lahko – če vlada ni podpisala vdaje – prišlo do vstaje in gverilske vojne, vse dokler okupator ni ocenil, da se mora umakniti, ali dokler ga niso premagali zavezniki okupirane države. Če v državi – po
uničenju njenih oboroženih sil – ni prišlo do gverilske vojne, je zmagovalec vzpostavil okupacijski režim ali pa poražencu vsilil mirovno pogodbo
in se nato umaknil.
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Večetapna struktura opisane »zmesi« vojn, oboroženih spopadov in posegov mednarodnih sil je v postbipolarnem obdobju veliko verjetnejša od
klasične trietapne. Večetapne se v posameznih primerih močno razlikujejo po dolžini trajanja posameznih faz, prav tako pa tudi delež oboroženega boja v sklopu drugih vrst nasilja (med katerimi prevladujejo izganjanja
in preganjanja civilnega prebivalstva, uničevanja njegovega imetja, kulturnih spomenikov idr.). Obstaja tudi možnost, da se oboroženi spopadi obnovijo tudi v šesti etapi ali pa da se zapre »zanka« in se spopad vrne na
prvo ali drugo etapo. Ta nihajoči značaj in prepletenost vojn z oboroženimi spopadi in posegi mirovnih sil sta značilna za razmere, do katerih je
prišlo po razpadu bipolarnega sistema. Tako je znano, da spopadi v Čečeniji, Gruziji, Kašmiru, na Šri Lanki in v Palestini še vedno nihajo med četrto in peto etapo; spopadi v Afganistanu, ki so bili skorajda 20 let v peti
etapi, zdaj nihajo med peto in šesto etapo; indijsko-pakistanska kriza že
dalj časa niha med tretjo in četrto etapo, krizi med LR Kitajsko in Tajvanom ter Severno in Južno Korejo pa občasno asinhrono prehajata iz prve
v drugo etapo, nato pa se spet vrneta v prvo etapo ipd.
S širšega vidika je koristno, da si poleg ameriških ogledamo tudi ruske
in druge poglede na pojmovno opredelitev vojne. Tako je v sovjetski vojaški enciklopediji vojna opredeljena kot družbeno-političen pojav, ki
predstavlja »nadaljevanje politike z nasilnimi sredstvi«179. Izrecno se pri
tem dodaja, da se kot glavno sredstvo za doseganje političnega cilja uporabljajo oborožene sile, oziroma »da je oboroženi boj velikih razsežnosti
najpomembnejša sestavina in vsebina vojne«180. Po podobni definiciji
nekdanje jugoslovanske Vojaške enciklopedije je bila vojna opredeljena kot
kompleksen in intenziven družbeni spopad, ki ga povzročajo politična,
gospodarska in razredna protislovja, pri čemer konfrontirane strani – s
pomočjo »oboroženega boja velikih razsežnosti« (torej množične uporabe
vojaških sil in sredstev – op. A. Ž.) – stremijo doseči politične in gospodarske cilje določenih razredov, držav ali narodov181. V tej ideološko obarvani (»razredni«) definiciji je implicitno, da je množični oboroženi boj velikih razsežnosti tista differenzia specifica, po kateri se vojna razlikuje od
drugih družbenih spopadov, v katerih oboroženi boj nima prevladujoče
vloge.
Naš znani izvedenec na področju teorije vojne dr. Anton Bebler je na
podlagi primerjalne analize različnih definicij vojne vojno opredelil kot
izredno zaostren družbeni spopad, v katerem se družbene skupnosti, gibanja, države in združenja držav kontinuirano in organizirano na vseh
straneh bojujejo za uveljavitev svojih smotrov ob pretežni uporabi mno179 Pri

tem je izrecno poudarjeno, da gre pri izrazu »nasilna sredstva« za uporabo orožij
v oboroženem boju (rus. vooružennaja bor’ba) (Sovetskaja voennaja enciklopedija, 2.
tom, str. 305, Moskva 1975).
180 Sovetskij enciklopedičeskij slovar’ – Sovetskaja enciklopedija; str. 238; Moskva
1985.
181 Vojna enciklopedija, 2. izd., 7. zv., str. 746.
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žičnega oboroženega boja, ki po obsegu in posledicah bistveno presega
druge oblike oboroženega nasilja na isti ravni družbenega razvoja in vojaške tehnologije182. V eni redkih socioloških doktorskih disertacij o
vojni, katere zagovor je bil leta 1977 na takratni ljubljanski Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, je bila vojna opredeljena kot nadaljevanje politike z oboroženim bojem držav ali neposredno družbenih
razredov (ali etnično-nacionalnih skupnosti) kot z zadnjim sredstvom (ultima ratio) za doseganje določenih ciljev, pri čemer vojna – kot oblika manifestiranja družbenih protislovij – tudi sama postaja dejavnik (faktor) politike183.
Kljub predstavljenim obsežnim definicijam, ki so jih dali bodisi politiki
ali pravniki, bodisi sociologi, politologi, psihologi ali vojaki, oziroma izvedenci drugih strok, se vidi, da v mnogih od njih manjkajo nekatere bistvene lastnosti vojne, ki jih zelo dobro poznajo vsi, ki so vojno doživeli. Na
prvem mestu je vsekakor namerno povzročeno množično prelivanje človeške krvi. Poleg že opisanih faz in etap vojne lahko med te lastnosti uvrstimo dinamičnost vojn, ki se kaže v tem, da se v vojnah dogodki vrstijo
zelo hitro drug za drugim ter da se pri tem razmerje sil nepretrgoma spreminja. Obenem so vojne kompleksne, saj vzporedno z oboroženim bojem
v njih potekajo tudi druge oblike in vsebine konfrontacije, pri čemer
mnogih ni mogoče obdržati pod nadzorom, četudi si to prizadeva vsaka
od konfrontiranih strani. Pregoni civilnega prebivalstva, zločini vseh mogočih vrst, prestopanja iz enega tabora v drugi ipd. so sestavni del te realnosti.
Od tod izhaja ugotovitev, da je potek in posledice vojn zelo težko predvidevati, saj kljub veljavnosti splošnih zakonov v njih veljajo številne izjeme, pogosto pa na pomembne dogodke vplivajo tudi naključja. Vstop v
vojno vsebuje vedno tudi tveganje, da pride do poraza, s čimer so ogroženi interesi, zaradi katerih se vstopi v vojno. Vzporedno obstaja tudi tveganje, da se bo vojna razširila tako po prostranstvu, številu držav kot glede
orožij in spektra ciljev, na katere se vpliva. Kompleksnost in dinamičnost
povzročata negotovost in tveganje, ki sta lastni vsem vojnam. Ne nazadnje so vojne ubojne, saj v njih lahko izgubijo življenje ali pa postanejo invalidi ne le vsi njihovi udeleženci, ampak tudi civilisti. Končno, znano je,
da vojne – z negotovostjo, ki jo povzročajo, in s spremljajočim strahom
pred nasilno povzročeno smrtjo – spreminjajo vedenje posameznikov,
skupin in prebivalstva kot celote (za vojno so značilne panične reakcije
182 Prof.

dr. Anton Bebler: O pojmu vojne – konspekt predavanja, str. 26; FDV, Ljubljana 1992.
183 Člani komisije, pred katero je kandidat Mensur Ibrahimpašić zagovarjal to definicijo,
so takrat ocenili, da ni bila popolna, ker je neupravičeno zoževala število protagonistov vojne (niso bila namreč omenjena plemena, rodovi, verske skupnosti, kaste
ipd.). Drugi očitek se je nanašal na to, da definicija ni omogočala razlikovanja vojne
od oboroženih spopadov. Disertacijo so pozneje vseeno natisnili (Društvena priroda
opštenarodnog odbranbenog rata; VIZ, Beograd 1977).
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velikih razsežnosti)184, pri čemer čustva, morala, motivacija, entuziazem,
pripravljenost na žrtve, hrabrost in druge lastnosti ljudi lahko nihajo v
zelo širokem razponu in se pri tem hitro spreminjajo tako glede predznaka kot intenzivnosti.
Z vidika tega učbenika so predvsem pomembne definicije vojne, ki so
uradno sprejete v znanstvenih krogih ZDA in Nato, in sicer zato, ker
imajo ti krogi danes vodilno vlogo v razvoju vojaških ved v svetu. V zdaj
veljavnih normativih ameriških oboroženih sil je vojna definirana kot
»stanje odkritega in napovedanega oboroženega spopada med političnimi
subjekti, kot so države ali nacije«185. Zanimivo je, da v tej klasični definiciji vojne kot udeleženci vojne niso omenjene organizirane politične skupine, ki so bile – v predstavljeni definiciji Mednarodne obrambne in vojaške
enciklopedije (IMADE) – izrecno omenjene kot možne »vojskujoče se strani« (warring parties). Še naprej se vztraja pri Clausewitzevem aksiomu, ki
vojno povezuje samo z državo.
Ob tem se izrecno poudarja, da odločitev o vstopu ZDA v vojno lahko
sprejmeta le »Kongres in Nacionalno poveljništvo« (National Command
Authorities = NCA), kadar ocenita, da je treba zaščititi nacionalne interese ZDA. Tedaj se lahko odločita za »splošno vojno« (ki se – podobno kot
prva in druga svetovna vojna – vodi do zmage nad glavnim nasprotnikom,
in to z vsemi razpoložljivimi viri) ali pa za »omejeno vojno«, v kateri so
cilji manj radikalni (omenjen je primer operacije Pravična stvar-Just
Cause proti Panami leta 1989, ko je bil cilj zamenjati vladajočo elito)186.
Vendar pa se omenjene ameriške uradne definicije vojne, ki vojno omejuje na nacije in (ali) države, danes ne držijo več niti tisti, ki podpisujejo
ameriške doktrinarne dokumente. Kot praktičen primer za ponazoritev te
trditve lahko vzamemo ravnanje ZDA po terorističnem samomorilskem
letalskem napadu skupine Al Kajda na cilje na ozemlju ZDA 11. septembra 2001. Tisto kar bi se v minulem stoletju še imenovalo ameriška »kazenska ekspedicija«, »vojaška intervencija« ali morda le maščevalni protiukrep (represalija), je ameriški predsednik Bush po terorističnem
napadu islamskih fundamentalistov Al Kajde na Washington in New
York (ko je bilo ubitih okoli 3.000–4.000 ljudi in je nastala neposredna
škoda okoli 30 milijard ameriških dolarjev) napovedal kot dolgotrajno
184 Psiholog

McDougall opozarja, da kadar v konkretnih razmerah večje število ljudi
misli, čuti in deluje skupaj, prihaja do tega, da se duhovne dejavnosti in akcije vsakega člana te skupine zelo razlikujejo od postopkov, ki bi jih storil, če bi bil v teh razmerah sam. To dejstvo vpliva na to, da imata v vojni zelo pomembno vlogo vodenje
in poveljevanje, ki ju zelo dobro opisuje aksiom, po katerem je ena skupina močnejša od druge, ki ima slabše vodstvo (Zbirka članaka iz vojne psihologije, 1.deo, str.
98–99; VIZ, Beograd 1965).
185 Glossary-9 – FM 100-5 – 1993.
186 Omembe vredno je, da je v ameriškem generalštabnem priročniku FM 100 – 5 (June
1993, 2. pogl., 1. str.) v besedilu omenjeno, da so »cilji vojne lahko tudi omejeni«,
medtem ko se iz sheme na isti strani (Figure 1) vidi, da je cilj (goal) v vojni »boj in
zmaga« (Fight and Win). Protislovje med omejenimi cilji in zmago je očitno.
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»svetovno vojno proti terorizmu«187. Izrecno je poudaril, da ne gre le za
proporcionalen ameriški odgovor na teroristično dejanje, ampak za dolgotrajno vojno, da se iztrebijo teroristi, v kateri bodo poleg terorističnih
središč cilji udarov ameriških oboroženih sil tudi vse države, ki podpirajo
teroriste.
Ko je na ameriški raketno-letalski napad na baze Al Kajde in strateške
cilje vladajočih talibanov (ki so podpirali Al Kajdo) v Afganistanu (7. oktobra 2001) vodja Al Kajde Osama bin Laden napovedal ZDA, Izraelu in njihovim zaveznikom »sveto vojno« (džihad), je tako v prvem letu tretjega tisočletja – na deklarativni ravni obeh spopadenih strani prvič v zgodovini
nastal okvir za popolnoma novo obliko napovedane dolgotrajne »svetovne vojne«. V njej se edina preostala svetovna supersila na globalni ravni
spopada z državami sponzoricami teroristov in z mednarodno teroristično
mrežo, ki sicer nima lastne države, a združuje množico različnih organizacij, z infrastrukturo, razpršeno v 60 državah.
Ko opazujemo novo stvarnost, ki izhaja iz predstavljenih obojestranskih javnih napovedi »svetovne vojne«, v kateri sta obe strani napovedali,
da se bosta vojskovali, dokler ne dosežeta zmage, lahko ugotovimo, da bi
dosedanja uradna ameriška definicija vojne zahtevala vsaj dva popravka,
in sicer: (1) spoznanje in priznanje uradnih krogov ZDA, da v obdobju
globalizacije vojno lahko vodijo ne le nacije in države, ampak tudi nedržavne in nevladne institucije, kakršne so mednarodne teroristične organizacije, ki imajo tako kot bin Ladnova Al Kajda svojo infrastrukturo razpršeno po vsem svetu, in (2), oboroženi boj, ki je bil doslej neogiben pogoj
vsake definicije vojne, se v opisanem primeru spreminja v asimetrično
konfrontacijo; zanjo je značilno, da civilisti teroristi, ki se štejejo za vojake
(»borce«), namerno napadajo množice civilistov ter civilna središča nasprotnikove moči in strateškega odločanja (poleg napada na WTC in Pentagon so imeli, kot kaže, v načrtu tudi napad na Belo hišo!), ZDA z zavezniki pa z oboroženimi silami napadajo baze teroristov v državah, kjer
imajo teroristi svojo infrastrukturo, kakor tudi države, ki jih podpirajo188.
V takšni vojni so pomembna sestavina policijske dejavnosti, ki dobivajo
globalne razsežnosti.
Očitno ima v tem novem tipu »vojne«, v katerem ni neposrednega stika
med vojaki ene in druge strani (ameriški bombniki napadajo cilje izven
dosega nasprotnikove zračne obrambe), oboroženi boj povsem obroben
pomen. »Vojna« se je torej spremenila iz spopada med oboroženimi silami
187 Skliceval

se je na 51. člen Ustanovne listine OZN, ki vsaki članici OZN daje pravico
do samoobrambe.
188 Kako resno so pričeli v ZDA po terorističnem napadu 11. septembra 2001 obravnavati teroristično grožnjo, kažejo organizacijske spremembe v obrambnem sistemu. Kot
nov element obrambe je bil ustanovljen Oddelek za domovinsko obrambo (Department for Homeland Defence), ki naj bi na ozemlju ZDA usklajeval delovanja zveznih
obveščevalno-varnostnih inštitucij (NSA, CIA, FBI, DIA), Nacionalne garde (National
Guard), Obalne straže (Coast Guard), lokalnih policij in zasebnih varnostnih agencij.
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v spopad, v katerem obe strani z glavnimi silami napadata nasprotnikovo
infrastrukturo; pri tem imajo največje žrtve civilisti, ne pa vojaki.
Oborožene sile ZDA s protiterorističnimi bojnimi delovanji v opisanem
primeru niso imele le cilja razbiti teroristične mreže organizacije Al
Kajda, ampak tudi uničiti vojaško moč talibanov (ki so Al Kajdi pomagali
in ji omogočali baze ter urjenje v Afganistanu); razlika med njimi in terorističnimi napadi Al Kajde na civilne cilje v ZDA in v državah, ki so podprle ZDA, je nekatere ameriške in ruske vojaške teoretike navedla k iskanju nove definicije takšne vojne. Tako je nastala razširjena definicija
asimetrične vojne, v kateri se izhaja iz tega, da imata konfrontirani strani
različne ranljive točke, pri čemer tista stran, ki takšno točko prva odkrije
pri nasprotniku in nato nanjo usmeri svoje udare, pridobi odločilno prednost189. V našem konkretnem primeru se asimetrija kaže v tem, da maloštevilni samomorilski teroristi, ki izkoriščajo odprtost ameriške družbe in
možnosti prostega gibanja tujcev v ZDA, napadajo stabilnost ameriške
družbe »od znotraj«, in sicer tako, da uničijo veliko število ameriških civilistov in pomembne simbole ameriške moči in uspeha; ZDA pa se temu
postavljajo po robu z obrambnimi ukrepi na svojih tleh (v ZDA so ustanovili Agencijo za domovinsko obrambo – Homeland Defence Agency) in z
ofenzivnimi globokimi udari po poveljniški in logistični infrastrukturi držav(e), kjer so si teroristi vzpostavili baze.
Izhajajoč iz klasične definicije, po kateri je vojna le ena od oblik družbenih spopadov, v katerih se uporabljajo oborožene sile in oboroženi boj,
so avtorji že večkrat omenjene Mednarodne obrambne in vojaške enciklopedije (IMADE) leta 1987 opredelili celoten razpon vseh možnih oboroženih
spopadov; njihov namen je bil, da bi v tem spektru čim natančneje določili medsebojna razmerja in mesta različnih deležev oboroženega boja v celotnem spektru uporabe vseh vrst sile190. Z vidika okolja, kjer potekajo, in
njihovih udeležencev so vse spopade razvrstili v tri temeljne skupine: (1)
notranje; (2) meddržavne in (3) koalicijske (v katerih sodelujeta dve skupini držav ali ena skupina držav proti eni državi).
Z vidika stopnje nasilja oziroma deleža oboroženega boja v celotnem
spektru nasilja so vse spopade razdelili v štiri podskupine: (1) nenasilne
spopade (non-violent conflicts), v katerih si strani sicer medsebojno grozita z uporabo oborožene sile, a je ne uporabljata, kar povzroča, da oborožene sile lahko le posredno (torej z grožnjo) vplivajo na končni rezultat, ki
189 V

metodologiji, ki se uporablja za identificiranje občutljivih točk, se – kot navaja
ameriški raziskovalec Timothy Thomas – uporablja edena od štirih načinov: (1) analiza lastnosti (performans) orožij obeh strani; (2) situacijski kontekst, ki ga sestavljajo
zgodovinski, geografski, kulturni in politični dejavniki obeh strani; (3) operativne
doktrine in načela, po katerih se ravnata obe strani, in (4) vrednote, na katerih obe
strani gradita svojo moč, in volja, s katero sta pripravljeni svoje cilje uresničiti. Pazljiva primerjalna analiza s pomočjo vseh štirih načinov omogoča, da se ugotovi področje, kjer je največja stopnja asimetričnosti (Decyphering Asymmetric Word Game; Military Review, July/August 2001, str. 32–37).
190 Trevor Dupuy: Understanding War, str. 73; Paragon House Publishers, N.Y. 1987.
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se doseže z diplomatskimi, gospodarskimi in drugimi pritiski (vključno s
stavkami, protesti ipd.); (2) nekonvencionalne sovražnosti (unconventional hostilities), v katerih se uporablja orožje, a vojaške akcije nimajo velikih razsežnosti (potekajo v obliki gverilskih akcij, atentatov, diverzij, sabotaž in ugrabitev, kar je neka vrsta »političnega marketinga«, ki ima cilj
sprovocirati oblasti v poostreno represijo, da bi se s tem javnost obrnila
proti oblastem) in ne potekajo v skladu z mednarodnimi normativi za vodenje oboroženega boja, pri čemer prevladuje uporaba politične, gospodarske, propagandne in drugih vrst sile; (3) konvencionalne sovražnosti
(conventional hostilities), v katerih prevladujejo množične vsebine oboroženega boja, in (4) jedrske sovražnosti (nuclear hostilities), ki s svojo destruktivnostjo večkratno presegajo največje rezultate, ki se jih da doseči v
konvencionalnih sovražnostih. V prvo in drugo od teh štirih podskupin so
uvrstili revolucije, državljanske vojne, vojaške prevrate, vojaške intervencije, gverilska delovanja, teroristična dejanja ter mirovne operacije in obmejne spopade med državami, pri čemer je poudarjeno, da zaradi stopnjevanja nasilja meja med prvo in drugo podskupino ni vedno jasna.
Tretja podskupina vsebuje lokalne, regionalne in celinske vojne, medtem
ko se četrta deli na taktične jedrske vojne, celinske (ne)omejene jedrske
vojne in medcelinske (ne)omejene jedrske vojne.
Dokaj podobna klasifikacija je bila predstavljena v eni redkih doktorskih disertacij o vojni, ki je bila na zagovoru v nekdanji Jugoslaviji leta
1988 v Centru visokih vojaških šol v Beogradu. Avtor Milosav Simić, ki jo
je takrat uspešno zagovarjal, je na vzorcu okoli sto primerov uporabe oboroženih sil po drugi svetovni vojni ugotovil, da se ti primeri lahko razvrstijo v pet skupin: (1) prvo sestavljajo vojne; (2) druga so vojaške intervencije, ki imajo omejene cilje; (3) tretja so obmejni oboroženi incidenti, ki se
praviloma končajo s statusom quo; (4) četrta so državljanske vojne, v katere se vmešavajo zunanje sile, in (5) peta so državni udari, v katere se
vmešavajo zunanje sile191.
S takšno izhodiščno definicijo, kot je bila v devetdesetih letih predstavljena v Mednarodni obrambni in vojaški enciklopediji (IMADE), je bila v vojaški znanosti narejena dokaj razločna razmejitvena črta med cilji uporabe oboroženih sil v vojni (War), cilji uporabe oboroženih sil v oboroženih
spopadih (Armed Conflicts) in cilji uporabe oboroženih sil v miru (Peacetime). V primeru vojne je cilj »brezpogojna zmaga«, v primeru oboroženih
spopadov je cilj omejen na »preprečitev vojne in razplet spopada« (z mirnimi sredstvi), v primeru miru pa je cilj »promocija miru«. Oboroženi boj
je torej trajna, obvezna in prevladujoča sestavina le v vojni, pri spopadih
191 Zanimivo

je, da se je podobno kot že omenjeni Mensur Ibrahimpašić tudi ta avtor
izognil temu, da bi v analizirani vzorec vključil oborožene spopade, v katere se niso
vmešavale zunanje sile. Prav tako se ni potrudil, da bi med analizirane primere vključil posege mednarodnih mirovnih sil. Klasifikacijo je predstavil v poglavju 4.3.2.1
(Milosav Simić: Savremeni međunarodni odnosi i rat, str. 222–231; VIZ, Beograd
1988).
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od vojne nižje ravni pa oboroženi boj ne traja kontinuirano, nima večje intenzivnosti in vsebinsko ne prevladuje. Njegova vloga je stranska oziroma
katalizatorska, saj se glavni rezultati dosežejo z nevojaškimi sredstvi. V
spopadih od vojne nižje ravni se oborožene sile lahko uporabljajo za
podtalne dejavnosti (1), za udare in izpade (strikes and raids) (2), za vsiljevanje in krepitev miru (peace enforcement) (3), za podporo vstajnikom
(support to insurgency) (4), za protivstajniška (counter-insurgency) in
protiteroristična bojna delovanja (antiterrorism) (5) in za vojaške grožnje
(6)192.
Očitno torej vojna ni edini okvir za bojna delovanja oboroženih sil.
ZDA so doslej zelo pogosto uporabljale oborožene sile za podporo diplomatskim pritiskom (posredovanja v Gvatemali, na Granadi, Haitiju in v
Panami, udari po Libiji leta 1982, operacija Desert Fox proti Iraku leta
1998, operacija The Allied Force na Kosovu leta 1999 idr.), a teh posegov –
z vidika ZDA – vseeno ni mogoče enačiti z vojnami bodisi zato, ker niso
bili napovedani, bodisi zato, ker niso bili »odkrite sovražnosti«, ampak
»tajne« (v njih so bile uporabljene tajne službe, kot npr. v operaciji Eagle’s
Claw, s katero so leta 1980 poskušali rešiti ameriške diplomate iz Teherana)193.
V poglavju citiranega ameriškega štabnega normativa (FM-100-5), ki se
podrobneje ukvarja z uradno sprejetimi ameriškimi pogledi na vojno, je
temeljno izhodišče za vojne, ki bi jih vodile ZDA, »trojna enotnost« (ameriške nacije, vlade in oboroženih sil); pri tem se poudarja, da je vlada odgovorna za to, da uporabi oborožene sile v miru, krizah in vojni šele po temeljiti analizi možnega dometa posameznih opcij uporabe oboroženih sil
in možnih rezultatov, ki se s temi opcijami dajo doseči194. Očitno je v vseh
naštetih definicijah, neodvisno od tega, kdo jih je dal, vojna obravnavana
kot sredstvo in podaljšek politike, kar je področje, s katerim se ukvarjajo
državniki. V njihovih rokah so ključi za odločitve o uporabi oboroženih
sil, kar pomeni, da morajo poznati instrument, za katerega uporabo so
odgovorni.
Fiziognomija vojn je bila vedno odvisna od vzrokov, ki so povzročali
njihovo razplamtevanje, političnih hlepenj in moči glavnih udeležencev
spopadov, količinskega in kakovostnega razmerja med oboroženimi silami (ki so v njih sodelovale), značilnosti vojskovališča in od zunanjih
dejavnikov, ki so poskušali te vojne ustaviti, intenzivirati ali pa se vanje
192 Figure

2–1 – FM 100-5 – 1993:
takšne vojne, vodene brez seznanjanja domače in tuje javnosti, spada podtalna
vojna, ki so jo ameriške tajne službe vodile v Tibetu od leta 1959 do leta 1974. Podatki o tej vojni, v kateri so ZDA poskušale negativne izkušnje, ki so jih pridobile v Južnem Vietnamu, izrabiti za to, da sprožijo v Tibetu podobno gverilsko vojno proti Kitajski, kot jo je vodila FLO Južnega Vietnama proti ZDA in južnovietnamski Vladi, so
objavljeni šele v tem stoletju (John Kenneth Knaus: Orphans of the Cold War; Public
Affairs Press, N.Y. 1999).
194 The American View of War – FM – 100-5 – 14. 6. 1993 – str. 1–2.
193 Med
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(ne)posredno vključiti, da bi si zagotovili večjo varnost ali kake druge interese. Četudi sta Marx in Engels že v 19. stoletju izoblikovala teorijo, s
katero sta zgodovino deterministično (iz)enačila z razrednim bojem in z
njim poskušala pojasniti tudi vzroke vseh vojn, zaenkrat še ne obstaja
univerzalno sprejeta teorija o vzrokih vojn195. Zato vzroke za vojne tudi
danes še vedno lahko iščemo znotraj »poligona vzrokov«, katerega
(pra)oglišča so »bogastvo«, »ideje«, »varnost« in »slava« (oziroma »prestiž«)196.
Znano je, da sta »slava« ali ohranitev »prestiža« v sodobnih okoliščinah
pogosto pomenila ohranitev varnosti ali sistema ravnotežja sil, neredko
pa tudi »zgodovinsko pravico« do teh ali onih delov ozemelj; tako je npr.
do vojne med Avstrijo in Prusijo leta 1866 prišlo, ker sta obe stremeli za
tem, da bi prevzeli vodilno vlogo v združevanju nemških držav. Podobno
je bilo ob izbruhu prve svetovne vojne, ko je carska Rusija avstrijski ultimat Srbiji dojela kot rušenje varnosti v regiji jugovzhodne Evrope, ki jo je
imela za svoje vplivno področje. Kar zadeva »ideje«, je znano, da so od
križarskih vojn in džihada do danes mnoge vojne potekale v znaku »širjenja vere«, »širjenja civilizacijskih norm (med »divjake« ali »pogane«)«, revolucionarnih gesel (»Egalite, fraternite, liberte!«, »Proletarci vseh dežel,
združite se!«, oziroma gesla o osvoboditvi narodov izpod kolonialnega
jarma), v imenu »ohranitve pridobitev revolucije« ali »internacionalistične
pomoči«, v imenu »revizije nepravičnih mirovnih določil« prejšnjih vojn,
v imenu »nacionalne osvoboditve«, v novejšem času pa tudi v imenu
195 Teorije

o vzrokih vojn so podrobneje predstavljene v »Teoriji o vojni«, katere avtorji
so Slavko Mrkić, Miloš Prelević in Ante Begović (Teorija o ratu; VIZ, Beograd 1981).
Med njimi so bolj od drugih znane etična teorija, biološka teorija, social-darvinistična
teorija (»boja za obstoj« oziroma »boja za preživetje«), rasna teorija, maltuzijanska
teorija (v kateri je v ospredju demografski dejavnik) in geopolitična teorija, v kateri
se je v zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja razvila teorija o spopadu med civilizacijami (katere avtor je ameriški konzervativec Samuel Huntington). Našteti pregled
teorij o vzrokih vojn ne bi bil popoln, če vanj ne bi vključili teorije o »treh A«, ki je
bila aktualna v LR Kitajski v času velike kulturne revolucije. Bistvo te teorije je v napovedi svetovne revolucije na prostoru »treh A« (revnih držav Latinske Amerike,
Afrike in Azije, ki imajo svetovne rezerve surovin in delovne sile), ki naj bi povzročila posredovanje ZDA, odgovor SZ in njuno vpletanje v dolgotrajno medsebojno
vojno, iz katere bi izšla kot zmagovalec Kitajska na čelu »narodov treh A«.
196 Jomini je v omenjenem delu na podlagi vzrokov razčlenil vojne na deset vrst, in sicer
na: (1) napadne vojne za uresničenje pravice do prestola, zgodovinske pravice do določene pokrajine ipd; (2) politično obrambne vojne, ki se vodijo z vojaškega vidika
napadno proti državam, ki imajo ofenzivne težnje do določenih delov ozemlja, na
pravico do krone ipd; (3) ekspedicijske vojne, ki se vodijo zato, da kaka država ne bi
bila premočna; (4) vojne s podporo zaveznikov ali brez njihove podpore; (5) intervencijske vojne, pri katerih se posreduje v sporu med dvema skupinama, ki se v kaki državi bojujeta za oblast; (6) invazijske vojne, ki se vodijo zaradi osvajanja novih ozemelj, zaradi ropanja ali drugih vzrokov; (7) ideološke vojne, kakršne so vodili križarji, oziroma vojne med katoliki in protestanti ipd.; (8) nacionalne vojne, ki jih vodi
ljudstvo skupaj z vladarjem in vojsko proti napadalcu; (9) državljanske vojne in (10)
vojne, ki se vodijo hkrati proti dvema ali več nasprotnikom (The Art of War, str.
16–38).
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»spoštovanja človekovih pravic«197 ipd. S prepovedjo vojne (z določili Temeljne listine OZN) je dobila večji pomen kot nekoč pravna utemeljenost
vojaških posegov proti kršilcem mednarodnega reda, ki je povezana s
konsenzom velikih sil stalnih članic Varnostnega sveta OZN198.
Med spremenljivke, ki najpogosteje vplivajo na izbruh vojn, bi lahko
vključili199: (1) poglabljanje političnih nesoglasij med dvema ali več državami; (2) zmotne presoje in ocene o možnostih za hitro doseganje ciljev
oziroma zmage v vojni; (3) napačne ocene o stopnji (ne)pripravljenosti
nasprotnika, da se – navzlic izgubam v vojakih, prebivalstvu, orožju, škodi, povzročeni gospodarstvu, ali (in) ozemeljskim izgubam – odločno (ne)
angažira; (4) napačne ocene o tem, da ima nasprotnik namero napasti in
da ga je zato treba prehiteti, (5) tajno ali javno vmešavanje vodstva kake
države (ali tajne službe oziroma politične stranke v tej državi) v notranje
razmere v drugi državi (v to sodi tudi podpora zarotniškim skupinam in
opoziciji v drugi državi), in (6) ocene o zmogljivostih sodobne vojaške tehnike, da napadalcu nudi več kot branilcu.
Med primeri, s katerimi bi lahko ilustrirali vplive nekaterih od naštetih
spremenljivk na izbruh vojn, prav gotovo izstopa šolski primer iraškega
grandomanskega voditelja Sadama Huseina. Njegova nerazumna želja po
slavi (»hegemon Perzijskega zaliva«, »združitelj vseh Arabcev v enotno
proticionistično zvezo« idr), združena z napačnimi presojami iraških vojaških napadnih zmogljivosti in obrambnih zmogljivosti žrtev iraških napadov, ga je od leta 1980 pa vse doslej vodila iz poraza v poraz. Vsakega
od teh porazov je javno pojasnjeval, kot še eno svojo veliko zmago, s čimer je državo pehal v še večjo izolacijo od mednarodne skupnosti. Leta
1980 je napadel Iran; ker je bila v tej sosednji državi revolucija in so se
ZDA umaknile iz nje, ker je nekdanja šahova vojska popolnoma razpadla
in ker sta bila Zahod in ZSSR popustljiva, saj do Homeinijevega režima
nista čutila nobene naklonjenosti, medtem ko sta Iraku oba prodajala sodobno orožje, je pričakoval, da bo lahko hitro zasedel iransko naftonosno
provinco Khuzistan (»Arabistan«) ter otoke (Veliki in Mali Thumb, Abu
Musa) v Hormuški ožini (ob vhodu v Perzijski zaliv). Pričakoval je, da bo
tako prevzel v Zalivu vlogo lokalnega hegemona, ki jo je pred tem skoraj
trideset let imel iranski šah. Namesto uspeha pa se je po osmih letih izčr197 Roger

Williamson: State Sovereignty, Human Rights and Intervention – Some Corner of a Foreign Field, str. 15–27; CCADD 1998.
198 V 42. členu 7. poglavja Temeljne listine OZN je točneje opredeljeno, v katerih primerih lahko Varnostni svet OZN sprejme odločitev o vojaškem posegu kopenskih sil,
letalstva in mornarice članic OZN, ki bi bil potreben za ohranitev mednarodnega
miru in varnosti. S tem se dopolnjuje 41. člen, ki se nanaša na razkazovanje vojaške
moči OZN in na nevojaške akcije uporabe sile, kot so prekinitev gospodarskih odnosov, železniških, zračnih, poštnih, radijskih in drugih komunikacijskih povezav ter
diplomatskih odnosov.
199 George Quester: Offense and Defense in the International System, str. 10; John
Wiley and Sons, ZDA 1977.
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pavajoče vojne, v kateri je porabil vse zaslužke od nafte, moral zadovoljiti
s statusom quo in veliko zadolženostjo zaradi kupovanja orožja.
Leta 1990 je ponovil enako napako z napadom na Kuvajt; pričakoval je,
da se bosta Zahod in Vzhod, ki sta bila takrat več kot zaposlena s posledicami razpada sistema bipolarnega ravnotežja, v Zalivu zadovoljila s iraškim izvršenim dejanjem. V oceni zmogljivosti svojih strateških orožij je
izhajal iz tega, da bo v primeru napada zavezniške koalicije lahko z udari
balističnih raket po Izraelu prisilil Izrael v vojno in s tem vplival na razpad
protiiraške koalicije, ker bi vsi arabski zavezniki ZDA – iz sovraštva do
Izraela – prestopili na njegovo stran. Namesto razpada koalicije in priključitve Kuvajta je na koncu izgubil vojaški nadzor nad velikimi deli nacionalnega ozemlja, dovoliti je moral, da je v Irak prišla Komisija za nadzor
nad uničevanjem iraških orožij za množično uničevanje, zmanjšati je
moral izvoz nafte idr.

Klasifikacija vojn s pomočjo tehnoloških kriterijev
V preteklosti so v vojaški znanosti – pri preučevanju vojn – vojne razvrščali v skupinske vzorce po zgodovinskem obdobju, v katerem so potekale
(1), po prostoru, kjer so potekale (2), po ciljih spopadenih strani (3), po
metodah, ki so jih uporabljale spopadene strani (4), po njihovem družbenopolitičnem značaju (5), po deklariranih motivih udeležencev (6), po
imenu držav, ki so v njih sodelovale (7), ipd. Tako se v vojaški zgodovini
in zgodovini vojaških ved vojne najpogosteje delijo na plemenske vojne,
vojne sužnjelastniške dobe, vojne fevdalne dobe ipd. Po prostoru, ki so ga
zajela bojna delovanja, se vojne delijo na svetovne, regionalne in lokalne,
po ciljih spopadenih strani pa na vojne z radikalnimi in vojne z omejenimi cilji. Po metodah, ki so jih uporabljale spopadene strani, se vojne delijo
na gverilske ali nekonvencionalne vojne (»specialne vojne«), konvencionalne vojne, totalne vojne ipd. Z vidika družbenopolitičnega značaja se
vojne delijo na napadne in obrambne200; v tej razčlenitvi je implicitno
navzoča tudi vnaprejšnja vrednostna ocena, po kateri so vse obrambne
vojne pravične, vse napadne pa nepravične201. Ko gre za motive udeležen200 V

praksi ni vedno lahko ugotoviti, kdaj je kaka vojna obrambna, kdaj pa napadna.
Tako je Hitler pred napadom na Poljsko insceniral pri Glivicah (Gleiwitz) vdor oborožene skupine, oblečene v poljske uniforme (sestavljali so jo nemški kaznjenci), na
nemško ozemlje. Da bi bilo vse kar se da prepričljivo, so udeleženci akcije, ki jo je
vodil major Naujox, vdrli v nemško lokalno radijsko postajo in oddali v eter nekaj
protinemških sporočil, potem pa so jih vojaške in policijske patrulje v »boju« pobile.
Temu »kršenju suverenosti nemškega ozemlja« in »brutalnemu napadu na Nemčijo«
je sledil nemški »samoobrambni« napad na Poljsko. Sovjetski poseg proti Madžarski
(1956) in Čehoslovaški (1968) je bil prav tako označen za »obrambo dosežkov graditve socializma in proletarskega internacionalizma«.
201 Slavko Mrkić, Miloš Prelević, Ante Begović: Teorija o ratu, str. 57–60; VIZ, Beograd
1981.
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cev vojne, so znane vojne, ki so imele versko ali ideološko označbo (»križarske vojne«, »svete vojne«, »vojne svete Alianse«, revolucionarne vojne,
protirevolucionarne vojne ipd.) ali pa označbe, da so potekale za osvoboditev (po drugi svetovni vojni je prišla tudi pri nas v uporabo sintagma
»narodnoosvobodilna vojna«, medtem ko so Hrvati svojo vojno za osamosvojitev poimenovali »domovinska vojna«, podobno kot SZ v drugi
svetovni vojni).
Z vidika našega učbenika – katerega osrednja tema je oboroženi boj –
je najprimerneje, da se vojne klasificirajo s pomočjo tehnološkega kriterija oziroma na podlagi destruktivnih zmogljivosti oborožitvenih sistemov,
s pomočjo katerih vojne potekajo. V skladu s tem kriterijem se vojne delijo na šest generacij202:
1) Vojne prve generacije so vodile armade, oborožene s hladnim orožjem,
pri čemer so jedro oboroženih sil sestavljali pešaki in (ali) konjeniki.
2) Vojne druge generacije so vodile armade, oborožene z gladkocevnimi
strelnimi orožji na polnjenje od spredaj; tudi pri teh armadah so jedro
sestavljali pešaki in konjeniki.
3) Vojne tretje generacije so vodile armade, oborožene z orožji z risanimi
cevmi na polnjenje od zadaj, pri čemer so nekatera od teh orožij že bila
(pol)avtomatska; tudi te armade so bile sestavljene iz pešakov in konjenikov, a so se do bojišča že lahko prepeljale z železnico, ki jim je sicer
bistveno povečala zmogljivosti strateškega, ne pa tudi taktičnega manevriranja.
4) Vojne četrte generacije so vodile armade, množično oborožene z avtomatskimi orožji in z avtonomnimi (ne)oklepnimi motoriziranimi in mehaniziranimi platformami za oborožitvene sisteme; uvedba tankov,
letal, podmornic in drugih sistemov je v teh vojnah dala razsežnostim
operacij velik razmah in globino ter prispevala, da so se zabrisale meje
med fronto in zaledjem.
5) Vojne pete generacije so se pokazale potencialna možnost v času, ko so
se armade razvitih držav in njihovih vojaških zvez pričele oboroževati z
jedrskim orožjem; z balističnimi raketami velikega dosega, medcelinskimi bombniki in jedrskimi podmornicami so operacije v vojnah te generacije dobile medcelinske razsežnosti.
6) Vojne šeste generacije se vodijo s kompleksnimi visoko avtomatiziranimi sistemi, v katerih so v skladno celoto povezani senzorji za odkrivanje ciljev, satelitski sistemi za podporo (meteorološki, navigacijski, obveščevalni, komunikacijski in drugi vojaški sateliti), sklopi za analizo
podatkov in nadzor nad ognjem, (samo)vodljivi projektili, sredstva za
elektronsko motenje in sredstva za zveze, ki omogočajo povezovanje
vseh sistemov v sisteme višje hierarhične ravni. V vojnah te generacije
ima prvorazreden pomen zagotovitev prevlade v elektromagnetnem
spektru in v domeni informacijske tehnologije, pri čemer so informacij202 Randall

Bowdish: The Sixth Generation; Military Review, November/December
1995, str. 26–33.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

119

ski sistemi glavni vir moči in hkrati najbolj ranljiva točka. Vzporedno
se znotraj vojn šeste generacije opaža, da je ranljivost visokorazvitih
odprtih informacijskih družb odprla pot, da postanejo cilji napadov
mednarodnih terorističnih organizacij, ki so se infiltrirale v te družbe
in imajo razvejano infrastrukturo po vsem svetu. Da bi se te družbe
zaščitile pred napadi teh organizacij, ki imajo cilj sprožiti krizo velikih
razsežnosti, se mora spremeniti tudi fiziognomija vojne. Njena glavna
vsebina niso tako kot nekoč oboroženi boji, ampak širok spekter ofenzivnih in defenzivnih ukrepov in dejavnosti, ki jih izvajajo vse države z
vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Spopadi nizke intenzivnosti in »specialna vojna«
kot okvir za uporabo oboroženih sil
Že v obdobju poznega fevdalizma so se v vojaški praksi pojavili prvi
znaki, ki so nakazovali, da so se nekatere klasične vojne pričele spreminjati iz bitk in bojev med glavninami oboroženih sil v vojne sui generis, v
katerih so v nasprotnikovem zaledju samostojno delovale samo manjše
hitro premične enote redne vojske (praviloma konjenice) in (ali) vstajniki;
njihov cilj ni bil, da bi se konfrontirali z glavnimi nasprotnikovimi silami,
jih porazili in zavzeli ali osvobodili ozemlje, ampak prav nasprotno – prizadevale so si, da se glavnini izognejo in napadejo zaledne enote, štabe,
pomembne posameznike, skladišča in izolirane posadke manjših postojank, nato pa se hitro umaknejo. Pogosto so se te enote samo pojavljale in
razkazovale, nato pa se hitro premaknile ali izginile (vstajniki so odložili
orožje in se spremenili v »mirne prebivalce«), s čimer so civilnemu prebivalstvu dokazovale, da jim nasprotnik ni kos.
Splošen cilj teh vojaških dejavnosti, v katerih so se enote, ki so delovale
na ta način, opirale na obveščevalne podatke in logistično sodelovanje civilnega prebivalstva, je bil dezorganizirati in izčrpati okupacijske oblasti,
paralizirati nasprotnikovo zaledje ter vnašati v nasprotnikove vrste občutek negotovosti in nevarnosti, s tem pa prispevati k njegovi demoralizaciji. Ker to za tedanje vojskovodje, ki so si prizadevali poraziti nasprotnika
ali (in) zasesti ozemlje, ni bila »prava vojna«, so za takšen način bojnih
delovanj – v katerem je bil poudarek na izčrpavanju in ne uničenju nasprotnika – pričeli uporabljati terminus technicus »mala vojna«, nekoliko
pozneje pa »gverilska vojna« in »partizanska vojna«.
Te izraze zasledimo prvič že pol stoletja pred izbruhom francoske meščanske revolucije na več mestih: v pismu Moritca Saksonskega pruskem
kralju, v razpravi vojskovodje De Grandmaisona in v delu njihovega sodobnika De Jeneya203. Za vse tri avtorje je značilno, da so se zavedali, da
203 Maurice

count de Saxe: Reveries or Memoirs upon Art of War; De Grandmaison: La
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se okvir, v katerem so enote »amaterjev« delovale proti redni vojski, ne
more (iz)enačiti s »pravo vojno«, saj so oboroženi boji v tem tipu spopada
bili le občasni in brez hujših vojaških posledic; prvenstveni cilji teh akcij
so bili na političnem, diplomatskem, psihološkem, ekonomskem in propagandnem področju, ne pa na bojišču. Organizatorji »male vojne« so
imeli cilj osvojiti »srca in misli« ljudstva in mu vliti poguma, da vztraja v
upanju v osvoboditev in da ne izgubi volje do odpora. Prav tako so bili ti
avtorji soglasni, da bojna delovanja v »mali vojni« lahko izvajajo le visoko
motivirane enote in posamezniki, oboroženi z lahkim orožjem in premičnejši ter telesno vzdržljivejši od nasprotnika, ki pa obenem tudi do podrobnosti poznajo zemljišče in imajo razvejano infrastrukturo ter zaupne
sodelavce med civilnim prebivalstvom.
Med Napoleonovimi osvajalnimi pohodi se je prvič pokazalo, da »male
vojne« niso bile samo »pomožno sredstvo«, kakor so jih dotlej pojmovali
avtorji 18. stoletja. Množične vstaje proti francoskim okupacijskim silam
v Rusiji in Španiji so pokazale in dokazale strateški politični potencial
»ljudskih vojn«, pri čemer jih je Clausewitz – zaradi razdejanj in maščevalnih ukrepov okupatorjev (proti ljudstvu, ki je podpiralo gverilce) –
obravnaval kot »zadnje sredstvo vojskovodstva in vojskovanja«204. Španski avtor iz tistega časa Espoz y Mina je kot posebnost »malih vojn« omenil, da potekajo »brez milosti«, kar je utemeljeval s tem, da se obe spopadeni strani ne držita nobenih pravil in da izgube civilistov in vojakov
presegajo izgube, značilne za klasične vojne; podobno je razsojal njegov
ruski sodobnik Denis Davydov205.
Med prvo svetovno vojno in v obdobju med prvo in drugo svetovno
vojno so se pojavili teoretiki in praktiki, ki so na podlagi izkušenj iz revolucij v Rusiji, Španiji in Kitajski posplošili empirična spoznanja. Razlike
med njimi so bile v tem, kateremu družbenemu razredu in eliti je kdo
dajal prednost pri izvedbi revolucije. Poudarek so imeli na politični, propagandni, gospodarski, diplomatski in vojaški pripravi revolucije, ki so jo
obravnavali v interakciji z vojno; njena prva etapa so bili »notranji napadi« na stebre državne oblasti v obliki atentatov na visoke državne uradnike (»rdeči teror«) in vodstva ter članstvo vladnih strank, napadov na
policijske postaje, skladišča z orožjem, tiskarne in banke, ugrabitve pomembnih osebnosti političnega in gospodarskega življenja ter množične
stavke, protesti, bojkoti, organizirane vojaške vstaje ipd. S tem so vlado
nameravali paralizirati in jo prisiliti, da bi razglasila izredne razmere ter
represivne ukrepe, ki so prizadeli množice in dodatno prilili olje na ogenj,
ne da bi povečali varnost.
Petit guerre ou trait du service des troupes legeres en campagne; De Jeney: Le partisan ou l’art de faire la petit guerre; A Historical Anthology – The Guerrilla Reader by
Walter Laqueur, str. 15–17, str. 17–18, str. 19–20; New American Library 1977.
204 The Guerrilla Reader, op.cit., str. 31–36.
205 Isti vir, str. 46–57.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

121

Vzporedno s temi dejavnostmi širokega spektra – v katerih je oboroženi boj predstavljal le manjši del celotne konfrontacije – se je oblikovala
revolucionarna državna parastruktura: organi politične oblasti, sodstvo,
policija, varnostna služba, gospodarska infrastruktura, predstavništva v
tujini itd. Glavna dejavnost je potekala v obliki propagande, s katero so
pridobivali podporo množic in povzročali razcep v vladnem taboru, vojski
in policiji; kot »orožja« sui generis za pridobitev podpore množic so uporabljali zakone o splošnih človekovih pravicah, agrarno reformo, konfiskacijo privatnega imetja, razglasitev splošne volilne pravice ipd. Šele po
tej etapi je bil predviden prehod na množične gverilske dejavnosti, formiranje svobodnih ozemelj in postopno oblikovanje »vseljudske vojske«, za
njo pa – potem ko bi se nasprotnik izčrpal z dolgotrajno večletno »malo
vojno« in bi zrasla redna »revolucionarna vojska« – prehod na klasično
vojskovanje206.
Uspehi, med drugo svetovno vojno doseženi z uporabo te paradigme v
Kitajski, Etiopiji, na Balkanu, v Indoneziji, Indokini, po drugi svetovni
vojni pa tudi v kolonijah evropskih velesil (Alžirija, Angola, Mozambik;
Namibija), so vplivali na to, da so tudi na Zahodu končno pričeli razmišljati o oblikovanju koherentne »protiparadigme«, s katero bi se lahko zahodne države uspešno postavile po robu osvobodilnim gibanjem in revolucijam v medblokovskem prostoru tretjega sveta. Tako so v ZDA po
uspešni Castrovi revoluciji na Kubi (1960) sprejeli doktrino o »nekonvencionalnem vojskovanju« (special wafare, unconventional warfare207); izraz
»specialno vojskovanje« (Special Warfare) – ki se odtlej uporablja kot sinonim za nekonvencionalno vojno – predstavlja oznako za množico organiziranih in medsebojno usklajenih političnih, gospodarskih, psihološkopropagandnih, obveščevalno-subverzivnih, pogosto pa tudi vojaških
delovanj, ki jih ena država ali več držav izvaja proti drugi državi, skupini
držav ali gibanju208. V nasprotju s klasično vojno, ko predstavlja glavno
206 Mao

tse-tung: On Protracted War – 1938; (povzeto po The Guerrilla Reader, str.
189–197).
207 William Yarborough je v IMADE (str. 2809–2814) izhajal iz tega, da je »gverilska
vojna« bistveni del nekonvencionalne vojne, pri čemer je kot konec »gverilske vojne«
in z njim povezan konec nekonvencionalne vojne označil trenutek, ko se gverilske
enote preoblikujejo in številčno narastejo do stopnje, ko so podobne rednim oboroženim silam (imajo torej vrhovno poveljstvo, enote različnih rodov in služb, šolski sistem idr.).
208 V ameriških definicijah pojma je bil med »hladno vojno« pri uporabi »specialne
vojne« poudarek na »zaščiti svobodnega sveta pred agresijo mednarodnega komunizma«, v nekdanji SFR Jugoslaviji in ZSSR pa na »zaščiti držav socialističnega sistema
pred agresijo mednarodnega imperializma«. Če se strokovnim definicijam odvzame
ta ideološka navlaka, postane njihovo bistvo enako – vedno je ena od strani napadala, druga pa se je branila, potem sta zamenjali vloge. »Specialna vojna« je bila torej
sinteza obrambnih dejavnosti, s katerimi sta se spopadeni strani branili pred nasprotnikovim »specialnim napadom«, in sinteza napadnih dejavnosti, s katerimi sta
spopadeni strani poskušali druga drugi od znotraj »minirati« državno ureditev ter oslabiti državno moč.
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vsebino oboroženi boj, ima v »specialni vojni« oboroženi boj le pomožno
vlogo; lahko rečemo, da je z vidika širine spektra konfrontacije nekonvencionalna vojna totalna vojna, ki poteka na nižjih ravneh intenzivnosti (gre
torej za totalno vojno na ravni »višine trave«). Končni cilj specialne vojne
je razbiti notranjo politično in psihološko kohezijo nasprotnikovega tabora; to se doseže z vrivanjem sodelavcev v nasprotnikov sistem, z atentati
in napadi na pomembne predstavnike oblasti, s pridobivanjem nasprotnikov, da prestopijo, z razpihovanjem nezaupanja prebivalstva v oblast ter
nezaupanja med oblastmi in represivnim aparatom, kakor tudi z diskreditacijo vlade in njenih programov v tujini.
Ker so novo ameriško doktrino, ki je bila v bistvu antipodna replika
Maove doktrine revolucije in gverilske vojne, kmalu pričele posnemati
tudi druge države, so se tudi v sestavi njihovih oboroženih sil kmalu pojavile posebne enote in štabi, specializirani za pripravo in izvajanje bojnih
delovanj, značilnih za nekonvencionalno vojno; da bi se te enote ločile od
dotedanjih konvencionalnih vojaških enot, so dobile ime »specialne sile«,
njihove dejavnosti pa »specialna vojna«209. Specialne sile (Special Forces)
lahko delujejo samostojno ali pa izvajajo operacije v sodelovanju z drugimi vladnimi agencijami, ministrstvi, oboroženimi silami, vladnim uradom
za informiranje, policijo, obalno stražo ipd. Kadar delujejo v tujini, so njihove dejavnosti lahko tajne ali pa so dogovorjene z vladami držav ali gibanj. Dejavnosti specialnih sil lahko potekajo v okviru vojne ali v okviru
»specialne vojne«.
Posebnost dejavnosti »specialne vojne« je v tem, da se nikoli ne izvajajo, da bi se zasedlo ozemlje ali porazile nasprotnikove oborožene sile; obsegajo širok splet raznovrstnih dejavnosti, ki po glediščih ZDA vsebuje210:
(1) boj proti terorizmu; (2) boj proti organizacijam, ki se v tujini ukvarjajo
s proizvodnjo narkotikov in njihovim izvozom v ZDA ali v države ameriških zaveznikov; (3) nadzor nad imigracijo in nad begunci; (4) operacije
209 Specialne

sile ZDA (Special Forces) so sestavljene iz specialnih sil kopenske vojske
(skupaj z rangerji štejejo 15.300 mož), specialnih sil letalstva (9.320 mož), specialnih
sil mornarice (4000 mož), pomorskih in letalskih oddelkov za infiltracijo in eksfiltracijo specialcev, oddelka za logistično podporo, skupin za izvajanje psiholoških operacij in specialnih enot za civilne zadeve (The Military Balance 2001/2, str. 25). Proračun za te sile je že deset let enak in znaša 3 milijarde dolarjev letno (Strategic Assessment, NDU, str. 151, ZDA 199).
210 Obseg dejavnosti specialne vojne se je po razpadu sistema bipolarnega ravnotežja
bistveno razširil, ker se je spremenil spekter groženj, ki ogrožajo ameriške interese.
ZDA so postale prvič ogrožene tudi na lastnem ozemlju, kar je prispevalo, da se v novejših ameriških načinih kot vsebina specialne vojne pojavlja sinteza napadnih in
obrambnih dejavnosti, v katerih oborožene sile ZDA tesno sodelujejo s policijo, uradom za boj proti narkotikom, uradom za nadzor nad imigracijo, FBI, CIA, Komisijo
za atomsko energijo, ministrstvom za zdravstvo ipd. V strateški oceni Nacionalnega
inštituta za strateške študije (Institute for National Strategic Studies) za leto 1996 so
nove dejavnosti, ki so postale vsebina specialne vojne v postbipolarnem obdobju,
združene v 12. poglavju; poglavje ima značilen naslov »Nekonvencionalni vojaški instrumenti«.
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specialnih sil, ki so lahko napadne ali obrambne, a se praviloma vedno izvajajo na nasprotnikovem ozemlju (mednje spadajo atentati na pomembne osebe, napadi na poveljniška mesta, napadi na skladišča jedrskega
orožja in jedrske naprave, napadi na centre za razvoj biološkega orožja,
reševanje sestreljenih pilotov ali ujetnikov, osvobajanja talcev, izvidovanje
pomembnih objektov ali komunikacij, usmerjanje letal na pomembne
cilje v nasprotnikovem zaledju, urjenje gverilcev v nasprotnikovem zaledju itd.); (5) koordiniranje operacij opozicije na nasprotnikovem ozemlju,
ki jih lahko podpirajo inštruktorji iz vrst specialnih sil in agenti drugih
agencij (CIA, FBI idr.); (6) psihološke operacije in (7) usposabljanje tujih
vojaških in policijskih strokovnjakov v učnih centrih ameriških specialnih
sil.
Pomembno je poudariti, da so se v ZDA in sploh na Zahodu že od šestdesetih let kot možen okvir oboroženega boja na od vojne nižjih ravneh
vse pogosteje omenjali spopadi nizke intenzivnosti (Low Intensity Conflict). Umeščeni so bili v »sivo cono« spopadov (conflicts), ki leži med
mirom (peacetime) in vojno (war)211. Kot cilja uporabe oboroženih sil v
spopadih sta bila opredeljena odvračanje vojne (deter war) in rešitev spopadov do stopnje, ki naj bi zagotovila njihovo »zadušitev« in vzpostavitev
miru. Vsebina dejavnosti oboroženih sil v konfliktih je predstavljala sintezo oboroženih bojev in vojaških delovanj, v katerih so oborožene sile dosegle cilje brez boja. S tem izrazom, ki naj bi opisal vmesno cono med
vojno in mirom, se v ameriškem medvejnem vojaškem slovarju označujejo omejeni politično-vojaški posegi, s katerimi se želijo doseči politični,
socialni, gospodarski ali psihološki cilji, pri čemer so ti posegi praviloma
dolgotrajni, zoženi na določeno ozemlje in omejeni z vidika uporabe sil in
orožij; njihov razpon je zelo širok: od diplomatskih, gospodarskih in političnih pritiskov prek terorizma do (proti)vstajniške vojne212. Z vidika deleža oboroženega boja je za spopade nizke intenzivnosti bistveno to, da se
v njih z oboroženim bojem – kot s pomožnim vzvodom – le podpirajo politične, gospodarske, informacijske in druge dejavnosti, ki so glavni instrument za doseganje strateških ciljev213.
Očitno je ta etnocentrična definicija prilagojena ameriški praksi, ker se
v njej kot spopadi nizke intenzivnosti dejansko obravnavajo le tisti oboroženi spopadi na ozemlju tujih držav, v katere niso neposredno vključene
redne oborožene sile ZDA, ampak samo njihov ešalon, specializiran za
specialno vojskovanje (Special Forces). V skladu s tem bi med spopade
nizke intenzivnosti sodili: a) mirnodobna rivalstva, v katerih ni neposredne uporabe orožij, ampak npr. embargo, blokade, demonstracije sile,
grožnje z uporabo sile, obmejni incidenti (preleti izvidniških letal, vdori
211 David

Fastabend: Checking the Doctrinal Map; Parameters, Summer 1995, str. 37–46.
str. 1578–1582.
213 James Gallagher: Low-Intensity Conflict – A Guide for Tactics, Techniques, and Procedures, str. ix; Stackpoole Books 1992.
212 IMADE,

124

XMARSOVA DEDIŠČINAX

patrulj idr.), podpora vstajnikom (pošiljanje orožja, inštruktorjev ipd.),
boj proti terorizmu, mirovne operacije (peace-keeping operations) in operacije oboroženih sil za podporo drugim vladnim agencijam (oddelku za
boj proti mamilom, civilni zaščiti pri katastrofah ipd.), ter b) oboroženi
spopadi, kot so (proti)vstajniške dejavnosti in preprečevanje terorističnih
dejavnosti214. Prav zato je že leta 1988 ameriški teoretik Sarkesian predlagal, da se namesto sintagme spopadi nizke intenzivnosti uporabi starejši
termin nekonvencionalna vojna, in sicer kot oznaka za vse spopade, v katerih se enote ameriške redne vojske ne uporabljajo v bojih, ampak kot instrument za zastraševanje nasprotnikov in ohrabritev zaveznikov (gunboat diplomacy), sodelujejo pa v njih aktivno s svojimi dejavnostmi le
specialne sile (special forces)215. Kljub Sarkesianovim argumentom je večina teoretikov še vedno ostala pri klasičnih stališčih216.
Vendar pa je, gledano s širšega vidika, za ogromno večino današnjih
oboroženih spopadov po svetu ustreznejši termin spopadi nizke intenzivnosti, ker so avtohtoni in ker se vanje ne vmešavajo vedno posamezne zunanje sile, da bi jih vzpodbudile z nekonvencionalno vojno, kot so počele
v časih hladne vojne, temveč pogosto v njih posredujejo mednarodne
organizacije (OZN, Nato idr.), to pa zato, da jih ustavijo in preprečijo humanitarne katastrofe. Peter Wallensteen in Karin Axel, ki sta poskušala –
kot smo že omenili – natančneje razmejiti vse oborožene spopade, sta kot
izhod iz slepe ulice predlagala, da se oboroženi spopadi – s pomočjo količinskega praga vojaških izgub – razdelijo na spopade nizke intenzivnosti
in spopade srednje intenzivnosti217; oboroženi spopadi nizke intenzivnosti so po njunem kriteriju tisti, v katerih od začetka do konca spopada ni
več kot 1.000 padlih, pri tem pa jih v določenem letu ni padlo več kot 25.
V skladu s tem naj bi oboroženi spopadi srednje intenzivnosti bili tisti, v
katerih v letu dni v oboroženih bojih izgubi življenje od 25 do 1.000
borcev.

214 Isti

vir, str. 6–7.
str. 1579.
216 Tako David Fastabend deli vojaške dejavnosti, ki ne potekajo v vojnah, na dve skupini: v prvi so dejavnosti, ki potekajo v miru (mednje je uvrstil vojaško pomoč drugim
državam, »graditev miru« oziroma peace-building, podporo civilnim oblastem, pomoč prebivalstvu ob katastrofah in akcije v boju proti mamilom), v drugi pa tiste, ki
potekajo v spopadih (mednje je uvrstil udare in akcije specialnih enot, vsiljevanje
miru, podporo vstajnikom, protiteroristične akcije, mirovne operacije in operacije reševanja lastnih državljanov v tujini) (David Fastabend: Checking the Doctrinal Map;
Parameters, Summer 1995, str. 37–46).
217 Citirano po članku A. Ž., objavljenem v reviji Polemos, No 1/1998, str. 131).
215 IMADE,
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Mir in krize kot okvir za uporabo oboroženih sil
Na sedanji stopnji razvoja mednarodnih odnosov v vojaški znanosti analize uporabe oboroženih sil ne izhajajo le iz naštetih treh okvirov (vojne,
specialne vojne in spopadi nizke intenzivnosti), ampak tudi iz dodatnih
dveh možnih okvirov za uporabo oboroženih sil – in sicer iz miru in iz
kriz. V obdobjih miru in kriz se izvajajo tudi številne vojaške dejavnosti z
namenom, da se preprečijo izbruhi vojn, če pa je že do tega prišlo, da se
ne razširijo in ne prerastejo v regionalne in večje konflikte. Te preventivne
dejavnosti – ki so antipod vojn – so nekateri raziskovalci imenovali »protivojne« (antiwars), z namenom, da bi poudarili preventivno mirovno ciljno
usmerjenost, vlogo in pomembnost aktivnih političnih, obveščevalnih, vojaških in drugih naporov, usmerjenih na ohranitev miru in preprečevanje
nastanka hujših posledic218.
Bistvena razlika med uporabo oboroženih sil v vojni in v miru oziroma
v krizah je v omejitvah, ki jih je treba upoštevati pri uporabi oboroženih
sil. V miru in krizah se oborožene sile namreč ne uporabljajo za doseganje radikalnih ciljev s pomočjo oboroženega boja in vojaške zmage nad
nasprotnikom, ampak za uresničevanje omejenih ciljev; to so lahko npr.
(1) obveščevalne operacije nad nasprotnikovim ali tekmečevim ozemljem
in (ali) na nasprotnikovem ozemlju z namenom, da se zberejo podatki o
nasprotniku (o tajnih orožjih, ki jih razvija, o vojnah, ki jih pripravlja, o
morebitnem razkolu znotraj državnega vodstva glede priprav za vojno
ipd), (2) zastraševanje nasprotnika ali rivala z razkazovanjem moči (patruljiranja, stražarska služba, opazovanje z radarji, letali idr) z namenom, da
se odvrne od vojne ali neželene akcije, (3) selektivno uničenje nasprotnikovih naprav za proizvodnjo orožij za množično uničevanje (kot je bil npr.
leta 1980 izraelski zračni udar po iraškem jedrskem reaktorju Osirak), (4)
selektiven udar po infrastrukturi terorističnih organizacij, ki imajo baze
na ozemljih sponzorskih držav, od koder napadajo cilje v drugih državah
(takšni preventivni udari so bili ameriški zračni in raketni udari po Sudanu, Afganistanu in Libiji); (5) vpadi specialnih enot na ozemlje drugih držav z namenom, da osvobodijo talce, ki so jih zajeli teroristi, ki delujejo v
tujini (kot je bila npr. ameriška operacija »Orlovi kremplji« v Teheranu);
(6) ohrabritev zaveznikov z obiskom flotnih ali drugih sil v njihovih
bazah, (7) evakuacija državljanov svoje države iz držav, kjer potekajo spopadi, (8) ločevanje konfrontiranih strani v lokalnih vojnah, (9) ustvarjanje
218 Ameriška

raziskovalca Alvin in Heidi Toffler sta v študiji z oksimoronskim naslovom
»Vojna in protivojna« vztrajala, da vodenje »vojne« in »protivojne« nista v nasprotju,
ker se »protivojne« ne vodijo samo z mirovnimi govori politikov, z molitvami in gesli,
ki kličejo k miru. »Protivojne« vključujejo tudi akcije politikov ter akcije samih vojakov, katerih cilj je preprečiti vojne, ali jih vsaj omejiti, če že do njih pride. »Vojna«
torej postaja »protivojna«, ki je nujna zato, da bi se preprečil izbruh večje vojne.
(Alvin and Heidi Toffler: War and Antiwar, Warner Books, USA 1993, str. 3);
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možnosti za demokratične volitve v nestabilnih državah, (10) zaščita izgnancev, (11) podpora vladi ali oboroženim silam prijateljske ali zavezniške
države v kritičnih razmerah ipd.
Ni namen uporabe oboroženih sil v takšnih in podobnih preventivnih
akcijah, da dosežejo nasprotnikovo brezpogojno vdajo, ampak le da ga
odvrnejo od uporabe nasilja, oziroma da preprečijo, da ne povzroči še večje škode. Da bi se takšna uporaba oboroženih sil ločila od uporabe oboroženih sil v vojnah (ki se uporabljajo, kadar so ogroženi življenjsko pomembni interesi) in spopadih, se za takšne akcije z omejenimi cilji
pogosto uporablja sintagma »od vojskovanja k policijskemu delu« (»from
soldiering to policing«), s katero se želi poudariti, da se oborožene sile v
opisanih primerih ne angažirajo za bojevanje, ampak za mednarodne policijske naloge. Pogosto se takšni načini uporabe oboroženih sil obravnavajo kot sestavni del triaže »bolnih držav«, ki bi jih na ta način radi stabilizirali. V ZDA se je za tovrstno policijsko naravnano uporabo oboroženih
sil namesto starejše sintagme »spopadi nižje ravni« (Low Intensity Conflicts) uveljavila novejša sintagma »operacije, drugačne od vojskovanja«
(operations other than war – OOTW)219, ki pa vključujejo tudi uporabo
oboroženih sil za izvajanje sankcij proti kršilcem mednarodnega reda.
Za uporabo mednarodnih mirovnih sil v mirovnih operacijah, ki so bile
aktualne do razpada bipolarnega strateškega ravnotežja, so veljala pravila
(Rules of Engagement = ROE), ki so se bistveno razlikovala od klasične
uporabe oboroženih sil v miru in vojnah. Te sile – ki so dobile mandat VS
OZN za opravljanje natančno določene naloge – so lahko sicer izvajale
pomorsko ali zračno blokado ogrožene cone, a so lahko prišle v državo ali
na kako njeno območje le, če so se s tem strinjale spopadene strani, orožje so smele uporabljati le za samoobrambo, smele so se gibati le na prostorsko omejenih območjih, niso smele uporabljati težjega orožja ipd. To
je spričo njihovega omejenega mandata (ločevale so konfrontirane strani
in o tem obveščale Varnostni svet OZN) povzročilo, da miru pogosto niso
mogle uspešneje zavarovati220.
Ker so se ob resolucijah Varnostnega sveta OZN nekatera gibanja, države ali etnične skupnosti, proti katerim so bila usmerjena opozorila OZN
in akcije mednarodnih mirovnih sil, sklicevale na suverenost vojih držav,
da bi lahko še naprej nemoteno izvajale nasilje nad opozicijo, se je pogosto dogajalo, da so se mirovne enote, ki naj bi zavarovale mir, spremenile
v teh državah v pasivne opazovalce preganjanja civilnega prebivalstva in
zločinov nad civilisti (antologijski je primer Srebrenice med vojno v Bosni
219 Figure

2–1; FM 100-5 z dne 14. 6. 1993, str. 2–1.
general Mckenzie, ki je bil poveljnik UNPROFOR leta 1992, je ocenjeval,
da je bila uporaba mirovnih sil na območju nekdanje Jugoslavije glavni dejavnik, da
se je vojna podaljšala za tri leta in da je v njej izgubilo življenje veliko število ljudi. Izjavil je: »Spopad bi se končal v enem letu, če se ne bi vmešala OZN. Ena stran bi
zmagala, druge bi izgubile.« (Corelli Barnett: Use of Armed Forces as an Instrument
of Policy – Some Corner of a Foreign Field; CCADD 1998).

220 Kanadski
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in Hercegovini leta 1995), ne redko pa so postajale tudi same talci, ki so
jih spopadene strani uporabljale, da bi izsilile določene ugodnosti od
OZN ali držav, ki so jim pripadali vojaki talci.
Šele po razpadu bipolarnega ravnotežja so vzporedno z intenziviranjem procesa globalizacije dozorele možnosti za spremembo pravil uporabe mirovnih sil. Prelomnico je predstavljala leta 1991 aprilska resolucija
Varnostnega sveta OZN št. 688. Z njo so Združeni narodi sprejeli sklep,
da je trpljenje Kurdov v Iraku grožnja za mednarodni mir in varnost. Da
bi Kurde na severu Iraka in šiite na jugu Iraka zavarovali pred preganjanjem iraških oblasti, so na teh območjih prepovedali baziranje in delovanje iraških sil. OZN je na ta način v imenu ohranitve miru omejila
ozemeljsko suverenost Iraka. Nadaljevanje tega procesa sta predstavljali
resolucija št. 770 (s katero so lahko mirovne sile OZN v Bosni in Hercegovini pričele z orožjem varovati konvoje s humanitarno pomočjo) in št. 794
(ki se je nanašala na podobno nalogo v Somaliji). ZDA so pri vojaških posegih pričele dajati prednost humanitarnim razlogom, zaščiti demokracije
in zaščiti človekovih pravic pred pravico držav do suverenosti, ki so jo
dotlej potiskale v ospredje države kršilke mednarodnega in humanitarnega prava221. Omejevanje suverenosti nestabilnih držav, ki predstavljajo
nevarnost za širše strateško okolje, kaže omenjeni primer Iraka, ki je bil
po končani zalivski vojni (1991) prisiljen umakniti vse vojaške sile iz severnega dela države, kjer so ZN vzpostavili taborišča za kurdske begunce
(operaciji Comfort I in II). Podoben je primer ZRJ, ki je leta 1999 po operaciji The Allied Force tudi morala umakniti policijo in oborožene sile s
Kosova, četudi je bilo sestavni del ZRJ.
Zagato, do katere je prišlo v primerih kolizije načela suverenosti države
in načel humanitarnega prava, nazorno kaže primer Bosne in Hercegovine, kjer so, potem ko je dobila mednarodno priznanje državnosti, od leta
1992 do leta 1995 nemoteno potekali boji med Srbi, Hrvati in Muslimani,
to pa zato, ker so v OZN in na Zahodu izhajali s stališča, da gre za državljansko vojno, ne pa za posredno agresijo srbsko-črnogorske federacije,
četudi je bilo očitno, da je nekdanja JLA orožje, opremo in del kadrov ob
umiku prepustila lokalnim Srbom, da bi udejanili program Velike Srbije.
Šele ko so ZDA in Nato poleti 1995 vojaško posredovali z letalskimi silami
proti vojski bosanskih Srbov, ki je takrat nadzorovala 70 odstotkov ozemlja Bosne in Hercegovine (operacija The Deliberate Force)222, so se ustvarile možnosti za mirovni sporazum v Daytonu. Z njim so bile vse strani,
ki so bile v Bosni in Hercegovini neposredno in posredno vpletene v triletno vojno (torej tudi Hrvaška in ZRJ kot srbsko-črnogorska federacija!),
končno z orožjem prisiljene prekiniti sovražnosti in podpisati pogodbo, s
221 Comfort

Ero, Suzanne Long: Humanitarian Intervention: A New Role for the United
Nations? – Some Corner of a Foreign Field, str. 121–133; CCADD 1998.
222 Brian Wicker: When Is a War Not a War? – Some Corner of a Foreign Field, str.
38–47; CCADD 1998.
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katero se je – potem ko je v Bosno in Hercegovino prispel kontingent
60.000 pripadnikov mednarodnih mirovnih sil – oblikovala Unija BiH kot
država posebne vrste, sestavljena iz dveh po površini enakih delov – Republike srbske in 10 kantonov muslimansko-hrvaške Federacije BiH.
Do podobne situacije kot v Bosni in Hercegovini je prišlo leta 1999 tudi
na Kosovu, ko sta po vstaji lokalnih Albancev vojska in policija ZRJ pričeli
s sistematičnim preganjanjem albanskega civilnega prebivalstva (operacija Podkev); sledila je letalsko-raketna operacija Nato (The Allied Force) z
udari po strateški infrastrukturi ZRJ, dokler ni po 78 dneh bombardiranj
in 30.000 letalskih poletih ZRJ podpisala Kumanovskega sporazuma, s katerim je privolila v umik srbske vojske in policije s Kosova, hkrati pa v prihod mednarodnih mirovnih sil. Nove vrste zračno-raketnih operacij – kot
sta bili operacija The Deliberate Force v Bosni in Hercegovini (1995) ter
The Allied Force proti ZRJ (1999) – predstavljajo po imenu sicer novost,
saj jih evfemistično imenujejo »operacije v podporo in krepitev miru«
(peace enforcement operations), vendar so tako po intenzivnosti kot po
trajanju in povzročeni materialni škodi in številu ubitih pripadnikov oboroženih sil dejansko vojna.
V ZDA, kjer vodijo v razvoju teorije uporabe oboroženih sil v domeni
OOTW (»nevojne«), se v krizah kot oblike uporabe oboroženih sil – s katerimi se zagotavlja uveljavljanje miru – navajajo operacije, s katerimi se
preprečujeta proizvodnja in tihotapljenje mamil (1), s katerimi se omogoča utrjevanje miru v kriznih žariščih (2), s katerimi se podpirajo civilne
oblasti pri vzpostavljanju reda (3), s katerimi se pomaga civilnim oblastem ob naravnih in drugih velikih nesrečah (4), s katerimi se rešujejo
lastni državljani v tujini (5) in s katerimi se daje vojaška in druga pomoč
drugim državam (6). Očitno med temi dejavnostmi in tistimi, ki smo jih
našteli in opisali v poglavju o oboroženih spopadih, ni velike razlike. V
spopadih (konfliktih) se kot oblike uporabe oboroženih sil, s katerimi se
preprečujejo vojne in morda rešujejo spopadi z mirnimi sredstvi, uporabljajo operacije evakuacije neborcev (noncombatants) (1), operacije razdvajanja spopadenih strani in vzdrževanja miru (peacekeeping) (2), operacije
proti teroristom (3), operacije podpore upornikov (4), operacije krepitve
miru (5) in selektivni udari (strikes and raids) po pomembnih ciljih tistih
držav in gibanj, ki ogrožajo mir ali podpirajo teroriste (6).
Še enkrat je treba poudariti, da v nasprotju z naštetimi načini uporabe
oboroženih sil, s katerimi se v »nevojnah«(OOTW) dosežejo omejeni cilji,
vojne potekajo zato, da bi se v njih bojevali in zmagali, oziroma da bi nasprotniku zlomili voljo in ga prisilili, da popusti in se ukloni. V skladu z
izsledki in dognanji sodobne vojaške znanosti se vojne z vidika ravni, na
katerih potekajo, danes delijo na223: (1) totalne vojne (kot sta npr. bili
prva in druga svetovna vojna), ki potekajo z vsemi razpoložljivimi konvencionalnimi in nekonvencionalnimi orožji in sredstvi do nasprotnikove223 Levels

of War, str. 2886; IMADE 1991.
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ga končnega poraza in brezpogojne vdaje; (2) splošne (generalne) vojne,
ki potekajo brez omejitve, a samo s konvencionalnimi orožji in sredstvi,
in to s podobnimi cilji in odločnostjo kot totalne vojne; (3) omejene vojne,
kot je npr. bila prva zalivska vojna (1991), ko je bil cilj protiiraške koalicije
vzpostaviti stanje izpred iraške agresije na Kuvajt in zato ni potekala do
kapitulacije iraških oboroženih si in okupacije Iraka, ampak le do umika
iraških enot iz Kuvajta in z dostopov do Kuvajta, in (4) dolgotrajne oborožene spopade nizke intenzivnosti, ki potekajo v »sivi coni« med mirom in
vojno (kot npr. državljanska vojna v Afganistanu, do katere je prišlo po
umiku sovjetske armade, vojna, ki so jo ZDA vojskovale do umika iz Vietnama, oboroženi spopadi med Indijo in LR Kitajsko na obronkih Himalaje leta 1962, sedanji občasni spopadi med Indijo in Pakistanom v Kašmirju ipd.).
Vzporedno se uporabljajo tudi klasifikacije vojn s pomočjo vojaškotehničnih in drugih meril. Tako razlikujemo konvencionalno vojno od strateške jedrske vojne in taktične jedrske vojne (1), vojne koalicij, vojne
alians in vojne med dvema državama ali eno državo in koalicijo oziroma
alianso držav (2), notranje vojne v posameznih državah, kjer se medsebojno bojujejo z orožjem za oblast vojske različnih političnih strank ali
narodov, ki se poskušajo osamosvojiti (3), vojne ad hoc oblikovanih mednarodnih koalicij proti kršilcem mednarodnega reda, ki potekajo po
pooblastilu mednarodnih organizacij (4), itd.
Eden znanih zahodnih teoretikov je ugotovil, da bi bilo vojne v postmodernem obdobju – ko so mnoge nestabilne države, ki ne zmorejo reševati
notranjih razvojnih problemov, izgubile monopol nad uporabo sredstev
nasilja – treba znova klasificirati z vidika interesov, ki doživljajo preobrazbo224. V zvezi s tem se namesto Clausewitzeve paradigme vojne kot nadaljevanja državne politike z drugimi sredstvi v strateških analizah v ZDA
vse pogosteje uporablja sintagma »vojne, v katerih se ne da zmagati« (unwinnable wars), z njo pa označujejo etnične spopade, v katerih so glavni
nasprotniki nevladne politično-vojaške organizacije in v katerih – zaradi
posredovanja mirovnih sil ali oboroženih sil mednarodnih koalicij, ki vsiljujejo mir (peace imposing operations) – prihaja do »zamrznitve oboroženih spopadov«225. Med tleča žarišča takšnih »zamrznjenih vojn« spadajo
številna območja (Ciper, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Čečenija, Timor, Libanon, Kašmir idr.).

224 The

Metamorphosis of Interests – Martin Van Creveld: On Future War, str. 149–156;
Brassey’s 1991.
225 David Callahan: Unwinnable Wars – American Power and Ethnic Conflict; Hill and
Wang, ZDA 1998.
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OBOROŽENI BOJ KOT OSREDNJI PREDMET
VOJAŠKE ZNANOSTI
Vpogled v dela avtorjev, ki so se ukvarjali s problematiko vojaške znanosti, kaže, da se – z vidika opredelitve širine spektra predmeta njenega
preučevanja – lahko razdelijo v dve temeljni skupini. V prvi so dela avtorjev, ki izhajajo iz premise, da imajo vojaške vede dva predmeta – vojno in
oboroženi boj oziroma vojskovanje in bojevanje226; v drugi skupini so
dela avtorjev, ki predmet vojaških ved zožujejo samo na oboroženi boj oziroma bojevanje227. Za tradicionalno rusko, pozneje sovjetsko in sedaj tudi
novo rusko vojaško znanstveno šolo je značilno, da je vedno izhajala iz
tega, da se vojaška znanost mora ukvarjati tudi z vojno in ne le z oboroženim bojem228. Na Zahodu sta ti dve področji ločeni, tako da znanost o
vojni (science of war)229, ki z najrazličnejših vidikov preučuje uporabo
vseh vrst državne sile (gospodarske, politične, propagandne, vojaške idr.)
v vojni, obstaja kot samostojna celota vzporedno s teorijo oboroženega
boja (theory of combat)230, ki je osredotočena samo na oboroženi boj kot
bistveni »vojaški del vojne«. Z znanostjo o vojni oziroma o obrambi se –
226 Ta

način je bil značilen za Clausewitza in se pri nekaterih opazi – zaradi njegovega
močnega vpliva – tudi danes. Njegova izhodiščna teza je bila, da je vojna (War) isto
kot oboroženi boj (Fighting), in sicer zato, ker so boji glavna vsebina vojne. Vendar je
ob tem upošteval, da vojna ni le fizikalen proces merjenja moči, temveč tudi preizkušanje moralne moči, pri čemer na njen potek odločilno vpliva intelekt njenih udeležencev. (Karl von Clausewitz: On War, str. 171; Penguin Books 1982).
227 V skupinskem delu O sovjetski vojaški znanosti, ki je izšlo v sedemdesetih letih, je
bilo izrecno poudarjeno, da je predmet vojaške znanosti oboroženi boj. (O sovjetskoj
vojnoj nauci, 5. poglavje, str. 228; VIZ, Beograd 1966). Drugi sovjetski avtorji so revidirali to stališče, ker se jim je zdelo preozko. To vidimo v Rotmistrovi Zgodovini
vojne veščine (Istorija voennogo iskusstva), kjer avtor izhaja iz tega, da je predmet
vojaške znanosti vojna (P. A. Rotmistrov: Istorija voennogo iskusstva, str. 21–26;
Voenizdat, Moskva 1963).
228 V zvezi s tem je ilustrativna definicija vojaške znanosti, ki jo je podal maršal SZ, doktor vojaških ved P. A. Rotmistrov: »Vojaška znanost je sistem znanj o zakonitostih
vojne, načinih njenega pripravljanja in vodenja v konkretnih zgodovinskih razmerah. Nerazdružljiva povezanost vojne s celotnim življenjem države ter odvisnost poteka in rezultata vojne ne le od t. i. čisto vojaških dejavnikov – armade in njene veščine, ampak tudi od mnogih socialno-političnih, gospodarskih in moralnih dejavnikov
zahtevajo, da vojaška znanost poleg raziskav in operacionalizacije priprav in neposrednega vodenja oboroženega boja upošteva tudi gospodarske in moralne zmogljivosti svoje države, zaveznikov in sovražnikov …« (P. A. Rotmistrov: Istorija ratne veštine, str. 32–33; VIZ, Beograd 1966). Ta opredelitev predmeta vojaške znanosti se
prav nič ne razlikuje od skorajda sto let starejše definicije ruskega carskega generala
Mihneviča, ki je tudi izhajal iz tega, da je predmet vojaške znanosti vojna (Russkaja
voennaja mysl’, prav tam, str. 90–91).
229 IMADE, str. 2364.
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kot smo videli na primeru ameriške Univerze za nacionalno obrambo (National Defense University) – ukvarjajo civilno-vojaške znanstvene institucije. Spričo dejstva, da se s pripravo za obrambo in z vodenjem vojne ukvarjajo najvišja državna vodstva in ne vojaški profesionalci, se bomo v
tem učbeniku opredelili za način, ki zožuje predmet vojaške znanosti na
oboroženi boj oziroma bojevanje231.

Definicija oboroženega boja
V uporabi so številne definicije oboroženega boja, ki so si v mnogih elementih vsebine med seboj podobne, v mnogih pa se včasih tudi dokaj razlikujejo. Na podobnosti in razlike niso vplivale le stopnje (ne)kompetentnosti avtorjev definicij, ampak tudi čas, v katerem so nastale, saj je znano,
da je oboroženi boj tako kot vojna in oborožene sile zgodovinska kategorija, ki se razvija in spreminja. Klasične definicije boja, ki so nastale v Evropi v 19. stoletju, so temeljile na simetriji razmerja sil med spopadenima
stranema, ker so vojne v Evropi potekale praviloma med bolj ali manj podobnimi vojskami. V modernih definicijah subjektov, ki izvajajo oboroženi boj, se praviloma izhaja iz kategorije oboroženega boja kot dejavnosti
»oborožene sile«, ki pa je zaradi različnih družbenih ureditev in zakonskih normativov vse države ne opredeljujejo na enak način, niti ji ne pripisujejo enakega pomena in vloge232. V ožjem pomenu besede gre pri tem
za trajno delujočo vojaško organizacijo, ki se imenuje »oborožene sile«,
»vojaška sila« ali »vojska«, redkeje pa tudi »armada«; v miru ima praviloma pod orožjem le jedro (kopenske vojske, letalstva, vojne mornarice in
zračne obrambe), ki se v primeru vojne poveča z mobiliziranci in prostovoljci in je specializirana za obrambo celotnega državnega ozemlja ter za
zaščito življenjsko pomembnih državnih interesov, ki imajo v velikih
državah regionalne in globalne razsežnosti. V širšem pomenu besede pa
ta pojem v praksi vključuje tudi obmejne enote, obalno stražo, obveščevalne in varnostne službe, oborožene milice (ki se formirajo po ozemeljskem, strankarskem ali kakem drugem načelu), narodno gardo, orožništvo (žandarmerijo), karabinjerje, policijo in druge sile za vzdrževanje
notranjega reda v državi, kakor tudi državljane, ki se ob napadu na državo (samo)organizirajo, da bi se z orožjem v roki uprli napadalcem, neredko pa vključuje tudi tuje najemnike oziroma prostovoljce.
Eden pomembnih dosežkov mednarodnega prava po drugi svetovni
230 Trevor

Dupuy: Understanding War – History and Theory of Combat; Paragon, New
York 1987.
231 James Keri: Combat – Encylopaedia of Violence, Peace and Conflict, vol. 1, str.
367–373;
232 Vojni leksikon – VIZ – Beograd – 1981 – str. 372;
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vojni je, da kot pripadnike oborožene sile obravnava tudi vse civiliste, ki
se na okupiranih območjih z orožjem v roki postavljajo po robu okupatorjem. Ko pa gre za vstaje prebivalcev proti lastni vladi, se nekatere sosedne
države odločajo, da vstajnike obravnavajo kot »vojskujočo se stran«, druge
pa jih podobno kot vlada (proti kateri se vstajniki bojujejo) obravnavajo
kot »zločince«, odpadnike, teroriste, bandite ipd233. Kot se da videti iz razpona vsebine pojma »oborožena sila« oziroma »vojaška sila«, danes oboroženi boj ni le monopol oboroženih sil države, ampak je krog njegovih
udeležencev dokaj širši234 – zaradi velikega razpona vojaške sile.
Gospodarsko in družbeno nerazvite države ali gibanja na sedanji stopnji razvoja nimajo znanja in kadrov niti ne zmorejo potrebnih sredstev za
oblikovanje in vzdrževanje oboroženih sil, kakršne imajo gospodarsko
razvite države; da bi uveljavile svojo voljo, zato namesto po opisani paradigmi oboroženega boja posegajo po drugačnih organizacijskih rešitvah,
kakršne so npr. množični neselektivni napadi samomorilskih skrajnežev
na civilne in vojaške cilje, akcije paravojaških enot, podpora terorističnim
skupinam, ki napadajo ambasade, uporaba demonstracij, protestov, peticij, bojkotov, stavk in drugih form neoboroženega nasilja, ipd. ZDA, katerih mednarodna infrastruktura je pogosto tarča takšnih napadov, so v odgovor na kombinirano uporabo naštetih prijemov posegle po uporabi
vojaških posegov in letalsko-raketnih udarov (pogosto manevrirnih raket
tomahawk) proti državam in gibanjem, ki podpirajo teroriste ali dovoljujejo njihovo dejavnost na svojem ozemlju. ZDA so jih doslej pogosto uporabljale v krizah, da bi vodstva držav, kot so Libija, Sudan, Afganistan in
ZRJ, navedle, da bi spremenile vedenje; ker pri teh globokih udarih z več
kot tisočkilometrskih razdalj, ni bilo fizičnega stika med vojaki ZDA in
nasprotniki, se je za tovrstno nestično (»nekontaktno«) obliko konfrontacije ustalil evfemizem »diplomacija tomahawkov« (»Tomahawk diplomacy«). Podobno je tudi, ko gre za enostransko uporabo orožij za množič233 Vojna

enciklopedija – II. izdaja – 10. zvezek – str. 263–265;
ponazoritev heterogenosti udeležencev oboroženega boja v naši bližnji okolici naj
omenimo, da so med vojno na Hrvaškem (1991) v oboroženih bojih sodelovale na eni
strani enote hrvaške policije (MUP), enote Zbora Narodne garde (ki je bil ustanovljen
v MUP, pozneje pa podrejen hrvaškem obrambnemu ministrstvu), oborožena milica
Hrvaške stranke prava (HOS) in enote tujih prostovoljcev, na drugi pa enote JLA,
enote srbske TO (ki so jih po mobilizaciji poslali iz Srbije v Hrvaško), enote TO RSK
ter strankarske milice srbskih nacionalističnih strank (»četniki«), kakršni so bili Arkanovi »Tigri«, »kninđe« kapetana Dragana, »Beli orli«, »Modri orli« in še nekaj drugih manj pomembnih. Še večji je bil konglomerat udeležencev oboroženega boja med
vojno v Bosni in Hercegovini (1992–1995.), med katero so se medsebojno bojevale tri
strani: na srbski strani so delovale enote Vojske RSK (ki so sodelovale v napadih na
Bihać), enote Vojske Republike Srbske, posebne enote srbijanskega MUP (pod vodstvom generala Stojičića in pozneje Sinatovića) in enote VJ (med operacijami ob
Drini), ter vse prej naštete srbijanske strankarske milice; na hrvaški strani so sodelovale redne enote HV (pod poveljstvom generala Bobetka), posebne enote hrvaškega
MUP, enote HVO in enote HOS; na bošnjaški strani so delovale poleg enot Armade
BiH tudi številne skupine prostovoljcev iz islamskih držav kakor tudi iz Sandžaka.

234 Za
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no uničevanje (kot na primer, ko so Američani v končnici druge svetovne
vojne uporabili jedrsko orožje proti Japonski), saj tudi v tem primeru ni
bilo dveh strani, ki bi se bojevali na enak način, ampak je ena izvajala
udare po civilnih ciljih – mestih talcih, druga pa je pri tem morala te
udare nemočno prenašati, saj ni imela podobnega orožja, da bi se lahko
simetrično postavila po robu z udari po ciljih v ZDA.
Pri poskusu točnejše opredelitve pojma »oboroženi boj« se je koristno
opreti predvsem na novejše definicije v enciklopedijah, doktrinarnih dokumentih in priročnikih235; znano je namreč, da so te definicije oblikovali
raziskovalci, ki so spremljali tudi delo vojaških raziskovalnih institucij v
svetu ter imeli poleg osebnih raziskovalnih izkušenj tudi zelo bogate izkušnje iz prakse enot.
V priročnikih, ki jih je pred desetletjem uporabljala tudi Teritorialna
obramba Slovenije, je bil oboroženi boj opredeljen kot oboroženi spopad,
v katerem se organizirano uporablja oboroženo nasilje, da bi se dosegli
politični, gospodarski in vojaški cilji; dodano je bilo, da je glavna lastnost
oboroženega boja organizirana množična in načrtna uporaba oboroženih
sil ter da je oboroženi boj glavna sestavina vojne, na katere potek in končni rezultat ima odločilen vpliv. Kot medsebojno odvisni in povezani dejavniki oboroženega boja so bili našteti ljudje, materialna sredstva, prostor in
čas.236
Za definicije iz tistega časa je značilno, da so oboroženi boj obravnavale
samo znotraj vojne, kar pa danes očitno velja le pogojno, saj je v praksi
očitno, da je oboroženi boj postal tudi organska sestavina oboroženih spopadov, ki potekajo z nižjo intenzivnostjo kot vojne. Pri tem je bil za shematsko ponazoritev vojne takrat uporabljen prstan, v katerega žarišče je
bil postavljen oboroženi boj, okoli njega pa vrisan kolobar, katerega površina je bila razdeljena na polja diplomatskega, gospodarskega, političnega, psihološko-propagandnega in drugih oblik neoboroženega boja. V
znanem enciklopedičnem slovarju iz istega časa je bil oboroženi boj v širšem pomenu besede opredeljen kot uporaba orožja v spopadu med ljudmi, skupinami ljudi, organizacijami, gibanji in državami, do katerega
pride, kadar ena stran poskuša podrediti drugo svoji volji s fizičnim uničenjem ali s prisilo – z uporabo orožja; dodano je, da se oboroženi boj
spreminja z razvojem človeške družbe, da se praviloma vodi organizirano
ter da ima svoje zakone.237
V sovjetski vojni enciklopediji iz istega obdobja, ko sta nastali obe
predstavljeni definiciji, je bil oboroženi boj (rus. vooružennaja bor’ba)
opredeljen kot specifična vsebina vojne, za katero je značilna organizirana uporaba oboroženih sil za doseganje političnih in vojaških ciljev; doda235 Encyclopedia

of Violence, Peace and Conflict, vol. 1, str. 367–373; IMADE, Brassey’s,
ZDA 1991; Vojni leksikon; VIZ, Beograd 1981.
236 Strategija oružane borbe, 3. poglavje, str. 71–73; ZSLO, Beograd.
237 Vojni leksikon, str. 372; VIZ, Beograd 1981.
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no je bilo, da ga v narodnoosvobodilnih vojnah in oboroženih vstajah
lahko izvajajo tudi »oboroženi oddelki ljudstva« ter da včasih lahko poteka tudi izven vojne – v oboroženih spopadih (npr. v obmejnih incidentih,
pri namernih ali nenamernih kršitvah mej, zaradi napačne prepoznave na
vajah ipd.).238
V doslej najobsežnejšem delu zahodnih avtorjev, ki se ukvarja z oboroženim bojem239, je oboroženi boj (ang. combat) opredeljen kot oblika obojestransko načrtovane nasilne (inter)akcije med dvema sovražnima oboroženima stranema, v kateri je vsaj ena stran organizirana sila, ki jo je
priznala država, in v kateri ena ali obe strani z uporabo orožja želita doseči kakšnega od naslednjih ciljev: dobiti nadzor nad ozemljem ali prebivalci (1), nasprotniku preprečiti nadzor nad ozemljem ali prebivalci (2), zaščititi svoje ozemlje ali prebivalce (3) ali pa dobiti pod nadzor, uničiti ali
onesposobiti nasprotno stran (4). V najnovejši mednarodni Enciklopediji
nasilja, miru in spopadov (Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, str.
367, USA 1999) je ameriški znanstvenik James Kerin oboroženi boj (v angleščini beseda – combat, skovanka iz latinske besede cum – skupaj in
latinske besede battere – tolči) na najsplošnejši ravni opredelil kot stanje
»osredotočenega oboroženega spopada med dvema nasprotujočima si
stranema« (between two opposing forces); pri podrobnejšem opisu je
dodal, da ta izraz opisuje neposreden fizični spopad med oboroženima
nasprotnikoma, kar sta lahko posameznika borca ali pa večje vojaške
enote.
Kot temeljna značilnost oboroženega boja v primerjavi z drugimi spopadi oziroma konflikti (političnimi, gospodarskimi idr.) je v definiciji Trevorja Dupuya dodano, da sta v oboroženem boju zaradi delovanja orožij
specifični stalnici »smrtno nevarno okolje« (ang. lethal environment) in iz
njega izvirajoč »strah pred smrtjo«, ki ga intenzivno doživljajo udeleženci
boja. Na to, da udeleženci oboroženega boja kljub stalni smrtni nevarnosti vseeno izvajajo svoje naloge, vplivajo po eni strani poprejšnje vojaško
usposabljanje (ko pridobijo ustrezna znanja, veščine in navade), po drugi
pa njihova motivacija in vojaška disciplina, ki temelji na obvezni podreditvi vseh udeležencev oboroženega boja poveljstvom in štabom, odgovornim za pripravo in izvajanje bojih delovanj vsake od konfrontiranih
strani.
Iz teh definicij je očitno, da je popolnejša definicija zahodnih avtorjev.
Iz nje se bolj kot iz drugih vidi, da je oboroženi boj zelo kompleksen dvostranski proces medsebojnega uničevanja, za katerega je značilno, da spopadene oborožene sile v njem vodijo organiziran »dialog z orožjem«. V tej
definiciji je implicitno, da oborožene sile delujejo proti oboroženim silam,
kar pomeni, da gre za selektivno nasilje, iz katerega so izključeni civilisti
238 Sovetskaja

voennaja enciklopedija; Voennizdat, Moskva 1976.
Dupuy: Understanding War – History and Theory of Combat, str. 343; Paragon, New York 1987; chapter 7, str. 63–64.
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in njihova infrastruktura. Na podlagi predstavljenih klasičnih definicij je
tudi razvidno, da je oboroženi boj proces izničevanja dveh sil, v katerem
si vsak od udeležencev prizadeva v konkretnem časovno-prostorskem
okviru s tem, da z orožjem deluje po nasprotniku, izpeljati določen svoj
načrt in vsiliti nasprotniku svojo voljo oziroma ga onemogočiti ali pa ga
prisiliti, da opusti svoj načrt. Močnejša stran je pri tem napadalec, šibkejša branilec, vendar se začetni vlogi lahko med bojem spreminjata in zamenjata, saj se vsak od udeležencev boja hkrati brani in ščiti pred učinki
nasprotnikovih orožij in uporablja svoje orožje proti nasprotniku. Posledica bojnih delovanj obeh udeležencev je interakcija, ki ima posledice v
obojestranskih izgubah v ljudeh, orožjih in opremi ter vsaj za eno stran
(ki se umakne) tudi v ozemlju; prav tako pa nastajajo tudi t. i. stranske
škode (ang. collateral dammage) v naravnem okolju, na objektih in pri
vseh živih bitjih, ki se znajdejo na bojišču. Končen rezultat oboroženega
boja je torej sprememba začetnega stanja.
Med oboroženim bojem ima vsak od udeležencev na voljo vsaj štiri do
pet možnosti ravnanja: da nasprotnika za določen čas zadrži, mu povzroči
izgube in se nato organizirano umakne (1); da se izogne stiku z nasprotnikom in se umakne (2); da se nasprotniku vda (3) ali pa da za nobeno ceno
ne popusti in se brani do zadnjega človeka (4), oziroma da napada do zadnjega človeka in se samomorilsko žrtvuje (5). Doseči načrtovani cilj v oboroženem boju je praviloma enako, kot doseči uspeh, medtem ko se kot
merilo za vrednotenje učinkovitosti v oboroženem boju vpletenih strani
uporabljajo poleg ugotovitve, do kolikšne stopnje je katera dosegla cilj,
tudi razmerje med svojimi in nasprotnikovimi izgubami, poraba streliva
in goriva, vrednost porabljenega streliva ali škode, povzročene nasprotniku, in drugi kazalci (npr. čas, v katerem se doseže cilj).
Analiza predstavljenih definicij oboroženega boja kaže, da niti v eni
izmed njih ni vključena priprava za oboroženi boj. Prav ta priprava pa je
zelo pomembna, ker tedaj poveljniki in štabi izvajajo miselni proces, oziroma presojajo razmere in sprejemajo odločitve ter pripravljajo načrt oboroženega boja; enote, ki v oboroženem boju ta načrt uresničujejo, se med
pripravami popolnjujejo z gorivom, strelivom, odpravljajo lažje okvare na
orožju, gradijo zaklonilnike, izvajajo maskiranje, zbirajo podatke o nasprotniku, o meteorološkem položaju ipd. V definicijo prav tako ni vključeno izkoriščanje rezultatov oboroženega boja, kar pa je pravzaprav najpomembnejši del oboroženega boja, saj boj ni namen samemu sebi. Ob tem
se zastavlja vprašanje, v kaj se spremeni oboroženi boj takrat, ko se ena
stran – zaradi bistveno slabše oborožitve, izurjenosti ali drugih vzrokov –
ne more uspešno postaviti po robu močnejšemu nasprotniku. V takšnih
primerih so izgube šibkejše strani v takšnem nesorazmerju z izgubami
močnejše strani, da lahko govorimo o pokolu.
Odtod lahko naštete opisne definicije oboroženega boja dopolnimo s
tem, da je oboroženi boj večfazni proces, ki ima tri etape (vsaka ima lahko
več faz):
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1) Prva je etapa priprav za oboroženi boj, ko strani pripravljata in organizirata bojna delovanja (tako da presojata razmere, sprejemata odločitev
ter izdelujeta načrt, po katerem bosta delovali v boju); ta etapa ima
lahko več faz, kot so npr. faza dopolnjevanja zalog, faza premika v
rajon izhodiščnega položaja za napad ali urejevanja položaja za obrambo ipd.
2) Druga je izvedbena etapa, ki je lahko sestavljena iz ene ali več faz, značilno pa je, da obe strani z dosledno izvedbo začetnih odločitev in načrtov ali pa si s sprejemom novih načrtov prizadevata uresničiti vsaka
svoje nasprotujoče si cilje; tudi ta etapa ima lahko več faz, kot so npr.
artilerijski napad na nasprotnikove enote in položaje, ki mu sledi
napad oklepnih enot, katerega sestavni del je zračni desant na ključni
položaj, ipd.
3) Tretja je etapa izrabe rezultatov boja (lahko vključuje razorožitev zajetega nasprotnika, njegov pregon z zasedenega položaja ipd.) ali pa prekinitve stika z nasprotnikom, ki jo izvedeta ena ali obe strani z namenom, da analizirata, kaj sta dosegli, in omogočita moštvu odmor, da
popravita poškodovano bojno tehniko, popolnita moštvo, ki je doživelo
izgube, nadomestita izgubljeno orožje, popolnita zaloge streliva, goriva
ipd., ter da se pripravita za naslednje oborožene boje.
Ko enkrat poznamo definicije oboroženega boja in dileme, ki so jih imeli
drugi avtorji pri poskusih definiranja oboroženega boja240, lahko ugotovimo tele značilnosti oboroženega boja:
1) Oboroženi boj je produkt bojnega delovanja dveh organiziranih skupin
oboroženih ljudi, ki imata nasprotujoče si cilje, in je zato družbeni
pojav; ker pa obe strani uporabljata orožje in opremo ter pri tem druga
drugi povzročata fizične izgube, je oboroženi boj obenem tudi tehnični
pojav.
2) Čim večji je razkorak med cilji konfrontiranih strani, tem odločilnejši je
značaj boja.
3) Na potek oboroženega boja odločilno vplivajo štirje kakovostno-količinski dejavniki: človeški dejavnik, materialno-tehnični dejavnik (orožje in oprema), dejavnik čas in dejavnik prostor (ali geografski dejavnik); včasih se kot dodatni dejavnik posebej obravnava vojaška
doktrina, zato da se poudari vloga aplikativnega dela vojaške znanosti
(»soft power«) v sodobnem oboroženem boju;
4) V vsakem oboroženem boju je med dejavniki večja ali manjša asimetrija; pri pozitivni asimetriji se izrabljajo prednosti lastne premoči v posameznih dejavnikih, pri negativni pa se v ta namen izrabljajo nasprotnikove šibke točke.
5) Oboroženi boj sicer poteka v vsaki vojni, vendar utegne do njega priti
tudi izven okvirov vojne (npr. med obmejnimi incidenti, med spopadi
nizke intenzivnosti ipd.).
240 Dušan

Višnjić: Pojam oružane borbe; VINC, Beograd 1988.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

137

6) Oboroženi boj je večetapni in večfazni proces, pri čemer so glavne
etape priprava boja, izvedba boja in izraba rezultatov boja; vsaka teh
etap ima lahko več faz.
7) Oboroženi boj poteka na omejenem geografskem prostoru, katerega dimenzije so odvisne od velikosti spopadenih enot in lastnosti njihovih
orožij.
8) Vsak oboroženi boj ima sicer povsem določen izid, ki ga je mogoče izmeriti (npr. s pomočjo merjenja izgub ljudi in tehnike, s površino zasedenega ozemlja, s porabo časa, s porabo streliva ali goriva idr.), vendar
pa sam po sebi nima lastnega cilja, saj se izid boja pokaže šele kot posledica bojnega delovanja obeh strani, ki imata nasprotne cilje, pri čemer se boj pogosto ne konča tako, kot so to pričakovali njegovi udeleženci.
9) V vsakem oboroženem boju so glavna vsebina bojna delovanja spopadenih strani, sestavljena iz ognjenih udarov po nasprotniku, protiudarov, s katerimi se odbijajo naprotnikovi udari, manevrov in številnih zavarovalnih, zaščitnih, informacijskih in drugih dejavnosti (izvidovanje,
maskiranje, oskrba enot idr.), s katerimi se zagotavljajo okoliščine za
uporabo lastnih sil in otežuje uporaba nasprotnikovih sil in sredstev.
10) Bojna delovanja vsake od spopadenih strani sestavljajo celoto, pri
čemer je oboroženi boj sinteza protislovij bojnih delovanj obeh strani;
ker ena od strani načrtno poskuša z napadom prevzeti pobudo in spremeniti status quo, druga pa se načrtno brani in ga poskuša ohraniti,
lahko trdimo, da je oboroženi boj rezultat interakcij med napadom in
obrambo.
11) Na priprave, potek in končni rezultat bojnih delovanj vpliva množica
elementov, od katerih so nekateri stabilni in merljivi, drugi pa nestabilni ali nemerljivi oziroma zelo težko merljivi (npr. nasprotnikova bojna
morala, nasprotnikova motivacija, nasprotnikova pripravljenost, da se
žrtvuje za dosego ciljev, možne napake ipd.), kar ob možnih okvarah
orožij, spremembah čustev, razpoloženja in volje ljudi ter ob številnih
slučajnostih otežuje predvidljivost končnih rezultatov oboroženega
boja.
12) Prostorsko-časovne razsežnosti, potek in končni rezultat oboroženega
boja so predvsem odvisni od tega, kako velike so in kako so oborožene,
izurjene in motivirane organizirane skupine ljudi, ki se konfrontirajo.
13) Izbiro ciljev, postopek z ranjenci in ujetniki, izbiro vrst orožij in načine
njihove uporabe urejajo norme mednarodnega vojnega prava, ki prepovedujejo napade na civilne cilje, na civilno prebivalstvo, kakor tudi uničevanje naravnih virov, ubijanje ujetnikov ali ranjencev, uporabo talcev,
uporabo prepovedanih orožij idr.
V predstavljenih definicijah je implicitno, da so razsežnosti oboroženega
boja različne, kadar se bojujejo celotne oborožene sile dveh ali več držav
(oziroma koalicij držav), ali pa kadar se bojujejo posamezne veje oboroženih sil – kopenska vojska, vojno letalstvo in mornarica oziroma njihovi
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organizacijski sestavni deli, to je armade, korpusi, divizije, brigade ipd.
Skupni imenovalec, ki povezuje delovanje vseh udeležencev vsake od
spopadenih strani na kopnem, v zraku in na morju, so načrti, v katerih
poveljstva in štabi (ki načrtujejo oboroženi boj) v skladu z zakoni in načeli
teorije oboroženega boja določajo mesta in vloge vseh udeležencev v oboroženih bojih. Očitno je, da gre za hierarhičen, zelo razvejan in kompleksen sistem, ki je bil in je vedno ostal odvisen od vojne, v kateri je potekal
(1), ter družbe, ki je to vojno vodila, da bi dosegla svoje cilje (2).
Doslej je bilo tudi več poskusov, da bi opredelili oblike oboroženega
boja241. Če kot kriterij izberemo medsebojno razporeditev bojnih enot in
stopnjo integriranja njihovih bojnih delovanj, razlikujemo tri temeljne oblike oboroženega boja: (1) linearno obliko, pri kateri so enote v medsebojnem informacijskem in ognjenem stiku, tako da sestavljajo celoto, ki
omogoča bolj ali manj jasno razlikovanje med nadzorovanim zaledjem,
črto stika z nasprotnikom in nasprotnikovim zaledjem; (2) nelinearno obliko, v kateri so enote obeh strani medsebojno razporejene v vzorcu »leopardove kože« in obenem stalno menjajo položaje, tako da ni mogoče
vedno točno določiti, kje so stične črte, oziroma katere dele prostora nadzoruje prva, katere pa druga stran, oziroma kje so cone in rajoni spornega
nadzora (oziroma t. i. sive cone); (3) kombinirano obliko, v kateri se prepletajo elementi prve in druge oblike, s tem da na nekaterih območjih
prevladuje prva, na nekaterih pa druga oblika. Sodobna teorija izhaja iz
tega, da bi v prihodnjih vojnah zaradi množične uporabe zračnodesantnih
enot, enot za specialna delovanja (Special Forces) in raketnih in zračnih
udarov po celotni globini bojnih razporeditev prevladovala nelinearna oblika oboroženega boja, ki je bila zelo dobro vidna že med prvo zalivsko
vojno (1991) na celotnem območju od iraško-savdskoarabsko-kuvajtske
meje do turško-iraške meje242.
Razčlenjevanje vsebine oboroženega boja tudi kaže, da v njem vsaka
spopadena stran organizira in izvaja množico bojnih delovanj in različnih
vrst zagotovitve in podpore, ki so vsebinsko odvisni od orožij in opreme,
ki jih ima na voljo. Proti tem delovanjem in zagotovitvam ter podporam
241 V

bivši jugoslovanski vojaški teoriji so obstajale tri oblike oboroženega boja: (1) frontalna oblika, v kateri so bile glavna vsebina operacije glavnih sil, ki so delovale v
medsebojni povezavi (držale so »fronto« kot neprekinjeno črto, na kateri so imele
stik z nasprotnikom); (2) partizanska oblika, v kateri so bila glavna vsebina bojna delovanja partizanskih enot, razpršena na celotnem vojskovališču države, in (3) kombinirana oblika, v kateri so vzporedno potekale operacije glavnih sil na bolj ali manj
strnjeni »fronti« in bojna delovanja partizanskih in teritorialnih enot na celotnem državnem ozemlju. (Strategija oružane borbe, str. 198–199; ZSLO, Beograd 1983).
242 Iz Savdske Arabije so prodirale zavezniške mehanizirane enote, v njihovo predbranišče so izvedle desant helikopterske desantne enote, medtem ko so v strateški globini delovale skupine posebnih sil, kurdski vstajniki in šiitski uporniki, pri čemer so
celotno strateško in taktično globino bombardirala letala taktičnega in strateškega letalstva. Flota s pomorskodesantnimi silami je pri tem manevrirala v severnem delu
Zaliva in s tem prisilila Iračane, da so v tem delu držali močne protidesantne rezerve,
ki niso mogle sodelovati v bojih na glavnih smereh prodora zavezniških sil.
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organizira nasprotnik svoja protidelovanja. Oboroženi boj tako nastaja
kot produkt interakcije med protislovnimi bojnimi delovanji in protidelovanji obeh strani, njegov končni rezultat pa je nasilna rešitev protislovij
med spopadenima stranema. Ker se orožja skozi zgodovinske dobe spreminjajo, se spreminjajo tudi bojna (proti)delovanja. V antiki so bila npr.
zelo pomembna konjeniška bojna delovanja, delovanja oblegovalnih strojev (katapultov, balist, onagrov, petrobol idr.), delovanja lokostrelcev, fračarjev, suličarjev idr., ki so danes le še predmet preučevanja zgodovinarjev. Še med prvo svetovno vojno so bila pomembna bojna delovanja
balonarjev, zrakoplovov, oklepnih vlakov, enot, opremljenih z optičnimi
signalnimi napravami, trdnjavske artilerije, saperjev (ki so gradili minske
rove pod nasprotnikovimi položaji, da bi jih razstrelili z napadom »od
spodaj«), enot za nočno opazovanje, opremljenih z žarometi, ipd. Vse to
je danes, ko imajo oborožene sile zračnodesantne, raketne, oklepne in
druge enote ter brezpilotna letala, okrog Zemlje pa na orbitah krožijo vojaški umetni sateliti, že skoraj pozabljena preteklost.
Ker se v klasičnem oboroženem boju vedno ena stran spopada z drugo
in pri tem deluje načrtno (jasno usmerjena proti svojemu cilju), pri čemer
si prizadeva, da bi onemogočila ali uničila nasprotnikovo pehoto, oklepne
sile, artilerijo, letala in druge cilje, lahko po tem, katera orožja in opremo
imajo na voljo sodobne oborožene sile, ugotovimo, da so danes temeljne
sestavine sodobnega oboroženega boja (proti)pehotna, (proti)oklepna,
(proti)artilerijska, (proti)raketna, (proti)diverzantska, (proti)zračna, (proti)elektronska, (proti)ladijska, (proti)podmorniška, (proti)desantna, (proti)jedrsko-biološko-kemična, (proti)obveščevalna, (proti)teroristična, (proti)varnostna, (proti)informacijska, (proti)navigacijska, (proti)logistična,
(proti)inženirska, (proti)minska, (proti)partizanska, (proti)propagandnopsihološka in (proti)satelitska delovanja. V novejšem času so sestavni del
oboroženega boja postala (proti)poveljniška delovanja (gre za napade na
sisteme C3I/CM in obrambo teh sistemov), ko pa opazujemo razvoj energetskih orožij in neubojnih orožij, lahko domnevamo, da se bodo prej ali
slej tudi te dejavnosti verjetno vključile v predstavljeni spekter.
Naštete temeljne sestavine se delijo v dve osnovni skupini: Kadar se z
njimi ob uporabi orožij neposredno spreminja razmerje sil v oboroženem
boju, so to bojna delovanja; če pa se s sestavinami zagotavlja uspešen
potek bojnih delovanj, gre za bojne oskrbljenosti, bojna zavarovanja, zaščito in podporo. Našteti seznam še ni izčrpan, ker je znano, da so v različnih fazah razvoja in preizkušanja prototipov mnoga nova orožja, npr. miniaturna daljinsko vodljiva brezpilotna letala nove generacije, energetska
orožja (visokoenergetski laserji, pospeševalniki subatomskih delcev, akustični generatorji idr.) ali tudi orožja t. i. vojne zvezd (ang. star war), neubojna in manj kot ubojna orožja (ang. non-lethal and less than lethal weapons), psihotronska orožja itd. Ko bodo uvrščena v oborožitev sodobnih
armad, se bo odprla pot za nove vrste bojnih dejavnosti.
Ob koncu tega poglavja je očitno, da je sodobna tehnologija dala drža-
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vam in oboroženim silam, ki jo imajo, možnost, da sodobnih oborožitvenih sistemov ne uporabljajo za klasičen oboroženi boj oziroma za uničevanje ali onesposabljanje nasprotnikovih oboroženih sil, ampak tudi za
uničevanje njegove državne politične, transportne, komunikacijske, informacijske, finančne, energetske, zdravstvene, šolske, znanstvenoraziskovalne in kakršne koli druge infrastrukture. Gre torej za uporabo sile, ko
se brez klasičnega oboroženega boja med oboroženimi silami (ki imajo v
klasičnem boju druga z drugo vizualni stik) in pogosto tudi brez večjih žrtev med civilnim prebivalstvom, pač pa samo z udari od daleč razbija njegova politična, gospodarska in vojaška infrastruktura, lomi nasprotnikova
volja do odpora, zmanjšuje njegovo zaupanje v oblast in tako spreminja
njegovo ravnanje. V tem primeru ne bi bilo klasične vojne, saj bi bil nasprotnik, ki ne bi imel na voljo podobnih sistemov, prisiljen nemočno (pasivno) prenašati udare ali pa odgovoriti z asimetrično akcijo, na primer
poseči po terorističnih metodah, napasti napadalčevo civilno prebivalstvo,
vladne urade, vodovode, bolnišnice, elektrarne, šole in podobno infrastrukturo, ipd. To novo vsebino »oboroženega boja« – v kateri so glavna
tarča civilisti in civilna infrastruktura – smo podrobneje predstavili v poglavju o globokih udarih kot novi obliki strateških, operativnih in taktičnih bojnih delovanj243.

Temeljni dejavniki oboroženega boja
Vojaška znanost si je še v času, ko ni bila razvita tako kot danes, prizadevala ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na potek in končni rezultat vojn in
oboroženih bojev; kot dejavnike vojne je obravnavala različne vire obrambne moči, včasih pa so nekateri teoretiki v prizadevanjih šli tako daleč, da
so kot dejavnike posebne vrste uvrstili celo pravila oziroma načela vodenja oboroženega boja244. Ponavadi so vsi dejavniki razvrščeni v dve skupi243 Znano

je, da so vse do zalivske vojne (1991) takšne oblike bojnih delovanj zavračali
kot utopijo tudi mnogi vojaški izvedenci; posebno glasni so bili v državah, ki niso
mogle spremljati tokov informacijske revolucije. Sklicevali so se na to, da so sodobni
računalniško podprti oborožitveni sistemi le »igračke«, ki uspešno delujejo v reklamnih prospektih in na promocijskih streljanjih, ki pa ne bodo vzdržali »stvarnosti bojišča«. Še posebno je bila ta miselnost doma v generalštabih Iraka in bivše JLA, kjer
so izhajali iz aksioma, da bo napadalec moral napadati točkaste cilje iz zraka podnevi
z majhnih višin in da bo nato moral zasesti ozemlje s pehoto; kot nekakšnega »protistrupa«, antidota, so se oklepali malokalibrske protiletalske artilerije in prenosnih
raket ter množične pehote (v bivši JLA je predstavljala 40 % celotne KOV), za katero
so bili prepričani, da se bo lahko uspešno postavila po robu napadom. Zalivska vojna
(1991) in letalski poseg proti ZRJ (1999) sta dokazala, da sta oba omenjena generalštaba močno podcenila zmogljivosti sodobnih računalniško podprtih sistemov letalskih sil. O podobnem pojavu, ki je bil pred letom 1991 pogost tudi na Zahodu, pišeta
ameriška raziskovalca Toffler (Alvin and Heidi Toffler: War and Antiwar; Warner
Books, ZDA 1993).
244 V študiji skupine avtorjev o sovjetski vojni znanosti so bili dejavniki klasificirani na
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ni: prvo sestavljajo dejavniki vojne, drugo pa dejavniki oboroženega boja.
Dejavniki vojne so združeni v temeljne potenciale: demografski, gospodarski, moralnopolitični, vojaški in znanstveni potencial245. Vsaka stran,
vpletena v vojno, ima svoje potenciale, pri čemer na potek vojne bistveno
vpliva razmerje med temeljnimi potenciali prve in druge strani, ki ga v
najširšem pomenu besede označujemo kot razmerje sil. Znano je, da je
bila klasifikacija dejavnikov vojne pogosto odvisna od tega, ali so jih opredelili zmagovalci ali poraženci, ki so stvarnost opazovali in interpretirali
vsak na svoj način. Tako ni nenavadno, da je Stalin po težkih porazih, ki
jih je Rdeča armada doživela poleti 1941 in pozimi 1941/1942, prišel do
podobne ugotovitve kot poraženi nemški general Luddendorff po končani
prvi svetovni vojni. Naštel je pet »stalno delujočih dejavnikov vojne«, med
katerimi so bili: (1) politična stabilnost države; (2) bojna morala oboroženih sil; (3) kakovost in količina divizij; (4) kakovost in količina orožij in (5)
sposobnost poveljniških kadrov, da načrtujejo in izpeljejo operacije246.
V eni izmed redkih obsežnejših in temeljitejših študij, ki se je ukvarjala
z opredelitvijo in razčlenjevanjem temeljnih dejavnikov, ki so vplivali na
vojne preteklosti in ki bodo vplivali tudi na vojne prihodnosti, so našteti
in opisani ti dejavniki vojne, ki se vedno analizirajo za vsako stran posebej, nato pa primerjajo247:
1) oborožene sile kot celota in njihova izurjenost, bojna pripravljenost ter
opremljenost s sodobnimi orožji in opremo;
2) število, starostna in spolna struktura prebivalstva ter njegovo zdravstveno stanje, znanja, psihofizična pripravljenost, pripravljenost, da
podpre vlado in vojsko idr.;
3) vodilne osebnosti na čelu države in njihovo znanje in veščine ter njihove intelektualne lastnosti, lastnosti, odvisne od trdnosti njihove volje,
psihološke, moralne in značajske lastnosti, vključno s sposobnostjo, da
vodijo vojno in da pridobijo zaveznike;
4) gospodarski dejavnik (kot gospodarski potencial, ki odpira možnosti za
proizvodnjo ali-in nabavo orožij in opreme);
5) napredek v domeni znanosti nasploh (ki se kaže v izumih novih orožij,
opreme, zaščitnih sredstev idr.);
6) motiviranost prebivalstva (v prvi vrsti pripravljenost, da prenese izgube
in da se angažira za doseganje zmage);
7) ideologija (kot dejavnik, ki vpliva na mobilizacijo množic);
8) moralnopolitični (ali duhovni) dejavnik (ki se kaže v koheziji vseh plas-

»stalne« in »začasne«, pri čemer je bilo npr »presenečenje« opredeljeno kot »začasno
delujoč dejavnik«. (O sovjetskoj vojnoj nauci, str. 308; VIZ, Beograd 1966).
245 Sovetskaja voennaja enciklopedija, 8. tom, str. 246; Voennizdat, Moskva 1980.
246 Van Creveld, prav tam, str. 189.
247 D. A. Volkogonov, A. S. Milovidov, S. A. Tjuškevič: Vojna i armija; Voennizdat,
Moskva 1977.
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ti prebivalstva, državnega vodstva in vojske ter v pripravljenosti vseh
državljanov, da podpirajo državno vodstvo tudi v kritičnih situacijah);
9) dosežki vojaške znanosti, ki omogočajo, da se že v miru ugotovi, kakšna bo prihodnja vojna in katere organizacijske, tehnične, mobilizacijske in druge ukrepe je treba izpeljati, da bi se država najustrezneje pripravila za vojno in da ne bi bila presenečena, ter
10) ozemeljske naravne danosti, kot so položaj (lega) države v okolju, zaloge surovin, energetski viri, prehodnost ozemlja, poraščenost ozemlja,
zaloge vode idr.
Z vidika oboroženega boja – kot kategorije, ožje od vojne – se danes upoštevajo ti že omenjeni štirje dejavniki, ki na vojskovališčih, bojevališčih in
bojiščih neposredno vplivajo na potek in končni rezultat oboroženega
boja in se vedno izražajo s pomočjo analize in primerjanja obeh spopadenih strani: ljudje (1), materialno-tehnična sredstva (oborožitev in vojaška
oprema) (2), prostor (3) in čas (4). Naštetim dejavnikom v različnih oboroženih silah ne pripisujejo enake pomembnosti. Gospodarsko razvite bogate države praviloma poudarjajo materialno-tehnični dejavnik; države na
oddaljenih celinah ali otokih (ZDA, Velika Britanija, Japonska, Tajvan, Indonezija, Filipini) pripisujejo večji pomen pomorskim delom dejavnika
prostor, države v razvoju z izredno velikim številom prebivalcev (Kitajska,
Indija, Pakistan idr.) pa poudarjajo predvsem človeški dejavnik. Splošna
značilnost oboroženega boja je, da je delovanje dejavnika ljudje najtesneje povezano z delovanjem materialno-tehničnega dejavnika; za uporabo
orožja so namreč vedno potrebni ljudje, ki tudi najbolj trpijo zaradi posledic uporabe nasprotnikovih orožij. Ker se orožje vedno uporablja v povsem določenem prostoru in času, je razumljivo, da na njegovo učinkovitost ne vpliva le človek, ki ga uporablja, ampak tudi to, ali je zemljišče
pregledno, ali nudi možnost za maskiranje, za hiter manever ipd. Četudi
torej našteti dejavniki nikoli ne delujejo osamljeno, ampak so vedno med
seboj povezani, jih bomo – zaradi večje nazornosti – predstavili vsakega
zase.

Človeški dejavnik
Za človeški dejavnik (tudi dejavnik ljudje) je bila zelo dolgo v uporabi sintagma dejavnik »živa sila« in je bil od najstarejših časov do danes v večini
oboroženih sil najpomembnejši dejavnik oboroženega boja. Tako izraz
človek oziroma ljudje kot izraz »živa sila« označujeta v tej zvezi vojake,
podčastnike in častnike oziroma oborožene pripadnike vojaške sile obeh
spopadenih strani, ki posredno in neposredno sodelujejo v pripravah za
oboroženi boj in v samem oboroženem boju. Pri teoretikih, ki so se ukvarjali s proučevanjem »malih vojn«, zajemata izraza ljudje oziroma »živa
sila« v širšem pomenu tudi tisti del civilnega prebivalstva, ki zbira obveščevalne podatke za gverilce, izvaja za njihove potrebe logistične funkcije,
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daje gverilcem skrivališča, opravlja zanje varnostne naloge ipd. Pogosto se
v tej zvezi za ljudi oziroma »živo silo« uporablja oksimoron »nespremenljiva spremenljivka«, s čimer se želi poudariti, da ta dejavnik nima stabilne
vrednosti in da med oboroženim bojem zaradi izgub, ki tudi vplivajo na
čustva, razpoloženje, voljo, motivacijo in instinktivne reakcije ljudi, nepretrgoma spreminja svojo kakovost in količino.
V najširšem pomenu so človeški dejavnik oziroma živa sila vsi pripadniki vojaške sile, vendar pa v konkretnem boju, bitki, operaciji ali kampanji od njih dejansko sodeluje le del, ki ga upoštevamo, kadar analiziramo
ali opisujemo povsem določen boj, bitko, operacijo ali kampanjo248. Poleg
števila pripadnikov posameznih rodov in specialnosti, ki neposredno sodelujejo v oboroženem boju (pešakov, topničarjev, tankistov, radaristov,
pilotov, inženircev idr.), so v dejavniku ljudje oziroma živa sila tudi člani
štabov, ki organizirajo bojna delovanja, neborci v sestavi oboroženih sil
(zdravniki, veterinarji, duhovniki) ter številni pripadniki zalednih enot,
obveščevalno-izvidniških in drugih enot, ki s svojim posrednim sodelovanjem omogočajo drugim, ki so neposredno vključeni v oboroženi boj, da
lahko uspešneje opravijo bojne naloge.
Vzporedno s količinsko oceno ljudi oziroma žive sile, ki (ne)posredno
sodeluje(jo) v oboroženem boju, ima zelo pomembno vlogo njihova kakovost, ki se po eni strani izraža v obliki kazalcev izurjenosti, psihofizične
kondicije in zdravstvenega stanja udeležencev bojev, po drugi pa v obliki
discipline, motivacije za izvedbo določene bojne naloge (včasih se za ta
kazalec uporablja oznaka »bojna morala«), njenem discipliniranem izvajanju, pogumu, psihološki stabilnosti (posebno vlogo ima odpornost na
bojni stres), ter znanja, iznajdljivosti in veščin, ki so potrebni za kreativno
in uspešno uporabo orožij in zaščitne opreme.
Posebno pomembno vlogo ima znanje častnikov in podčastnikov, ki je
v miru potrebno za urjenje in discipliniranje enot, v vojni pa za hitre in
točne presoje razmer ter za pravočasno sprejemanje odločitev in njihovo
udejanjanje. Napačne odločitve namreč nasprotnik v boju praviloma izkoristi; to povzroča nepotrebne izgube lastnim silam, s tem pa neredko vojaki in častniki – pod vtisom nepotrebnih izgub – izgubljajo zaupanje v
svoje vodstvo. Zato se kakovost organizacije in vodenja enot (»vodenje in
poveljevanje« oziroma »battle management«), ki vsebuje sposobnost častniškega zbora za vodenje vojakov v kritičnih razmerah, sposobnost, da iz
posameznikov zgradijo visoko motivirane bojne kolektive in jih znajo usmerjati na bojne naloge, pogosto zelo pozorno vrednoti, da se tudi v njem
248 Klasiki

marksizma so uporabljali sintagmo »oboroženo ljudstvo«, da bi z njo označili,
da je proleterska revolucija – s tem da je osvobodila ljudske množice izkoriščanja kapitalistov – odprla pot za oblikovanje obrambno usmerjenih množičnih, visokomotiviranih in povsem drugačnih oboroženih sil od tistih, ki so bile v uporabi pred proletarsko revolucijo. Opirali so se na izkušnje Nacionalne garde iz leta 1871, v katero so
med obrambo Pariza na teritorialnem in proizvodnem principu mobilizirali vse, ki so
lahko prijeli za orožje. (dr. Miloš Prelević: Oboroženo ljudstvo – teorija in praksa, str.
50–51; NIO Poslovna politika, Beograd 1984).
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doseže prednost pred nasprotnikom. Očitno gre pri ljudeh oziroma »živi
sili« obeh strani, ki sodelujeta v oboroženem boju, za kompleksne interakcije med vojaškostrokovnimi znanji, bojno moralo in psihofizičnimi
lastnostmi ljudi ter njihovo pripravljenostjo, da sledijo poveljem nadrejenih, tudi kadar jih izvajanje teh povelj spravi v nevarnost, da izgube življenje. Zaupanje v svoje sposobnosti in znanje, združeno z zaupanjem v
vodstvo, ter navajenost na grozote in »hrup bojišča«, so značilni za ljudi
oziroma živo silo, ki je že sodelovala v oboroženem boju; zato se bojne izkušnje enot vedno še posebej vrednotijo, ko se ocenjuje bojna uspešnost
in učinkovitost dejavnika ljudje oziroma živa sila.

Materialno-tehnični dejavnik
Materialno-tehnični dejavnik (včasih je bila v rabi tudi besedna zveza dejavnik oborožitev in vojaška oprema) ima v oboroženem boju pomembno
vlogo, ker se samo z orožjem in vojaško opremo lahko visoko motiviranemu nasprotniku povzročijo izgube v moštvu in tehniki. V sodobnem boju
ima zato poleg ljudi zelo pomembno vlogo tudi število posameznih vrst
orožij in opreme, ki moštvu po eni strani zagotavljajo ognjeno moč, zaščito (pred nasprotnikovimi orožji) in hiter manever, po drugi strani pa omogočajo hitro zbiranje informacij, vkopavanje, maskiranje, hitro odkrivanje
ciljev, hiter prenos povelj, oskrbo idr.249 Oborožitveni sistemi obeh spopadenih strani se delijo na dve osnovni skupini:
a) konvencionalne sisteme (med katere sodijo ognjena orožja posameznikov in skupin, in bojne platforme, ki »nosijo« orožja, oklep in ljudi, kot
so npr. tanki, ladje, letala idr.), in
b) nekonvencionalne sisteme, med katere spadajo jedrske, biološke in kemične bojne glave, vojaški umetni sateliti, geofizikalna orožja (ki učinkujejo na okolje), energetska orožja ter neubojna in manj kot ubojna
orožja. Nekateri avtorji izhajajo s stališča, da je jedrsko strateško orožje
– zaradi tveganj, ki bi jih povzročila njegova uporaba – tako pomembno, da predstavlja povsem samostojen dejavnik v mednarodnih odnosih, ki so mu – da bi ga razlikovali od materialno-tehničnega dejavnika
oboroženega boja – dali ime jedrski dejavnik250.
Pomembno je omeniti, da je materialno-tehnični dejavnik v 20. stoletju
doživel radikalne spremembe. Če je ognjeno orožje pred tem potrebovalo
okoli 500 let, da je postopno zamenjalo hladno orožje, so podmornice,
tanki, oklepna vozila, letala in radarski sistemi za odkrivanje ciljev postali
249 Nekateri

avtorji izhajajo iz tega, da je orožje najpomembnejši dejavnik. Tako je J. F.
C. Fuller leta1943 trdil, da superiorna orožja pomenijo 99 % zmage. (Machine Warfare, str. 3; The Infantry Journal 60–67).
250 V. I. Krivožiha, d. g. Evstaf’ev, V. P. Belousov, V. E. Novikov, I. G. Bystrova:Jadernyj
faktor v sovremennom mire; Rossijskij institut strategičeskih issledovanij, Moskva
1996.
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množični v komaj 20–30 letih po pojavu prvih prototipov. Od uporabe
prvih dveh jedrskih bomb v končnici druge svetovne vojne do vgradnje jedrskih bojnih konic v glave medcelinskih in podmorniških balističnih
raket je minilo komaj 15 let, reaktivna letala so v komaj 10 letih povsem
izpodrinila propelerska letala itd. Časovni intervali med pojavom novih
orožij in njihovo množično uvedbo v oborožitev sodobnih armad postajajo vse krajši, kar ustvarja stalen pritisk na področju iskanja novih načinov
uporabe orožij in nove organizacije enot. Orožje za množično uničevanje
je pri tem spremenilo klasične enačbe razmerja sil, saj lahko s svojimi rušilnimi učinki v nekaj trenutkih povzroči takšno škodo in izgube, kot so
jih klasični oborožitveni sistemi lahko dosegli le z množičnimi in dolgotrajnimi udari. Novo pri orožjih za množično uničevanje je, da uničujejo
tudi okolje, s čimer enotam in prebivalstvu preprečujejo normalno bivanje in delovanje. V zvezi s tem omenimo, da sodobni bojni strupi tipa VX
v koncentraciji samo 5 mg/m3 usmrtijo človeka v eni sami minuti, z uporabo 1.000–3.000 kg radioaktivnih izotopov pa se lahko doseže dolgotrajna kontaminacija do 10.000 km2 ozemlja251.
Kazalci kakovosti oborožitvenih sistemov so njihove taktično-tehnične
značilnosti (oziroma taktično-tehnični podatki)252, ki povedo ognjeno
moč, mobilnost, stopnjo zaščite, avtonomnost, (ne)opaznost, zanesljivost,
učinkovitost, omejitve pri uporabi, stroške nabave in delovanja, pogosto
pa tudi življenjsko dobo orožja. Za oborožitvene sisteme vseh vej oboroženih sil so natančno predpisani postopki vzdrževanja in ravnanja s sistemi
v miru in v boju, kar ima namen, da bi se na najmanjšo možno mero
zmanjšala verjetnost nesreč. Vsaka veja oboroženih sil ima zelo podrobno
razčlenjene svoje oborožitvene sisteme. Tako se npr. oborožitveni sistemi
in oprema kopenske vojske delijo na pehotne sisteme, artilerijske sisteme
(za splošno podporo), sisteme zračne obrambe, oklepne sisteme, protioklepne sisteme, inženirske sisteme, sisteme za elektronsko izvidovanje in
motenje, sisteme za zvezo, sisteme za poveljevanje in nadzor, sisteme za
odkrivanje ciljev, sisteme za zaledno oskrbo enot, navigacijske sisteme
ipd.
Za ponazoritev razvejanosti sistema kazalcev, ki opisujejo lastnosti orožij, omenimo, da se pri topovih kot kazalci kakovosti uporabljajo: (1) učinkoviti domet (izraža se v metrih), (2) oblike krivulj gibanja projektilov, (3)
hitrost streljanja (izraža se s številom izstreljenih granat v minuti), (4) življenjska doba cevi (izraža se s številom izstrelkov, ki se lahko izstrelijo iz
cevi, preden je treba cev zaradi izrabljenosti zamenjati), (5) hitrost, s katero se lahko premika cev pri sledenju premičnim ciljem (izraža se v stopinjah v sekundi), (6) pospešek, s katerim se lahko premika cev pri sledenju ciljem, ki spreminjajo hitrost (izraža se v stopinjah v sekundi na
251 Paolo

Supino: Radiološki rat u opštim crtama, Zbirka članaka iz strategije, 1. del, str.
332–342; VIZ, Beograd 1961.
252 Voennyj enciklopedičeskij slovar’, str. 726; Voennizdat, Moskva 1986.
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kvadrat), (7) čas, potreben za postavitev na ognjeni položaj, izračun elementov (smer, elevacija) in odpiranje ognja (meri se v sekundah ali minutah), (8) točnost (izraža se na vsaki konkretni strelni razdalji z velikostjo
slike razsipanja izstrelkov v metrih), (9) natančnost (izraža se z oddaljenostjo središča slike razsipanja izstrelkov od merilne točke), (10) čas, potreben za premik na naslednji ognjeni položaj, (11) velikost bojnega kompleta (ki se izraža s številom granat, ki so na voljo v posebni komori ali
predalu ob orožju), (12) toplotni režim cevi (izraža se s številom izstrelkov,
ki se lahko izstrelijo v določenem času in s premorom, ki je potreben, da
bi se pregreta cev ohladila in ponovno pridobila kakovost z začetka streljanja), (13) razpon temperatur, ko se orožje lahko normalno uporablja,
(14) vrste in število rezervnih delov, ki so v priboru za vzdrževanje orožja,
(15) čas, ki je potreben za odpravo tipičnih okvar in (ali) zamenjavo sklopov, idr.
Za opis kakovosti topovskega streliva se uporabljajo posebni kazalci,
na primer : (1) masa projektilov (v kilogramih), (2) začetna hitrost projektila (hitrost izstrelka na ustju cevi, meri se v metrih v sekundi), (3) prebojna moč projektilov na različnih razdaljah in pod različnimi udarnimi koti
(izraža se z debelino plošče iz homogenega jekla, ki jo lahko izstrelek prebije pod določenim vpadnim kotom), (4) vpadna hitrost in vpadni kot projektilov na določenih strelnih razdaljah, (5) brizantni, fugasni, zažigalni in
(ali) razpršni učinek na cilju, (6) občutljivost vžigalnikov in različne možnosti njihove nastavitve, (7) odpornost vžigalnikov na elektronske motnje,
(8) življenjska doba smodnika idr.
Za orožje je značilno, da se nepretrgoma izpopolnjuje, kar zahteva, da
se morajo tudi kazalci kakovosti orožij nepretrgoma izpopolnjevati. Za
ponazoritev rasti ognjene moči posameznega pešaka na prvi bojni črti
omenimo, da je v prvi svetovni vojni lahko v boju v eni minuti z repetirko
izstrelil v najboljšem primeru 10–12 izstrelkov na posamične cilje, ali pa
iz ležečega položaja vrgel ročno bombo le 20–30 metrov daleč. Sodobno
oboroženi pešak, ki danes namesto repetirke uporablja jurišno puško z
nameščenim bombometom, pa lahko v boju v eni minuti izstreli 120–150
izstrelkov ali 6–8 bomb, tako da ne strelja uspešneje kot njegov predhodnik iz prve svetovne le na posamične cilje, ampak tudi na skupinske; ker
ima sodobna jurišna puška nožice, lahko z njo strelja z naslona, medtem
ko mu nočna namerilna naprava na puški omogoča uspešno bojevanje
tudi ponoči, ko so bili sicer vojaki z nekdanjimi repetirkami brez moči. Če
upoštevamo, da bombomet omogoča točno izstreljevanje bomb do razdalje 400 metrov, se da sklepati, da je razvoj strelskega orožja omogočil, da
ima danes posameznik vsaj desetkrat večje ognjene zmogljivosti kot njegov predhodnik iz prve svetovne vojne. Podobno je tudi pri sodobnih letalih (ki so 10- do 15-krat hitrejša od letal iz prve svetovne vojne) in pri drugih oborožitvenih sistemih in vojaški opremi.
Nova orožja in oprema ne prispevajo le k naraščanju ognjenih in manevrskih zmogljivosti, ampak tudi k zmanjšanju izgub lastnih sil. Tako tan-
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kovske enote ZDA niso med zalivsko vojno (1991) izgubile niti enega sodobnega tanka abrams (eden je bil onesposobljen!), ker jim iraški protioklepni izstrelki iz sedemdesetih let niso mogli do živega. Podobno je bilo
tudi z ameriškim vojnim letalstvom v zalivski vojni (1991) in nad ZRJ
(1999), ko so ameriški piloti s tem, da so najprej nevtralizirali zračno
obrambo srednjih višin, nato pa leteli na višinah večjih od dometov topov
in prenosnih raketometov zračne obrambe, imeli le simbolične izgube. Na
to je vplivala tudi množična uporaba manevrirnih raket tomahawk, s katerimi so napadali najbolje branjene cilje in elemente zračne obrambe.
Načrtovane cilje so piloti uspeli uspešno uničevali tudi s srednjih višin,
ker so uporabili nova vodljiva bojna sredstva velikega dometa (stand off
weapons). Tako Irak kot ZRJ sta z visokimi izgubami zelo drago plačala
to, da sta se v miru pri razvoju zračne obrambe osredotočila na razvoj sil
za obrambo pred zračnimi napadi z majhnih višin, zanemarila pa obrambo srednjih in velikih višin.
Pri analizah zmogljivosti sodobne bojne tehnike je treba upoštevati, da
se je v praksi ne tako redko pokazalo, da očitno močnejša orožja in oprema sami po sebi niso deterministično vplivali na končni rezultat oboroženih bojev. Stran, ki je poznala šibke točke nasprotnikovih sodobnih orožij, ter znala izrabiti sposobnosti in veščine svojih vojakov, podčastnikov
in častnikov, da s starejšimi orožji, vendar ob poznavanju šibkih točk nasprotnikovih orožij in opreme, uspešno izpeljejo bojne naloge, je pogosto
doživela zmago. Da sofisticirana orožja in vojaška oprema novih generacij
sami po sebi ne dajejo že kar vnaprej in brezpogojno prednosti tistemu, ki
jih ima in jih uporablja nedomiselno, kažejo številni primeri iz lokalnih
vojn in oboroženih spopadov oboroženih sil ZDA in SZ proti tehnološko
podrejenim nasprotnikom.
Med klasične primere inventivne uporabe starih orožij spada miniranje, ki ga je med vojno v Koreji leta 1951 izvedla severnokorejska vojna
mornarica. Z minami, od katerih so bile nekatere izdelane še med ruskojaponsko vojno (1903/1904) in ki so jih severnokorejski mornarji položili
v morje ponoči s pomočjo improviziranih splavov, so zaprli dohode do rajona načrtovanega ameriškega pomorskega desanta pri Vonsanu in tako
prisilili ameriški desant, da se je moral lotiti razminiranja, ki ga je upočasnilo za najmanj deset dni. S tem so se severnokorejske kopenske enote,
ki so jih enote Kopenske vojske ZDA potiskale z juga in ki bi jih strateški
desant sicer odrezal pot umika, lahko varno umaknile na sever. Absolutna premoč ZDA v letalonosilkah, križarkah in bojnih ladjah je pri tem ostala samo nekakšen strateški »mrtvi kapital«.
Podobno je vietnamska zračna obramba – ki je sicer imela na voljo
samo stara orožja za boj z nizko letečimi ameriškimi letali – uspela sestreljevati tudi najsodobnejša ameriška nadzvočna letala. To ji je uspelo tako,
da je z raketami prekrila srednje višine in nato na verjetnih smereh naletov ameriških letal, ki so se z nizkim letom (da bi se izognila raketam, ki
so prekrivale srednje višine) poskušala prebiti do svojih ciljev, postavljala
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zasede s protiletalskimi mitraljezi in avtomatskimi topovi majhnega kalibra, ki so z zapornim ognjem sprejemali nalete sovražnih letal. Ker takrat
letalstvo še ni imelo navigacijskih in drugih sistemov za nočne napade z
velikih razdalj, je bila takšna obramba uspešna. Zelo podobno so delovali
afganistanski mudžahedini, ki so na vrhovih gora postavljali uspešne zasede sovjetskim helikopterjem in letalom, kadar so ti leteli v napade na
njihove baze v dolinah in soteskah. Prav tako je znano, da so med falklandsko vojno (1982) argentinski mornarji iz zasede na otoku uspeli težko poškodovati angleški rušilec Glamorgan, ko so v bližini luke Port Stanley skrivaj sestavili lanser protiladijskih samovodljivih raket exocet, ki so
ga pred tem v Argentini odmontirali z neuporabnih ladij in ga skrivaj s tovornim letalom prepeljali na otok.

Dejavnik čas
Dejavnik čas je – prav tako kot dejavnik ljudje in materialno-tehnični dejavnik – tudi materialni dejavnik, ki vpliva v oboroženem boju na obe
konfrontirani strani, vendar ne vedno z enakim predznakom. Strani si
prizadevata za bojna delovanja izbrati tisti čas, ko imata najugodnejše
možnosti, da bi dosegli uspeh. Znano je, da je nemški diktator Hitler leta
1941 pri izbiri časa za napad na Sovjetsko zvezo upošteval, da napada ne
sme izpeljati prepozno, drugače mu ne bi uspelo prodreti do Moskve pred
zimo, jo zavzeti ter pri tem uničiti Rdečo armado, prav tako pa se napad
tudi ne bi smel začeti prezgodaj, kajti če bi nastopilo deževje in bi se zemlja in ruske ceste spremenila v blato (rus. »rasputica«), kjer ni bilo tako
dobrih komunikacij in možnosti za izgradnjo letališč kot leto dni pred
tem na Zahodu, nemške oklepne enote in letalstvo ne bi imeli ugodnih
okoliščin za bojno delovanje in hitro napredovanje. Da je izbira časa za
napad temeljnia dejavnik za dosego strateškega presenečenja v vojni,
kaže tudi napad Egipta in Sirije na Izrael leta 1973; napad sta začela na
dan velikega izraelskega državnega in verskega praznika (Jom Kipur), ker
so v arabskih generalštabih računali na to, da bo sinhroniziran udar na
Golanski planoti in v Sueškem prekopu sprožil v prazničnem razpoloženju med prebivalstvom Izraela paniko in z zmedo na cestah zavrl izraelsko mobilizacijo ter upočasnil izraelski vojaški odgovor.
Čas ima v oboroženem boju več dimenzij, ker se pojavlja kot trajanje
(1), kot prostor (2)253, kot ura, dan in mesec določenega leta, v katerem
poteka oboroženi boj (3), hkrati pa vsebuje tudi vse svoje značilne meteorološke in klimatske pojave, ki vplivajo na priprave in potek oboroženega
boja (4). V oboroženem boju se dejavnik čas pogosto lahko pojavi tudi kot
253 Če

npr. letalo leti s hitrostjo 1.200 km/h, zračna obramba pa za reagiranje potrebuje
5 minut (čas, ki je potreben za odkritje cilja, za določitev njegove pripadnosti, njegovih koordinat in njegove hitrosti ter smeri letenja), letalo v tem času prodre 100 km v
globino obrambe.
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cilj bojnih delovanj, do česar praviloma pride, kadar si ena od strani prizadeva nasprotnika upočasniti, oziroma mu preprečiti, da bi hitro dosegel
cilj. Pridobiti čas je pri tem lahko cilj vojne, operacije, bitke ali boja. Iz že
opisanega primera severnokorejskega miniranja dostopov k luki Vonsan
leta 1951 se dobro vidi, da so pravočasno položena severnokorejska minska polja prisilila ameriško floto, da se je lotila dolgotrajnega razminiranja, zaradi česar je že vkrcani ameriški operativno-strateški pomorski desant – ki je imel nalogo severnokorejskim enotam zapreti umik na sever –
moral križariti na odprtem morju (operacija Yo-Yo) pred obalo ter nemočno poslušati poročila o varnem umiku enot severnokorejske kopenske
vojske na sever254. Z miniranjem pridobljen čas je imel za Severnokorejce
strateški pomen.
Čas kot trajanje ima v oboroženem boju svoj vpliv na taktični, operativni in strateški ravni. Vsak boj, bitka, operacija, kampanja ima določeno
trajanje, pri čemer se celota njenega trajanja lahko razdeli na obdobje priprav in obdobje izvedbe, v vsakem od teh obdobij pa so zaporedne etape
in faze. V prvi svetovni vojni so seštevki trajanj posameznih zaporednih
operacij podali trajanje kampanje, seštevki zaporednih kampanj pa trajanje vojne. V tem kumulativnem procesu, značilnem za t. i. okopno vojno,
je bil dejavnik čas deterministično obravnavan kot regulator postopnosti.
Ko so se v obdobju med svetovnima vojnama izpopolnjevale lastnosti bojnih letal in njihove oborožitve, so se pojavili teoretiki (Giulio Douhet,
»Bill« Mitchell idr.), ki so bili prepričani, da bi bilo vojne v prihodnosti
mogoče dobiti ne z dolgotrajnimi kampanjami na kopnem, ampak s kratkotrajnimi, vendar intenzivnimi udari letalstva po ciljih v nasprotnikovem
zaledju, s čimer bi se zlomile nasprotnikove bojna morala in obrambne
zmogljivosti255. Tako so nastale nove možnosti za revalorizacijo vloge dejavnika čas v vojaški znanosti, saj se je nameravalo zmagati v vojni brez
dolgotrajnega prebijanja utrjenih položajev kopenske vojske.
Nemško vrhovno poveljstvo je spoznanje o strateškem pomenu udarov
po civilnih ciljih v globokem zaledju uspešno uvedlo v bojevanje z uporabo hitrih oklepnih, mehaniziranih in padalskih desantnih enot, ki so
imele odločilno vlogo pri tem, da so klasično zasnovani obrambni sistemi
Poljske, Nizozemske, Norveške, Luksemburga, Danske, Francije, kraljevine Jugoslavije in Grčije tako hitro razpadli. Z vzporednimi in zaporednimi
kampanjami kopenskih in letalskih sil, od katerih je vsaka trajala manj
kot korpusne operacije v prvi svetovni vojni, je nemška armada zasedla te
države drugo za drugo, kar je pomenilo korenito novost v ocenjevanju
vloge dejavnika čas v oboroženem boju.
Čas kot prostor se izraža v oboroženem boju v obliki porabe časa, ki je
potreben, da se premaga določeni prostor. Čim večji prostor morajo obvladati oborožene sile med oboroženim bojem, večja je poraba časa, s tem
254 Kegl
255 Earl:

i Menson: Pomorski rat u Koreji; VIZ, Beograd 1966.
Tvorci moderne strategije, str. 513–533; VIZ, Beograd 1952.
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pa tudi njegov vpliv na udeležence oboroženega boja. Ker se letala, ladje
in enote kopenske vojske premikajo z različnimi hitrostmi, imajo sicer
enake razdalje, ki jih morajo obvladati, na njihove bojne dejavnosti povsem različne posledice. Armada, ki se mora med oboroženimi boji prebiti do objektov, ki so oddaljeni 120–150 km, potrebuje za to nalogo v povprečju 3–5 dni – pri povprečni dnevni hitrosti prodiranja 30–40 km. Bojna
flota lahko v enakem času izpelje premik na razdalji 3.000–5.000 km,
medtem ko bi sodobna letala potrebovala za razdaljo 120–150 km samo
6–8 minut.
Na koncu, a ne nazadnje bi bilo treba upoštevati tudi to, da na oboroženi boj vplivata astronomski čas, v katerem potekajo priprave in sam oboroženi boj, ter meteorološke in klimatske razmere. Znano je, da visoke ali
nizke temperature, obilne padavine, peščeni ali snežni viharji, nizki oblaki, megle in poplave lahko bistveno vplivajo na potek bojev. Vse do druge
svetovne vojne si je v oboroženem boju na kopnem šibkejša stran praviloma prizadevala izkoristiti noč, da bi se izognila delovanju nasprotnikovega letalstva, artilerije in pehotnih orožij. Takšno prizadevanje je bilo taktično povsem opravičljivo, ker sta bila oba udeleženca oboroženega boja
odvisna od vizualnega odkrivanja ciljev in optičnih sredstev. Ko so bili
uvedeni v uporabo vse bolj izpopolnjeni radarji in optoelektronske opazovalne ter namerilne naprave, pa so se okoliščine za bojevanje spremenile,
saj se je razlika med dnevnim in nočnim delovanjem vse bolj zmanjševala. Zračne in kopenske operacije koalicije v Zalivu (1991) in letalska operacija NATO na Kosovu (The Allied Force, 1999) so pokazale, da je tehnološko in tehnično močnejša stran lahko ponoči delovala uspešneje kot
podnevi, s čimer je ostal brez vrednosti dotedanji aksiom, da je noč vedno
zaveznica tehnično in tehnološko šibkejših.
Meteorološke in klimatske okoliščine, ki so sestavni del časa in prostora, v katerem potekajo priprave in sam oboroženi boj, sicer danes – spričo
razvoja sodobne vojaške tehnike – nimajo tako odločilnega vpliva kot nekoč, a so še vedno zelo pomembne. Med vojno v Južnem Vietnamu so
oborožene sile FLO Južnega Vietnama vse svoje večje ofenzive organizirale v obdobju monsunskega deževja, ko so reke, mreže kanalov in potoki
prestopili bregove in so nizki deževni oblaki nasprotniku onemogočili
uporabo letal in helikopterjev, sezonske poplave pa uporabo težke oklepne bojne tehnike. Z džunkami in čolni so spretno manevrirali po mreži
kanalov, napadali ameriške baze in vdirali v mesta. Podobno so storile sile
protiiraške koalicije med zalivsko vojno, ko so glavno ofenzivo na kopnem organizirale v obdobju, ko ni bilo več padavin, niso pa še nastopile
visoke temperature, ki bi lahko bistveno zmanjšale bojne zmogljivosti
ameriških enot.
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Dejavnik prostor
Dejavnik prostor v oboroženem boju ni imel vedno enake vloge kot
danes. Najprej so nanj gledali z vidika okoliščin za hitre premike, baziranje oboroženih sil, za obrambo in kot na naravno oviro, bodisi da je bil to
zaradi puščavskega, močvirnega ali pragozdnega značaja, bodisi da ga je v
puščavo spremenil človek, s tem da je ob umiku v notranjost ozemlja uporabil koncept »sežgane zemlje«. Vse do začetka 20. stoletja je imel prostor
samo dve dimenziji in je zajemal le dva naravna elementa – površino kopnega in morsko gladino. Z uvedbo podmornic, množično uporabo morskih min in zaradi zračnih ladij in letal je že v prvi svetovni vojni dejavnik
prostor dobil tretjo dimenzijo – atmosfero do višine 5.000–7.000 metrov in
morske globine do izobate 100–200 metrov. Med drugo svetovno vojno se
je proces vodoravnega in navpičnega širjenja dejavnika prostor nadaljeval, prizorišče oboroženega boja pa so postala tudi polarna območja, kjer
so potekali spopadi med pomorsko-zračnimi silami, ki so napadale pomorski promet med ZDA in SZ, in pomorskimi silami (»konvoji za Murmansk«), ki so ta promet branile. V novejšem času se kot dodatna dimenzija dejavnika prostor omenjata po eni strani vesolje, po drugi pa
kibernetski prostor (cyber-space), ki zajema prostranstvo, v katerem krožijo informacije; ker je »internetno prostranstvo« nekaj povsem drugega
kot pa bojišče z natančno opredeljenimi mejami, se tej novi razsežnosti
pripisuje globalni značaj.
V drugi svetovni vojni so prvič v sodobni zgodovini tudi v severnoafriških puščavah in tropskih džunglah potekali množični oboroženi boji, s
pomorskimi in zračnimi desanti pa so se odprle nove fronte na čezoceanskih celinah (operacija Torch leta 1942 ter operacija Overlord leta 1944).
Po drugi svetovni vojni je dejavnik prostor dobil dodatno razsežnost, ko
so prišli v uporabo vojaški sateliti (ki se uporabljajo do višin 40.000 km)
in jedrske podmornice, med katerimi se nekatere lahko potapljajo do globine 600–1.000 metrov. Njegov zelo pomemben sestavni del je v času
hladne vojne postala tudi Arktika, nad katero bi se v primeru vojne med
glavnima tekmecema križale krivulje leta strateških bombnikov in jedrskih balističnih raket, pod njeno ledeno skorjo pa bi delovale jedrske strateške podmornice obeh strani. Posledice množične uporabe jedrskega
orožja v morebitni strateški jedrski vojni med tedanjima glavnima tekmecema, ki bi se pokazale kot globalna ekološka katastrofa (»jedrska zima«),
so močno vplivale na to, da sta se obe strani odločili, da strateška jedrska
orožja uporabita izključno za odvračanje nasprotne strani.
Dejavnik prostor ne vpliva na pripravo oboroženega boja samo z naravnimi danostmi (položaj, velikost površine, prehodnost ozemlja, sestava
tal, razgibanost reliefa, dostopi kopnega do oceanov in morij, vegetacija,
vodna in rudna bogastva itd.), ampak tudi z infrastrukturo, ki jo je zgradil
človek, s prebivalstvom, z vojaškimi bazami in drugimi elementi, ki vpli-
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vajo na pripravo in izvajanje vojne in oboroženega boja. Z uvedbo novih
orožij za množično uničevanje se je odprla možnost, da se koncept »sežgane zemlje« udejani na nov način, z uporabo geofizikalnih orožij256, ki bi
povzročila uničevalne naravne pojave, kot so dolgotrajna deževja, poplave, zemeljski plazovi, ognjeni viharji, onesnaževanje morij in oceanov z
izpuščanjem velikih količin nafte in strupenih snovi vanje, onesnaževanje
atmosfere s požari naftnih vrelcev idr. Del teh prijemov je bil (ne)namerno uporabljen že med vojno v Vietnamu (1964–1972), zalivsko vojno
(1991) in med vojaškim posegom NATO proti ZRJ (1999).

Oboroženi boj kot enotnost protislovij med napadom in obrambo
V osnovni definiciji oboroženega boja smo videli, da je oboroženi boj sinteza bojnih delovanj dveh spopadenih strani, pri čemer ena izvaja napadna, druga pa obrambna bojna delovanja. Napad in obramba sta torej načina bojnih delovanj in temeljni protislovji, ki sta v vseh zgodovinskih
obdobjih bistveno vplivali na oblike in vsebine oboroženega boja, v katerem je vedno ena stran izvajala napadna, druga pa obrambna bojna delovanja. Napadna bojna delovanja so vzpodbujala branilce k iskanju novih
oblik obrambnih delovanj in orožij za obrambo, to pa je sprožalo verižno
reakcijo pri napadalcih, ki so iskali nova napadna orožja in nove oblike
napadnih bojnih delovanj, da bi izničili dosežke branilcev. Zaradi razvoja
in uporabe prvih mečev, frač in lokov so bili izumljeni ščiti in čelade, kar
je spet sprožilo iskanje novih prebojnejših orožij – kijev, mlatov, prebojnih puščic za močnejše loke in bojnih sekir, in to je spet pospešilo izume
novih, popolnejših osebnih oklepov, strnjevanje branilcev v falango (v kateri so se medsebojno ščitili s ščiti) ter pojav novih vrst specializirane pehote (suličarji, fračarji, težka pehota, lokostrelci idr.) itd.
Opisani začarani krog se je nadaljeval kot rdeča nit od antike do naših
dni. V praksi je prevladalo spoznanje, da mora vsaka vojska biti usposobljena, oborožena in opremljena za kombinirano uporabo napada in
obrambe. Branilec je imel prednost, da se je lahko opiral na trdnjave,
ovire in zemljišče, ki ga je običajno izbral in utrjeval tako, kot mu je ustrezalo; zato je svojo nalogo v obrambi lahko opravil tudi, če je bil številčno
šibkejši od napadalca. Clausewitz je zato ocenjeval, da je obramba močnejša od napada. Vendar pa med zgodovinskim razvojem vrednosti napada in obrambe nista bili vedno uravnoteženi. V nekaterih zgodovinskih
obdobjih je imel prednost napad, v drugih spet obramba. Tako so npr. v
obdobju hladnega orožja tudi številčno šibkejši branilci, kadar so se opirali na močne trdnjave (zgrajene na težko dostopnih lokacijah) in nakopičene zaloge hrane in vode, lahko z veliko verjetnostjo računali na to, da
256 Vojni

leksikon, str. 146; VIZ, Beograd 1981.
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bodo z vztrajno obrambo napadalca izčrpali do te mere, da ga bodo na
koncu prisilili k umiku257. V obdobju, ko so armade starega Rima in Bizanca imele trdnjavske sisteme in močno pehoto, jim te prednosti niso veliko pomagale, kadar so jih napadali Avari, Huni, Bolgari, Arabci, Turki in
druge vojske z močno konjenico. Konjeniški oddelki so se namreč, tudi če
so bili številčno šibkejši, z lahkoto izogibali bitkam s počasnejšo pehoto
in se mimo trdnjav prebijali v notranjost branilčevega ozemlja in ga izropali. V obdobju mornaric z ladjami na jadra se je dogajalo, da so si vsi prizadevali napadati za vsako ceno; tista stran, ki je bila šibkejša, se je izogibala spopadu z nasprotnikovo močnejšo bojno floto, napadala pa je tako,
da je s posameznimi ladjami ali manjšimi skupinami ladij križarila v območjih nasprotnikovega pomorskega prometa in napadala ter plenila njegove trgovske ladje, luke ipd.
Napad je v najširšem pomenu besede osnovni način bojnega delovanja,
ki se uporablja za to, da bi uničili, razbili ali onesposobili nasprotnikove
oborožene sile ali zasedli določeno pomembno ozemlje, položaj, črto ali
objekt (komunikacijsko križišče, vojaško bazo, pomembno mesto, industrijsko središče ipd.)258. Najpomembnejša elementa napada sta ogenj in
manever, ki sta se spreminjala odvisno od razvoja vojaške tehnike in oborožitvenih sistemov259. Pri tem je v napadu manever imel vedno prvorazredno vlogo. Napad se lahko izvaja v strateških, operativnih ali taktičnih
razsežnostih ter v vseh okoljih – na kopnem, morju in v zraku, oziroma
danes tudi v vesolju in morskih globinah. V definicijah zahodnega izvora
se poudarja, da ima napad pozitiven cilj, ker samo napadalec lahko izbira
čas, prostor in način, s katerim namerava spremeniti status quo; cilj
obrambe je negativen, ker napadalca onemogoča, oziroma ohranja status
quo ali pa ustvarja okoliščine za poznejši (proti)napad260. Na morju in v
257 Obleganja

trdnjav so trajala tudi po več let; tako je znano, da so Špartanci v 5. stol.
pr. n. št. oblegali Platejo skoraj 3 leta in da se je kartažanski vojskovodja Hanibal –
vzlic premoči v številu vojakov – moral odločiti, da pretrga obleganje Rima, ker za to
ni imel dovolj časa. Obleganje trdnjav je bilo v antiki tako pomembna sestavina oboroženega boja, da se je oblikovala posebna vojaška veda – teorija trdnjavske vojne
(»poliorketika«), ki se je ukvarjala samo z bojnimi delovanji pri obrambi trdnjav in
pri napadu na trdnjave. Najbolj znani poliorketiki so bili Dijad, Demeter, Poliorket,
Biton in Polij Vitruvij. (Vojna enciklopedija, 2. izd., 10. zv., str. 194–5).
258 Voennyj enciklopedičeskij slovar’, str. 476; Voennizdat, Moskva 1986.
259 Ko pri ognjenem orožju govorimo o ognju; ta vsebuje delovanje na nasprotnika s kinetično energijo izstrelkov ali z udarnim valom eksplozije, z drobci, ki se pri tem razpršijo, oziroma z zažigalnim učinkom. Izpopolnjevanje orožij in nova razstreliva so
stalno večali učinke ognja, vrhunec pa je bil dosežen z jedrskim orožjem, pri katerem
ima ena sama bojna glava, kakršna je bila ob koncu druge svetovne vojne uporabljena za napad na japonsko mesto Hirošima, enako moč, kot bi jo imela eksplozija
80.000 klasičnih poltonskih letalskih bomb. Večanje hitrosti manevra se posebno
dobro vidi pri hitrosti premikanja sodobne pehote; med prvo svetovno vojno je pehota pri polni obremenitvi vojakov na pohodu lahko dnevno prehodila 32–36 km, medtem ko sodobne mehanizirane enote lahko dnevno premagajo razdalje 300 km in več.
260 IMADE, str. 2015; Brassey’s, VB 1991.
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zraku se napad ne izvaja za to, da bi zasedli del morskega ali zračnega
prostora, ker bi to bilo nemogoče, ampak izključno za to, da bi se z uničenjem nasprotnikovih zračnih in pomorskih sil, desantnih ali tovornih
konvojev ali njihovih baz in infrastrukture ustvarile možnosti za premoč
na morju in v zračnem prostoru.
Napad ima načeloma tri etape: pripravo napada; izvedbo napada in izkoriščanje učinkov, doseženih v napadu; običajno se izkoriščanje učinkov
napada izvede s preganjanjem umikajočega se nasprotnika, z njegovim
uničenjem ali s tem, da se prisili v vdajo.
Napad na kopnem je sestavljen iz zaporedja ognjenih udarov po nasprotnikovih silah in objektih, ki jih spremlja manever sil v globino nasprotnikove bojne razporeditve z nalogo, da izkoristijo učinke udarov, zajamejo razbite nasprotnikove enote, zaplenijo nasprotnikovo orožje in
opremo ter vzpostavijo popoln nadzor nad zasedenim ozemljem in zračnim prostorom nad njim. Napad se izvaja v obliki napadnih bojev, bitk,
operacij in kampanj, ki so lahko samostojni ali povezani v skladno celoto.
Vrste napada so: (1) napad na za obrambo pripravljenega nasprotnika,
ki se je utrdil na določenem položaju; (2) napad na nasprotnika, ki se je v
naglici pripravil za obrambo, in (3) napad pri srečanju na nasprotnika, ki
se že premika k enoti ali objektu, ki ga namerava napasti ali zasesti. Specifične oblike napada so: (1) protinapad, ki se izvede potem, ko se je z
obrambo uspel zaustaviti nasprotnikov napad in ko so se ustvarile možnosti za lasten napad; (2) preventivni napad, ki se izvede na nasprotnika,
ki se pripravlja za napad in zato ni pripravljen za obrambo; (3) poskusni
napad, ki se izvede zato, da bi se ugotovili trdnost, ranljive točke in način
delovanja nasprotnikove obrambe, ter (4) diverzijski napad, ki se izvede
na izbrani točki zato, da bi nasprotnika prisilili pregrupirati sile, s čimer
bi izgubil veliko časa.
Obramba je začasen način bojnega delovanja, s katerim se blokira nasprotnikova pobuda; na kopnem se uporablja zato, da bi odbili, ustavili ali
upočasnili nasprotnikov napad, da bi onesposobili, oslabili ali uničili njegove sile, obdržali določen objekt ali rajon pod svojim nadzorom, oziroma
zato, da bi z obrambo na enem delu bojišča z manjšimi silami lahko del sil
poslali na druge dele bojišča in jih tam uporabili za napade261. Najpomembnejši element obrambe je ogenj, pri čemer veliki dometi sodobnih
orožij omogočajo manever z ognjem po celotni globini nasprotnikove napadne razporeditve. Pomembno vlogo imajo tudi naravne in umetne ovire
in minska polja, s katerimi se napadalec upočasnjuje, da je dalj časa pod
ognjem, ki mu povzroča izgube in (ali) mu (pre)usmeri manever z miniranih con na sektorje, prekrite z ognjenim sistemom.
Dolgoročni cilj obrambe je, da se z opiranjem na zemljišče, naravne in
umetne in ovire z manjšimi silami, kot pa jih ima nasprotnik, izvajajo
proti nasprotniku bojna delovanja, ki naj mu povzročijo izgube, ki naj ga
261 Voennyj

enciklopedičeskij slovar’, str. 496; Voennizdat, Moskva 1986.
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»priklenejo« na določen prostor, upočasnijo, izčrpajo in s tem ustvarijo
drugim silam čim bolje okoliščine na drugih smereh262. Podobno kot
napad se tudi obramba lahko izvaja v strateških, operativnih ali taktičnih
razsežnostih, njena vsebina pa so obrambni boji, bitke, operacije in kampanje. Pomembno je upoštevati, da je tudi obramba večetapna; praviloma
ima tri do štiri etape, in sicer: pripravo za obrambo (1), izvedbo obrambe v
predbranišču (sprednjem obrambnem pasu) (2) in izvedbo obrambe na
glavnem pasu (3), čemur lahko sledi protinapad (4) ali umik na naslednji
položaj (5) in ponovitev celotnega cikla. Obramba je lahko pasivna in poteka tako, da se nasprotnik čaka, ali pa dinamična in aktivna, ker se kombinira s protinapadi, vendar je bistvo obrambe vedno povezano z blokiranjem nasprotnikove pobude.
Obramba na kopnem je lahko odločilna, manevrska ali kombinirana.
Pri odločilni obrambi se branijo posamezni pomembni objekti (mesta, komunikacijska križišča, gorski prehodi, pomembni topografski objekti,
baze ipd.) ne glede na lastne izgube, oziroma v skrajnem primeru dokler
je še kaj streliva, hrane in vode ter vojakov. Manevrska obramba se izvaja
tako, da enote branijo posamezne objekte in črte do določenega časa,
nato pa se organizirano umikajo na naslednje obrambne položaje, pri čemer se cikel lahko večkrat ponovi. Pri kombinirani obrambi se nekateri
objekti ali rajoni branijo z odločilno obrambo, nekateri pa z manevrsko.
Za aktivno obrambo je značilno, da se poleg protinapadov izvajajo tudi
številni udari in protiudari.
Pogledi na to, kaj je bolje uporabljati – napad ali obrambo, niso bili
vedno enaki263. Tako je v 19. stoletju – po številnih uspehih, ki so jih dosegli napadalci v času napoleonskih vojn s pomočjo hitrega manevra konjenice in poljske artilerije (na konjsko vprego) – v vojaških krogih prevladovalo stališče, da je najboljši napad (od takrat je znan izrek »napad je
najboljša obramba«). Železnice (ki so omogočale hitre prevoze velikih
enot na velikih razdaljah), telegraf (ki je omogočal hiter prenos povelj in
poročil), hitro premična poljska artilerija (na konjsko vleko) in pojav hitrostrelnih orožij z risanimi cevmi, ki so se polnila od zadaj z enovitimi
naboji, so v 19. stoletju prispevali, da je v teoriji in praksi tedanjih vodilnih vojaških sil prevladalo spoznanje o prednosti manevra in napadnih
delovanj pred obrambnimi (attack or die!) oziroma o ofenzivi za vsako
ceno. Kako narobe je bilo precenjevati vlogo manevra in podcenjevati
vlogo ognja in poljskih fortifikacij, se je še kako hudo maščevalo že med
ameriško državljansko vojno, še bolj pa v prvi svetovni vojni med »okopno vojno«, ko se je pokazalo, da je ogenj vkopanih mitraljezov in artilerije
262 IMADE,

str. 714; Brassey’s, VB 1991.
von Clausewitz je ocenjeval, da je obramba močnejša od napada, pri čemer jo je
pojmoval kot »oporo na zemljišče« in »kot ščit, ki ga naredijo udari po nasprotniku«.
Kot »naravni potek vojne« je priporočal, da se vojna začne z obrambnimi delovanji,
nato pa se na oslabljenega nasprotnika izvede odločilen napad (Karl Klauzevic: O
ratu, 2. del, str. 11–13).

263 Karl
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zelo uspešno ohromil manever številčnejše pehote, pri čemer konjenice ni
bilo več mogoče uporabljati za prodore skozi »luknje« v nasprotnikovi
obrambi, ki sta jih odprli pehota in artilerija.
Kot reakcija na hude izgube v prvi svetovni vojni je po njej pri zmagovalcih in poražencih sprva prevladala presoja, da je najboljša obramba.
Obrambna delovanja so pričeli obravnavati kot močnejša od napadnih,
vse dokler se niso pojavili raziskovalci (Liddell Hart, Charles de Gaulle,
Eimansberger, Tuhačevski idr.), ki so odkrili, da bi se s pomočjo razvoja in
uporabe tankov, mehanizirane pehote (ki je lahko spremljala tanke), jurišnih letal, padalskih enot in samovozne artilerije lahko ponovno rehabilitirala manever in napad. Vendar pa so se zaradi krvavih posledic neuspešnih napadov v prvi svetovni vojni vodilni vojaški krogi večine držav
zmagovalk prve svetovne vojne ob vstopu v drugo svetovno vojno še
vedno oklepali obrambnih delovanj kot brezpogojno nujnih za zmago.
Učinek nihala, ki smo ga opisali pri interakcijah med napadnimi in
obrambnimi bojnimi delovanji na kopnem, je bilo videti tudi v drugih
okoljih. Za ponazoritev naj omenimo, da so napadi iz zračnega prostora
sprožili razvoj zračne obrambe; njeno izpopolnjevanje in krepitev sta nato
v letalskih silah sprožila razvoj posebnih sil, sredstev in metod, namenjenih nevtraliziranju zračne obrambe. Vojno letalstvo, ki so ga sprva vsi
imeli le za orodje za podporo kopenski vojski, se je pričelo ukvarjati s povsem novo vsebino bojnih delovanj – z zračno premočjo. Nastala je nova
vojaška veda, ki se je ukvarjala s preučevanjem različnih vsebin zračne
premoči in razvoja ter uporabe zračnih sil; hitro je vzpodbudila nastanek
in razvoj sorodne veje, ki se je ukvarjala samo z zračno obrambo. Ko so se
kot odgovor na krepitev zračne obrambe pojavile protiradarske rakete, radarski motilniki, sredstva za pasivno motenje radarjev (chaff) in letala za
protielektronski boj in napade na sistem zračne obrambe, so se v sodobni
zračni obrambi pričele uporabljati sile in sredstva protiraketne obrambe,
ker se je samo z njihovo pomočjo lahko zagotovilo preživetje in delovanje
sistemov zemeljske zračne obrambe.
Dialektiko interakcije med napadom in obrambo nazorno kaže tudi
razvoj protioklepne obrambe in oklepne tehnike. Učinkovitost ročnih protioklepnih raketometov in prenosnih protioklepnih vodljivih raket je med
oktobrsko vojno na Bližnjem vzhodu (1973) dokazala ranljivost tankov,
kadar so ti poskušali samostojno napadati pehotne enote. Dotedanja doktrinarna postavka, da so največja grožnja tankom nasprotnikovi tanki, je
imela posledico, da so tanki dobili homogene jeklene oklepe, ki so razmeroma dobro prenašali zadetke hitrih prebojnih izstrelkov nasprotnikovih
tankovskih topov; v nasprotju s tem pa so zelo slabo prenašali zadetke raketnih kumulativnih bojnih glav pehotnih protioklepnih sistemov, ki so
ob eksploziji s plazmo »prežigale« te oklepe. Kot odgovor na to so se najprej izpopolnili:
(a) orožja in sredstva mehanizirane pehote, ki je s svojim delovanjem varovala tanke pred nasprotnikovo pehoto (bojna vozila mehanizirane
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pehote so bila namreč oborožena z univerzalnimi avtomatskimi topovi
kalibra 30 mm, ki so mehanizirani pehoti omogočala, da je uspešno
delovala proti lanserjem vodljivih protioklepnih raket do razdalj, s katerih so ti lanserji predstavljali grožnjo za tanke);
(b) artilerijska podpora tankovskih napadov;
(c) na tanke so vgradili metalce dimnih min (dimne zavese so nasprotniku
onemogočale odkrivanje tankov na velikih razdaljah in vodenje raket)
in sredstva za elektronsko motenje nasprotnikovih raketnih sistemov,
dobili pa so tudi v principu nove tankovske aktivno-reaktivne oklepe
(ki so zmanjšali prebojno moč nasprotnikovih dvojnokumulativnih izstrelkov na eno tretjino njihove potencialne zmogljivosti)264.
Ko so se kot odgovor na povečano odpornost novih tankov pojavili jurišni
helikopterji, oboroženi s protioklepnimi raketami velikega dosega, ki so
lahko delovali tudi ponoči, so bili v sestavo tankovskih enot – kot njihovo
spremstvo za obrambo pred napadov iz zraka – uvrščeni samovozni gosenični hibridni raketnoartilerijski sistemi zračne obrambe (tunguska,
sosna, ADATS), ki so po zaslugi girostabilizacije radarjev in lanserjev
lahko uspešno delovali na zračne cilje podnevi in ponoči ter med premikanjem enot po manevrskem zemljišču. S tem proces interakcije med
obrambo in napadom še ni zaustavljen, ker se že iščejo nove poti za
zmanjšanje opaznosti tankov in večanje njihovih ognjenih zmogljivosti v
boju z nasprotnikovimi tanki, helikopterji in pehoto. Namesto tradicionalne kupole bodo novi tanki imeli tenak visok jambor (z avtomatiziranimi senzorji za odkrivanje ciljev v krogu 360 stopinj), teleskopski top (ki se
bo dvigal le med streljanjem in bo lahko izstreljeval vodljive protihelikopterske, protitankovske ali protipehotne granate) in lastno vodljivo brezpilotno miniaturno izvidniško letalo, ki bo izvidovalo predbranišče, skozi
katerega se bodo gibali tanki in avtomatsko prenašalo TV-sliko do posadke tanka. Pričakovati je, da bo takšen razvoj težko opaznih tankov sprožil
razvoj novih sistemov in metod protioklepne obrambe.

264 A.

E. Tonkih: Preodolenie protivotankovoj oborony; Voennizdat, Moskva 1978.
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HIERARHIČNA STRUKTURA BOJNIH DELOVANJ
V oboroženem boju vsaka od spopadenih strani izvaja bojna delovanja v
skladu s cilji, ki jih določa njen poveljnik. Različne razsežnosti in vrste
bojnih (proti)delovanj obeh spopadenih strani narekujejo raziskovalcem
(oziroma praktikom), ki preučujejo (oziroma izvajajo) oboroženi boj, analitično izolacijo posameznih elementov oboroženega boja, da bi te elemente nato lahko lažje preučevali, oziroma da bi lažje pripravili, organizirali in izvajali bojna delovanja. Izkušnje iz prakse priprav in izvajanja
bojnih delovanj v številnih vojnah prepričljivo kažejo, da poveljnik in štab
– če hočeta uspešno z odločitvami vplivati na priprave in potek bojnih delovanj ter koordinirati dejavnosti podrejenih enot – ne smeta imeti več kot
4–7 neposredno podrejenih enot.
Ta ugotovitev je že od najstarejših časov vplivala na to, da so vojskovodje poveljevali 4–7 poveljnikom, ti 4–7 podrejenim poveljnikom in tako
dalje vse do ravni najnižjih komandirjev oddelkov, ki so zaradi neposrednega vpogleda na svoje podrejene lahko uspešno poveljevali skupinam do
10 vojakov. Vpogled v strukturo rimske legije, ki je bila najuspešnejša
bojna enota sužnjelastniškega obdobja, kaže, da je v 1. stol. pr. n. št.
imela med poveljnikom in centurijami kot osnovnimi enotami (centurije
so sprva res imele po 100 mož, a se je sčasoma število zmanjšalo na 50–60
mož, ker se je izkazalo, da je centurion uspešneje poveljeval 5 desetnikom
kot pa desetim) vsega skupaj tri hierarhične ravni – kohortne, manipelne
in centurijske265. Ker je legija takrat imela 3.000 do 4.500 pripadnikov,
kolikor jih ima danes brigada kopenske vojske, je koristna primerjava legije z brigado. Ni naključje, da ima sodobna brigada, katere vodi imajo
tako kot nekdanje rimske centurije po 50–60 vojakov, do ravni voda 3 hierarhične ravni, in sicer bataljonsko, četno in vodno. Število hierarhičnih
ravni je v obeh primerih enako, četudi sta med legijo in sodobno brigado
minili dve tisočletji.
Podobno bi enota velikosti sodobnega korpusa kopenske vojske, ki bi
imel 4 divizije, imela – pri četverni formaciji podrejenih enot – 4.096 oddelkov s po 10 vojaki oziroma 40.960 mož. V takšni enoti bi bilo med poveljnikom korpusa in vodi 5 hierarhičnih ravni (divizijska, brigadna, bataljonska, četna in vodna). Četudi je število vojakov v korpusu približno
10-krat večje, kot jih je v brigadi, pa med poveljnikom korpusa in poveljniki vodov ni 10 hierarhičnih ravni, ampak le 5. Ta primerjava kaže, da
število hierarhičnih ravni poveljevanja ne raste linearno s številom vojakov, ampak eksponentno.
Pogoji, potrebni za uspešno načrtovanje in izvajanje bojnih dejavnosti,
265 Sovetskaja

voennaja enciklopedija, tom 4, str. 586; Voennizdat, Moskva 1976.
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predvsem pa omejeno število zvez s podrejenimi enotami, so opredelili
hierarhično strukturo oboroženih sil, ki se od najstarejših časov do danes
ni bistveno spremenila. »Železnega pravila«, po katerem imajo bojne
enote od 4 do 7 sestavnih delov, se tudi danes še vedno držijo v vseh vojskah. Takšna organizacijska struktura oboroženih sil ni značilna samo za
kopensko vojsko, ampak tudi za letalstvo in vojno mornarico. Četudi je v
sestavi flote (Combined Joint Task Force = CJTF) po več deset ladij, se pri
izvajanju bojnih nalog – da jim je lažje poveljevati – združi po več ladij v
udarne skupine (Task Force = TF), pri čemer skupno število udarnih skupin, ki jim poveljuje poveljnik flote, ni večje od 4 do 7. Organizacijski zahteve opredeljujejo, da so tudi bojna delovanja flote razdeljena hierarhično.
Podobno kot kemiki in fiziki, ki bi radi podrobneje preučili in spoznali
snov ter njeno bistvo, snov razčlenjujejo na molekule, molekule na atome,
atome na protone, elektrone in nevtrone, te pa naprej na kvarke in nevtrine, tudi raziskovalci in praktiki, ki preučujejo oboroženi boj, tega delijo
na bojna delovanja spopadenih strani, znotraj te delitve pa bojna delovanja delijo na več hierarhičnih ravni, ki so medsebojno – kot molekule in
atomi – povezane v skladno celoto. V nekdanji jugoslovanski vojaški doktrini so obstajale le tri hierarhične ravni bojnih delovanj – borba, boj in
operacija.266 Med seboj so se razlikovale po razsežnostih, trajanju ter
stopnji kompleksnosti.
Pomembno je, da pozornejša analiza besedila nekdanje jugoslovanske
doktrine oboroženega boja (Strategija oboroženega boja; ZSLO, Beograd
1985) kaže, da so avtorji – pri definicijah osnovnih pojmov – že v izhodiščih storili napako. Oboroženi boj so namreč obravnavali kot enostransko
dejavnost, saj so mu pripisali, da ima cilj (na str. 67) in so kot njegove sestavine obravnavali samo dejavnosti ene strani (na str. 192); v vsebine
oboroženega boja sploh niso eksplicitno vključili niti klasificirali nasprotnikovih dejavnosti. To je bilo zelo dobro vidno pri predstavitvi vsebin
oboroženega boja, med katere so bile uvrščene le dejavnosti jugoslovanske vojske, kot so protiletalska obramba, protipehotni boj, protiartilerijsko-raketni boj idr. Vsebin oboroženega boja niso razčlenili na bojne dejavnosti napadalca in branilca, kar smo podrobno prikazali in opisali v
poglavju, v katerem smo oboroženi boj predstavili kot enotnost protislovij, ki izhaja iz akcij in reakcij obeh strani. Oboroženi boj – kot sinteza
bojnih dejavnosti – ne more imeti cilja, cilje imata lahko samo spopadeni
strani.
Zaradi omenjenih napak se v oboroženem boju, obdelanem v tem osnovnem doktrinarnem dokumentu, ni bilo mogoče ugotoviti, da na istem
prostoru in v istem času vzporedno potekajo različne oblike bojnih dejavnosti. Če npr. korpus napada divizijo, korpus izvaja napadno operacijo,
napadena divizija pa izvaja obrambni boj ali bitko. Ta kontrast je bil še
bolj viden pri napadu skupinice italijanskih pomorskih diverzantov na
266 Strategija

oružane borbe, str. 292–320; ZSLO, Beograd 1983.
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britanske bojne ladje v Aleksandriji v drugi svetovni vojni. Ta skupinica je
uspešno izpeljala boj, s katerim so za nekaj mesecev izločili iz uporabe
glavnino britanske sredozemne flote.
V Strategiji oboroženega boja opisana trojna delitev bojnih delovanj (na
borbe, boje in operacije) danes ne daje dovolj možnosti za natančnejše
klasificiranje bojnih delovanj, saj je znano, da imajo sodobne oborožene
sile – še posebno pa velikih koalicij in alians – veliko bolj razvejano hierarhično strukturo od nekdanje zvezne vojske, s tem pa tudi dejavnosti. V
njihovi sestavi so namreč skupine armad, armade, korpusi, divizije, brigade in nižje taktične enote. V tem učbeniku – pri izdelavi katerega se je
avtor oprl na vrhunske dosežke sodobne zahodne vojaške znanosti267 – se
zaradi natančnejše razčlenitve organizacijskih ravni izhaja iz 6 hierarhičnih ravni bojnih delovanj; te ravni pa – ki so hkrati tudi oblike bojnih delovanj – so: (1) sistemi kampanj, ki sestavljajo vojno ali posamezne etape
vojne, (2) kampanje, (3) operacije, (4) bitke, (5) boji ter (6) dvoboji.

Vojna kot sistem kampanj
V nasprotju s polemologijo ter drugimi vejami obramboslovja in družbenih ved, ki se ukvarjajo s preučevanjem vzrokov, potekom in končnimi rezultati vojn ter s političnimi, diplomatskimi, gospodarskimi, sociološkimi,
psihološkimi, demografskimi, pravnimi, humanitarnimi, ekološkimi in
drugimi širšimi vidiki in posledicami vojne, se vojaške vede – še posebno
pa polemistika (strategija, operatika, taktika) kot njihov »osrednji steber«
– ukvarjajo na svoji najvišji ravni s pripravami celotnih oboroženih sil za
vojno (ang. military war), z njihovo mobilizacijo (s katero izvedejo prehod
iz mirnodobnega stanja v stanje popolne pripravljenosti za vojno) in z njihovo uporabo v začetnem obdobju vojne, v osrednjem obdobju vojne ter v
njeni končnici. Da bi ta vojaški vidik vojne razlikovali od vseobsežnosti
(totalnosti) vojne in njenih drugih vidikov, nekateri avtorji zanj uporabljajo sintagmo »vojaška vojna« (military war)268. Pri takšnem makro načinu
je v miru poudarek na ugotavljanju razmerja sil in razmer, v katerih bo
potekala morebitna vojna, ter na njeni fiziognomiji, pri čemer se išče ustrezna struktura oboroženih sil, ki bo v vojni zagotovila uspešno uresničevanje vojaških ciljev, ki jih pred oborožene sile postavlja grandstrategija
oziroma politika.
Na tej najvišji hierarhični ravni bojna delovanja obsegajo: (1) pripravo
267 Trevor

Dupuy je razlikoval 6 hierarhičnih ravni, in sicer »vojno« (military war), »kampanjo« (campaign), »bitko« (battle), ki je pri njem dejansko operacija, »boj« (engagement), »akcijo« (action) in »dvoboj« (duel); op.cit., str. 64–66; tabela 7-1, str. 69. Na
povsem enak način je oboroženi boj klasificiran v Encyclopedia of Violence, Peace,
and Conflict, str. 367–369 (ZDA 1999).
268 Trevor Dupuy, prav tam, tabela 7–1, str. 69.
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za vojno, ki zajema organizacijo, mobilizacijo, urjenje in razvoj vseh vej
oboroženih sil v celoti, in (2) bojna delovanja v ožjem pomenu besede, s
poudarkom na začetnem obdobju vojne, pri čemer se upoštevajo možni
vplivi tega pomembnega obdobja na naslednja obdobja in končnico
vojne. Za začetno obdobje vojne se v vrhovnem vojaškem poveljstvu do
podrobnosti določijo kampanje in ustrezne armade za njihovo izvedbo na
vsakem od vojskovališč in bojevališč. Osrednje vprašanje je pri tem, kako
naj vrhovno vojaško poveljstvo – ki ima na voljo celotne oborožene sile –
razdeli te sile na armade ali armadne skupine in kako naj se te skupine
razporedijo po posameznih bojevališčih vojskovališča.
Za ponazoritev naj omenimo, da so bila za Centralne sile (Nemčija, Avstro-Ogrska, Turčija, Bolgarija) bojna delovanja v začetnem obdobju prve
svetovne vojne sestavljena iz sistema medgeneralštabno usklajenih kampanj: (1) kampanje na zahodni fronti (glavni nasprotnici Francija in Velika
Britanija), (2) kampanje na vzhodni fronti (glavna nasprotnica Rusija, pozneje tudi Romunija), (3) kampanje na jugozahodni fronti (kjer je bila potencialna nasprotnica »zavezniška« Italija, ki je za udeležbo v vojni na
strani Avstro-Ogrske zahtevala od nje dele ozemelj, s čimer jo je prisilila,
da mejo z zaveznico obravnava kot potencialno novo fronto), (4) kampanje na južni fronti (glavne nasprotnice Črna Gora, Srbija, pozneje v Dardanelah in na solunski fronti tudi Francija in Velika Britanija), (5) kampanje na jugovzhodni in južni fronti (glavni nasprotniki na kavkaški fronti
Rusija in v Mezopotamiji in na Sinaju arabski gverilci ter angleške kolonialne enote), ter (6) kampanje na morju in (5) kampanje v Afriki (kjer so
nemške kolonialne enote pod vodstvom generala Letowa von Vorbecka izvajale samostojne gverilske pohode vse do konca prve svetovne vojne).
Za kako težaven problem je šlo pri določanju ciljev, delitvi koalicijskih
sil na posamezna regionalna, nacionalna in pomorska vojskovališča in
doloųaanju prednosti posameznih kampanj začetnega obdobja vojne na
evropskem celinskem vojskovališču, je koristno spoznati dileme pri sprejemanju odločitev in načrtovanju na najvišjih ravneh vodilnih držav Centralnih sil – Nemčije in Avstro-Ogrske. Vsaka od teh dveh držav se je
znašla v precepu – Nemčija med Francijo in Rusijo, Avstro-Ogrska med
Rusijo, Srbijo in Italijo, zato je morala deliti svoje sile na dve fronti: Nemčija na vzhodno (rusko) in zahodno (francosko) fronto, Avstro-Ogrska pa
na vzhodno (rusko) in južno balkansko fronto, upoštevajoč pri tem tudi
možnost začetka zahodne italijanske fronte. Nemčiji, stisnjeni med Rusijo
in Francijo, medtem ko je flota Velike Britanije držala pomorsko blokado
njene obale, je bilo v začetnem obdobju prve svetovne vojne predvsem veliko do tega, da bi čim hitreje zmagala nad najmočnejšo nasprotnico Francijo, da bi po zmagi nad njo lahko svoje glavne sile preusmerila proti Rusiji; v skladu z modificiranim Schlieffnovim načrtom je osredotočila svoje
glavne sile na zahodni fronti in pričela z odločilnim napadom. Pričakovala je, da bo Avstro-Ogrska na vzhodni fronti napadala, da bi čim več ruskih sil pritegnila nase in tako olajšala stanje na občutljivi nemški vzhod-
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ni fronti; to pa se ni zgodilo, ker je vladajoča elita notranje zelo nestabilne
Avstro-Ogrske – kjer so nezadovoljni Slovani predstavljali okoli 50 % prebivalstva – dala prednost ofenzivi proti Srbiji (na fronto proti Srbiji je poslala celotno 2. armado) in ji je zato zmanjkalo sil za napadalnejši nastop
na vzhodni fronti proti Rusiji. Posledica je bil globok ruski prodor na
nemški vzhodni fronti, ki je v odločilni fazi nemških napadnih operacij v
Franciji narekoval nemškem generalštabu hitre premike močnih sil iz
Francije – kjer so bile nemške enote že na pristopih k Parizu – na rusko
fronto, s čimer je Francija uspešno prebredla krizo.
Ves čas prve svetovne vojne so morale Centralne sile kombinirati kampanje na različnih smereh, da bi zagotovile uspešno vojskovanje in vojskovodstvo v celoti. Kadar je Nemčija izvajala ofenzivne kampanje proti
Franciji, je od svojih zaveznic Avstro-Ogrske, Turčije in Bolgarije zahtevala
napadalnejši nastop na Balkanu, Kavkazu in v srednji Evropi; le tako je
namreč lahko prisilila Rusijo, da premakne enote z nemško-ruske fronte
na jug ter s tem sprosti (pre)potreben del nemških enot za zahodno fronto, proti Franciji. Kako težko je v koalicijah uskladiti cilje posameznih
kampanj s končnim ciljem vojne, kažejo že leta 1915 trenja med avstroogrskim, bolgarskim in nemškim generalštabom. Avstro-ogrski in bolgarski generalštab sta po zmagi nad srbsko vojsko predlagala, da takoj nadaljujejo z napadom na Grčijo; tako sta nameravala svoje sile na Balkanu
sprostiti za fronto proti Rusiji in Romuniji (za katero se je vedelo, da se
pripravlja za vstop v vojno). Nemški generalštab je ta predlog odklonil,
ker je na balkansko fronto gledal kot na »magnet«, ki naj bi pritegnil kolikor je le mogoče francosko-britanskih sil in tako olajšal Nemcem položaj
na zahodni fronti. Zato mu je veliko bolj ustrezalo, da avstro-ogrske in
bolgarske sile ne zasedejo Grčije, ampak le grozijo Grčiji in s tem tja pritegnejo francosko-britansko pomoč269.
Ko se je leta 1917 v Rusiji pričela revolucija, so Centralne sile naslednje
leto sklenile z revolucionarno vlado premirje, da bi se s silami, ki zato
niso več bile potrebne na vzhodu, lahko uspešneje vojskovale z Antanto,
ki so se ji priključile oborožene sile ZDA. Očitno je je vodenje vojne na
koalicijski ravni ves čas zahtevalo pozorno spremljanje razvoja dogodkov
na vseh frontah in hitro ukrepanje, kadar je grozila nevarnost, da se katera od teh front zlomi. To tveganje je bilo posebno veliko pri Avstro-Ogrski,
ki je po letu 1915 morala razdeliti sile na rusko, italijansko in balkansko
fronto. Ker se je vodstvo Centralnih sil zavedalo, da bi zaradi teženj slovanskih narodov v primeru prodora antantnih sil na ozemlje monarhije ta
razpadla, so Nemci ves čas vojne morali podpirati svojo južno zaveznico.
Vendar pa je vodstvo monarhije vkljub temu dajalo ohranitvi monarhije
prednost pred obveznostmi do Nemčije270. Treba je upoštevati, da do
269 Milivoje

Alimpić: Solunski front, str. 496–7; VIZ, Beograd 1967.
se je poskušala izvleči iz prve svetovne vojne s separatnim mirom že v
drugi polovici leta 1917, a pri tem njeni poskusi v Švici niso bili uspešni.

270 Avstro-Ogrska
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zloma koalicije lahko pride tudi na pomožni fronti. Tako je v prvi svetovni
vojni prav zlom obrambe Centralnih sil na solunski fronti, ki je povzročil
kapitulacijo Bolgarije, Turčije in Avstro-Ogrske, prispeval, da je tudi
nemško vrhovno poveljstvo 29. septembra 1918 spoznalo, da mu ne preostaja drugo, kot da podpiše premirje271.

Kampanja kot sistem operacij
Vsaka kampanja – ki se načrtuje in izvaja na posameznem regionalnem
vojskovališču – je sestavljena iz kombinacije različnih operacij, od katerih
nekatere potekajo vzporedno, nekatere pa zaporedno. Kampanje praviloma izvajajo skupine armad in bojne flote, trajajo lahko nekaj tednov in
mesecev, včasih ves letni čas, lahko pa tudi več letnih obdobij. Operacije,
ki potekajo v kampanjah, povezuje skupen končni cilj, pri čemer so vmesni cilji, ki se dosežejo v posameznih operacijah, lahko dokaj različni. V
drugem letu druge svetovne vojne, torej leta 1940, je nemška kampanja
na Zahodu imela končni cilj, da porazi Francijo in Veliko Britanijo. Sestavljena je bila iz globoke kopenske operacije, s katero naj bi uničila francosko vojsko (a), vzporedno pa sta potekali manjša operacija kopenskih sil
proti Danski (b) in manjša zračno-pomorska desantna operacija proti Norveški (c), na morju pa operacije podmornic in površinske flote proti pomorskim komunikacijam Velike Britanije (č); kot razširitev in poglobitev
tega uspeha ter končnica kampanje je bila načrtovana medvejna združena
letalsko-pomorska desantna operacija proti Veliki Britaniji (»Seelöwe« –
morski lev) (d). Priprave za to strateško desantno operacijo so bile že v
teku, vendar do nje ni prišlo, ker nemške letalske sile niti z zaporedjem
zračnih operacij, s katerimi so želeli zagotoviti premoč v zraku (v Veliki
Britaniji so kampanjo imenovali »bitka za Veliko Britanijo«, čeprav ni šlo
za bitko, ampak za zaporedje operacij!), ki je trajalo od poraza Francije do
11. maja 1941 – niso uspele uničiti britanskih letalskih sil, kar je bil pogoj
za uspešen potek odločilne sklepne nemške desantne operacije proti Veliki Britaniji.
Očitno so bili v kampanji osnovni elementi tri operacije na divergentnih smereh (proti Norveški, Danski in Franciji), dve konvergentni operaciji (letalstva in mornarice) proti Veliki Britaniji ter končna združena
desantna operacija proti Veliki Britaniji, ki naj bi se končala z njeno okupacijo.

271 Milivoje

Alimpić, prav tam, citat iz pisma generala Ludendorffa državnemu kanclerju Hindenburgu, str. 496–497.
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Operacija kot sistem bitk
Operacija kot element kampanje poteka na bojevališču (v operacijski
coni) kot delu vojskovališča, v njej pa praviloma sodelujejo posamezne armade, oziroma jo izjemoma lahko izvajajo posamezni samostojni okrepljeni korpusi. Vsaka armadna operacija je praviloma sestavljena iz več
bitk, ki jih izvajajo korpusi iz sestave armade. Bitke korpusov so povezane v skladno celoto z zamislijo poveljnika armade, ki jih kombinira, da bi
dosegel cilj armadne operacije. Operacije letalskih sil in zračne obrambe
izvajajo letalski korpusi in korpusi zračne obrambe, medtem ko pomorske operacije izvajajo bojne flote. V nasprotju s kampanjami, ki trajajo
celo poletje, zimo, jesen ali pomlad in potekajo na celotnem kopenskem,
pomorskem in zračnem vojskovališču, potekajo operacije na eni do dveh
operacijskih smereh in v povprečju trajajo od enega do treh tednov.
V prej omenjenem primeru nemške kampanje na zahodni fronti v začetnem obdobju druge svetovne vojne je navidezno nepomembna zračnopomorska desantna operacija proti Norveški imela – z vidika nameravane
osvojitve Velike Britanije (do česar naj bi prišlo v končnici kampanje) –
izredno pomemben dolgoročni cilj. Nemci so si z nadzorom nad Norveško namreč zagotavljali širok izhod svoji floti in podmornicam – dotlej
utesnjenim v Baltiku – v severni Atlantik. S tem so se vzpostavljale ugodne okoliščine in možnosti za uspešen potek prihodnjih operacij nemške
flote proti britanskim pomorskim komunikacijam, brez katerih se po
predvideni kapitulaciji Francije izolirana Velika Britanija ne bi mogla povezati z »ostankom sveta«, v prvi vrsti pa ne z ZDA.
Po drugi strani je operacija osvajanja Norveške skupaj z operacijo osvajanja Danske imela cilj Veliki Britaniji preprečiti, da bi s floto blokirala
Nemčijo in ji preprečila dostop do pomembnih švedskih nahajališč železne rude. Ne nazadnje je nemški nadzor nad Norveško in severnimi pomorskimi komunikacijami zagotavljal tudi to, da se Velika Britanija ne bi
mogla po morju povezati z ZSSR, če bi se ta odločila, da se ji pridruži (v
prvi vrsti zato, ker je Hitler že leta 1939 ocenjeval, da bo širjenje nemškega vpliva na Balkanu kot južnem krilu Evrope prej ali slej sprožilo naraščanje protinemških napetosti v Sovjetski zvezi, ki si je očitno prizadevala
zagotoviti vpliv na Balkanu in varen izhod iz Črnega morja v Sredozemlje). Operacija proti Norveški je imela v svoji sestavi štiri taktične celote,
ki bi jih lahko imenovali bitke: pomorski desant, ki se je izkrcal v norveških lukah (1); zračni desant, ki se je izkrcal na norveških letališčih (2);
podmorniške in letalske udare po britansko-francoski floti, ki je poskušala s (proti)desantom v Narviku uničiti nemški pomorski desant (3), in
obsežna delovanja norveške pete kolone, ki jo je vodil norveški častnik
Vidkung Quisling.
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Bitka kot sistem bojev
Bitke se praviloma izvajajo v okviru operacije; pri tem se končni cilj operacije doseže z uresničenjem ciljev posameznih bitk; njihovi rezultati se
medsebojno dopolnjujejo tako, da se doseže sinergijski učinek272. Bitke
izvajajo korpusi in divizije oziroma po velikosti podobne enote drugih vej
oboroženih sil. Vsaka bitka divizije je sestavljena iz večjega števila bojev
brigad (ali polkov) iz njene sestave, ki imajo prav tako vsaka svoj poseben
cilj, njegova uresničitev pa pomaga doseči končni cilj bitke. Bitke se izvajajo na delih korpusnega bojevališča in trajajo do 5 dni. Sestavljene so iz
2–3 etap, ki trajajo po dan ali dva.V napadni korpusni operaciji lahko npr.
ena divizija izvaja na širšem sektorju obrambno bitko in s tem »veže« nasprotnikove sile na določeni smeri, da bi drugi dve diviziji korpusa lahko
dosegli premoč na ožjem sektorju in izpeljali napadne bitke, s katerimi bi
dosegli končni cilj korpusne napadne operacije. Sestavni del te operacije
je lahko tudi zračnodesantna bitka padalskega desanta, ki bi odskočil v
nasprotnikovo zaledje.
Bitke praviloma izvajajo divizije, le izjemoma pa tudi brigade, ki delujejo na pomembnih smereh. Ker korpusi delujejo na eni operacijski smeri
ali dveh do treh operativno-taktičnih smereh, divizije v njihovi sestavi
praviloma delujejo vsaka na svoji taktični smeri. Korpus kopenske vojske,
ki deluje v prvem ešalonu armade v napadni operaciji, izvaja napadno
operacijo, sestavljeno iz treh do štirih divizijskih napadnih bitk. Sestavni
deli te bitke so lahko tudi zračnodesantni boji bataljonskih helikopterskih
desantov, več udarov posebnih sil po ciljih v nasprotnikovem zaledju in
večje število zračnih udarov letal za podporo po občutljivih točkah nasprotnikove bojne razporeditve. Praviloma je napadna bitka korpusa sestavljena iz dveh napadnih bitk divizij v prvem ešalonu, ki prebijajo prvi
pas nasprotnikove obrambe. Ko je ta pas prebit, pa sledi bitka divizije
drugega ešalona, ki izkorišča rezultate (dosežene z bitkama divizij prvega
ešalona) za preboj drugega pasu nasprotnikove obrambe in uresničenje
končnega cilja operacije.
V začetnem obdobju druge svetovne vojne je na slovenskem ozemlju
potekala nemško-italijanska kopenska operacija, načrtovana za obdobje
od 6. do 10. aprila 1941 v obliki manevra klešč, s katerim bi deli nemške272 Najstarejši

viri obravnavajo kot bitke odločilne oborožene boje, do katerih je prihajqalo, kadar so se postavile druga proti drugi glavnine oboroženih sil, da bi v enem
samem odločilnem boju izbojevale končni izid vojne. V Napoleonovem času so bile
znane bitke pri Austerlitzu, borodinska bitka, waterloojska bitka idr. Že med prvo
svetovno vojno ni bilo več mogoče z eno samo generalno bitko izbojevati končnega
rezultata vojne. Odtlej so sicer še vedno uporabljali pojem »bitka«, ki pa je dobil
manj odločilen pomen. Med drugo svetovno vojno so pojem »bitka« pogosto uporabljali za oznako kampanj (serijo operacij, ki so potekale na nebu Velike Britanije
1939/40, so npr. imenovali bitka za Veliko Britanijo). Na tem mestu je bitka opredeljena kot vmesna hierarhična kategorija med operacijo in bojem.
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ga 49. in 51. korpusa iz sestave 2. armade, ki je prodirala iz Avstrije prek
Maribora, in deli italijanske 2. armade, ki so prodirali iz Istre, zaprli oba
kraka klešč pri Karlovcu273. Z bitkama čelnih divizij nemške in italijanske
2. armade je bil namen odrezati 7. armado jugoslovanske kraljevske vojske od 1. skupine armad, ki ji je pripadala, in jo obkoljeno v Sloveniji uničiti. Končnica operacije je bila načrtovana kot uničenje celotne 7. armade
v »slovenskem kotlu«, do česar pa ni prišlo, ker so njene enote že pred
tem razpadle. Na podoben način so sile osi načrtovale prodor čelnih delov
nemške 12. armade iz Bolgarije in italijanske 9. armade iz severne Albanije, ki naj bi se združili na Kosovu in tako 3. skupino armad jugoslovanske
vojske odrezali od glavnine; pri tem manevru je imel pomembno vlogo
nemški 40. motorizirani korpus, katerega naloga je bila, da se po preboju
obmejnih položajev na jugoslovansko-bolgarski meji takoj usmeri na
Solun in s tem prepreči jugoslovanski 3. skupini armad, da bi se morda izmuznila iz obroča proti jugu in okrepila grško obrambo.
V napadni bitki sodobne divizije se razlikujeta dve paradigmi: napad iz
pohoda in pravočasno pripravljeni napad, ki poteka po temeljito opravljenih pripravah, med katerimi ima zelo pomembno vlogo ognjena priprava
napada. Ker so v organski sestavi sodobne divizije kopenske vojske orožja
z dometi 40 km in več (večcevni raketometi MLRS, smerč, uragan idr.) ter
helikopterska brigada letalstva kopenske vojske (okoli 180 helikopterjev
različnih vrst), imajo zelo pomembno vlogo globoki udari in vertikalni manever desantnih enot. Etape napadne bitke so praviloma te: (1) priprava
napada, (2) preboj obrambe, ki ga izvaja prvi ešalon divizije, ter (3) izkoriščanje uspeha, kar izvajajo sile drugega ešalona divizije. Oklepna divizija
ZDA napada praviloma na 20–30 km širokem sektorju, pri čemer je odsek
preboja širok le 6–10 km. Globina preboja divizije je do 30 km. Povprečna
hitrost napredovanja divizije je med prebojem do 15 km na dan, ko pa enkrat predre pas taktične obrambe, lahko doseže do 30 km na dan.

Operativno koordinirani sistemi bojev in drugih dejavnosti
Že v obdobju nastanka in razvoja operacij se je pokazalo, da so v intervalih med operacijami in večjimi bitkami enote operativne velikosti (skupine armad, fronte, armade, flote) izvajale množico dejavnosti, ki so imele
cilj ustvariti ugodne okoliščine za naslednje operacije. V teh premorih
med operacijami (»operativnih pavzah«) so vzporedno potekale številne
obrambne, napadne in druge dejavnosti manjših enot, medtem ko so se
glavne sile pregrupirale, popolnjevale izgube, popolnjevale porabljene zaloge, odpravljale okvare in s svežimi enotami zamenjevale enote, ki so v
prejšnjih operacijah imele izgube.. Zelo pomembno vlogo je pri tem imelo
273 Vojna

enciklopedija, 2. izdaja, 1. zv., str. 187–190; VIZ, Beograd 1970.
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bojno dežurstvo posebnih intervencijskih skupin, ki so imele nalogo posredovati, če bi nasprotnik poskušal doseči presenečenje z desanti, nenadnimi zračnimi udari ipd. Te dejavnosti niso imele tako jasno izraženega cilja, kot so ga imele bitke in operacije, značilno pa je bilo, da so trajale
dalj časa od bitk in operacij in da so se enote, ki so v njih sodelovale, angažirale manj intenzivno.
Za ponazoritev naj omenimo, da so v premorih med operacijami ves
čas potekali: (1) izvidniške in druge obveščevalne dejavnosti, s katerimi
so se zbirali podatki o nasprotniku in meteorološki situaciji; (2) opazovanje, s katerim so izvidniške in druge enote, ki so bile v stiku z nasprotnikom, neprekinjeno opazovale, kaj počno nasprotnikove enote; (3) utrjevalne, maskirne, gradbene in druge dejavnosti (npr. polaganje minskih
polj, priprave objektov za rušenje, razminiranje nasprotnikovih minskih
polj, odpravljanje posledic rušenj ipd.) s katerimi so lastne enote pripravljale bojne položaje, letalske baze in komunikacije za naslednje dejavnosti; (4) protidiverzantske, protipartizanske, protizračne, protiminske,
protijedrsko-kemično-biološke, protielektronske in druge zavarovalne dejavnosti, ki so zagotavljale varno baziranje lastnih sil in njihove logistične
in druge priprave za naslednje operacije. Množico teh raznovrstnih dejavnosti, ki so jih izvajale taktične enote, razpršene na širokem prostoru, so
v skladno celoto povezovali načrti, izdelani v poveljstvih in štabih operativnih enot, kot so npr. skupine armad, fronte, armade in le izjemoma
tudi korpusi, ki so delovali na samostojnih smereh.
Teoretiki, ki so se ukvarjali s preučevanjem teh dejavnosti, so se zavedali, da se te dejavnosti – zaradi heterogenosti ciljev, dolgotrajnosti in
nizke intenzivnosti – bistveno razlikujejo od operacij, s katerimi jih je povezovalo to, da so jih načrtovala ista poveljstva in štabi (ki so načrtovali
operacije) (1), da so potekala v istem prostoru kot operacije (2) in da so se
z njimi vzpostavile okoliščine in možnosti za uspešno delovanje v naslednjih operacijah, oziroma se nasprotniku preprečevale, da bi v premorih
med operacijami dosegel presenečenje (3). Da bi seštevek teh operativno
povezanih in medsebojno časovno-prostorsko usklajenih dolgotrajnejših
množičnih taktičnih dejavnosti razlikovali od operacij in od samostojnih
taktičnih dejavnosti posameznih taktičnih enot, so v nekaterih oboroženih silah uporabljali pojem »sistematična bojna delovanja«274, v drugih
»(boj za) ustvarjanje ugodnega operativnega režima«275, v tretjih pa »sistemi operativno koordiniranih bojev in drugih dejavnosti«276.
274 Vojni

leksikon, str. 558; VIZ, Beograd 1980.
»(boj za) ustvarjanje ugodnega operativnega režima« je bil v uporabi predvsem
v vojni mornarici in v vojnem letalstvu. Označuje delovanja na celotnem vojskovališču, s katerimi se je zagotavljalo varno baziranje pomorskih sil, potekanje pomorskega prometa ter priprava sil za naslednje operacije kakor tudi za morebitno pregrupiranje in strateški razvoj glavnih sil. (Vojni leksikon, str. 433; VIZ, Beograd 1980.
276 V normativnem priročniku bivše JLA (Strategija oružane borbe – VIZ – Beograd – str.
320–1) so uporabljali izraz »samostojni boji«, da bi z njim označili množico bojev, ki
275 Pojem
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Značilni primeri operativno koordiniranih bojev so bili izvedeni med
napadi nemških podmornic na zavezniške pomorske komunikacije na Atlantiku. Ker v napadu na konvoj trgovskih ladij hkrati ni moglo napadati
več kot 5–6 podmornic (sicer bi se med seboj ovirale pri manevriranju in
motile), so Nemci napade organizirali v »valovih« (po 5–6 podmornic), pri
čemer so kombinirali nočne udare podmornic z dnevnimi udari bombnikov in torpednih letal. Nemške površinske ladje so imele pri tem nalogo,
da z občasnimi izpadi iz norveških baz in križarjenji v severnem Atlantiku odvlečejo zavezniške zaščitne odrede od konvojev in tako olajšajo napade letal in podmornic. Znan je primer zavezniškega konvoja PQ-17, ki
je julija 1942 imel nalogo prepeljati vojaško pomoč iz ZDA v sovjetsko
luko Murmansk. Nemci so z agenturo in elektronskim izvidovanjem pravočasno izvedeli, da se ta konvoj pripravlja za plovbo iz ZDA proti SZ. Poveljstvo, ki je iz Norveške vodilo napade na ta konvoj, je ocenilo nekaj
možnih variant, kako naj bi morda plul konvoj; ko je ugotovilo, kje bi
konvoj lahko bil podnevi in kje ponoči, ter preučilo meteorološke napovedi in astronomske okoliščine (na vidljivost je vplival polarni sij), je določilo geografske koordinate »kvadratov za udare« in nanje usmerilo najbližje
sile. Ker so pravočasno presodili položaj, so lahko pravočasno predislocirali podmorniške sile iz osrednjega Atlantika na maršruto konvoja, ki je
šla veliko severneje od maršrut konvojev, ki so ponavadi pluli v Veliko
Britanijo. Vzporedno so na norveška letališča pravočasno prebazirali izvidniška, bombniška in torpedna letala. Četudi je imel konvoj močno
obrambo, je na vsej maršruti izgubil okoli dve tretjini vseh transportnih
ladij, vendar ne naenkrat, kot se je npr. dogajalo v operacijah ali bitkah,
ampak v desetdnevnih zaporednih podmorniško-letalskih napadih. Ti so
sicer vsak zase povzročali majhne izgube, ko pa so se na koncu seštele, so
bile velike 277.

Boj kot sistem dvobojev
Boje izvajajo na bojišču taktične enote, kot so brigade, polki, bataljoni,
čete, vodi in oddelki iz njihove sestave. Zato se boji z vidika enot, ki jih izvajajo, delijo na brigadne, polkovne, bataljonske, četne, vodne in oddelčne. Z vidika prostora, kjer potekajo, se delijo na kopenske, zračne, pomorske oziroma podvodne boje. Brigade, polki in manjše enote izvajajo z
bataljoni (ki so v njihovi organski sestavi) boje, ki trajajo dan ali dva, čete
bi jih enote TO in posebne diverzantske enote izvajale v zaledju nasprotnika, v primeru okupacije. »Samostojni boji« so bili obravnavani kot rezultat nuje, ker bi se odvijali takrat, ko se – zaradi neugodnega razmerja sil – ne bi moglo izvajati operacije z
operativnimi enotami tedanje JLA.
277 Samuel Morrison: Bitka za Atlantik – septembar 1939 – maj 1943, str. 164–174;
KJRM, Split 1956.
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teh bataljonov pa prav tako boje, le da so manjših razsežnosti in kratkotrajnejši od bojev bataljonov. Brigada KOV napada v 6–10 km širokem
pasu, pri čemer prebija obrambo na 3–6 km širokem pasu; globina prodora brigade je do 20 km. Kadar se brigada brani, so te razsežnosti praviloma 3- do 4-krat večje. Čete iz sestave bataljonov imajo lahko večurne boje,
pri čemer gre proces »drobljenja« razsežnosti oboroženega boja brigade
na boje nižjih enot v njeni sestavi vse do točke, ko se oddelek vojakov
nekaj minut bojuje s skupino vojakov ali tankov, oziroma posameznik
proti posamezniku ali tanku. Ta elementarni dogodek najmanjših prostorskih in časovnih razsežnosti, do katerega pride v oboroženem boju, imenujemo dvoboj.
Posebnost bojev, ki jih izvajajo letalske enote in mornarica, je v tem, da
se v njih praviloma pojavljajo dvoboji, v katerih se ladja bori proti ladji, letalo proti letalu. Pri tem so geografske razsežnosti boja praviloma enake
razsežnostim, ki jih imajo operacije korpusov ali armad kopenske vojske.
Vzrok so manevrske lastnosti letal, helikopterjev in ladij ter oborožitvenih
sistemov, s katerimi so oboroženi. Sodobna bojna letala imajo le pilota ali
posadko največ dveh mož, a lahko delujejo v taktičnem polmeru 1.000
km, medtem ko sodobne dizelelektrične podmornice lahko do 2 meseca
patruljirajo 3.000–5.000 km daleč od svojih baz. Pri tem imajo letala in
podmornice ali površinske ladje ognjeno moč, ki jim omogoča, da z vodljivimi izstrelki z enim napadom konvencionalnih orožij uničijo večtisočtonsko ladjo, pehotno četo v tovornih vozilih, artilerijsko baterijo na položaju ipd. Značilno je, da se pri ladjah in podmornicah oboroženi boj
praviloma pojavlja v obliki dvoboja ladja proti ladji, ladja proti podmornici ipd. To nesorazmerje v manevrskih in ognjenih značilnostih narekuje,
da ni mogoče enačiti prostorsko-časovnih norm, ki veljajo za operacije,
bitke, boje in druge dejavnosti kopenskih, pomorskih in letalskih enot.
Med zračno-raketno operacijo The Allied Force sil Nato proti ZRJ so
udarne letalske taktične skupine izvajale boje tako, da je najprej ena skupina letal s protiradarskimi raketami napadla opazovalno radarsko mrežo
in rakete zračne obrambe, druga skupina pa je z radarskimi motilniki dušila rezervne radarje, če so jih branilci vključili. Za tem je glavna letalska
skupina, oborožena z vodljivimi bombami, izvedla udar po glavnem objektu, pri čemer jo je ves čas varovala skupina lovcev, pripravljena prestreči nasprotnikove prestreznike, če bi vzleteli v napad na glavno letalsko
skupino. Vidi se, da je bil boj eskadrilje sestavljen iz štirih dvobojev, in
sicer iz dvoboja podskupine za nevtralizacijo položaja zračne obrambe,
dvoboja podskupine za elektronsko motenje rezerve zračne obrambe,
dvoboja glavne skupine (ki je napadala glavni objekt) in dvoboja zaščitne
podskupine, ki je varovala glavno skupino pred nasprotnikovimi prestrezniki. Ta skupina je tudi imela nalogo, da zavaruje helikoptersko skupino
za reševanje sestreljenih pilotov, ki bi jo priklicali, če bi bilo kakšno letalo
med napadom sestreljeno. Glavni udar je torej izvajala le ena četrtina
vseh udarnih sil.
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Globoki udari kot posebna nestična oblika bojnega delovanja
Že v sklepni etapi druge svetovne vojne so Nemci poskušali z ofenzivno
uporabo aerodinamičnih raket V-1, prvih vodljivih izstrelkov na reaktivni
pogon v zgodovini, in prvih pravih strateških balističnih raket V-2 zlomiti
bojno moralo britanskega vodstva in prebivalstva ter izsiliti separatni mir,
ki bi jim omogočil predislocirati sile z zahoda (kjer je že prišlo do angloameriške invazije) na vzhod in se tako izogniti brezpogojni kapitulaciji.
Ker so bile rakete v bistvu roboti pod nadzorom človeka (o njihovih ciljih
so odločali nemški štabi), bi to etapo vojne lahko šteli kot uvod v obdobje
robotizacije vojne. Razvoj sodobnih oborožitvenih sistemov je bil po drugi
svetovni vojni – ko so začeli prihajati v oborožene sile teledirigirani izstrelki velike rušilne moči – usmerjen v povečanje njihovih dosegov, hkrati pa tudi njihove hitrosti, natančnosti, prodornosti (zmogljivosti prodora
skozi nasprotnikovo obrambo), in zmanjševanje njihove opaznosti. Raketni motorji, ki so raketam povečali doseg na več tisoč kilometrov, in jedrske bojne glave, katerih eksplozivna moč je omogočila neselektivno uničevanje vojaških in civilnih površinskih ciljev polmera več kilometrov, so
utrli pot razmišljanju, da je treba revidirati nekdanja aksioma, po katerih
je človek najpomembnejši dejavnik v oboroženem boju proti nasprotniku
ter da se v bojnem delovanju rezultati vedno seštevajo kumulativno (rezultati dvobojev se seštevajo v bojih, rezultati bojev v bitkah, rezultati
bitk v operacijah in operacij v kampanjah).
V skladu s pojavom orožij za množično uničevanje so strateške udare s
kemičnimi, biološkimi ali jedrskimi bojnimi glavami pričeli obravnavati
kot popolnoma novo obliko medcelinskega globalnega bojnega delovanja,
ki z razsežnostmi sekvenčnega množičnega uničevanja daleč prekaša klasične predstave o uničenjih, kakršna je bilo mogoče doseči s konvencionalnimi orožji. Ker je ena sama jedrska bomba z močjo, kakršno je imela
bomba, vržena na Hirošimo (20 kt), lahko uničila mesto z do sto tisoč prebivalci ali celotno letalsko bazo z vsemi letali, za kar je bila v drugi svetovni vojni potrebna posebna operacija letalskega korpusa, so udari z razdalje z jedrskim orožjem dobili v strateških ocenah enak status, kot so ga v
drugi svetovni vojni imele bitke ali operacije278.
V vojaških vedah so v obdobju jedrske evforije nekateri teoretiki prišli
do ugotovitve, da bo vojno mogoče dobiti samo s strateškim jedrskim
orožjem, če bo le stran, ki ga bo imela v zadostni količini, uspela presenetiti nasprotnika s tem, da bo uspela prva izpeljati udar po stateških ciljih –
278 Analiza

bojnih zmogljivosti ameriškega atomskega topa kalibra 280 mm kaže, da bi
lahko v eni uri izstrelil 6 granat posamične jakosti 20 KT (kiloton trotila), s čimer bi
bil dosežen enak učinek, kot bi ga v eni uri lahko doseglo 33.000 topov srednjega kalibra s klasičnimi fugasnimi granatami. Očitno bi taktični učinki enega samega atomskega topa prekašali ognjene zmogljivosti celotne armade. (Herman Hoth, prav tam,
str. 17).
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vojaških bazah, industrijskih središčih, politično-administrativnih središčih in poveljniških mestih279. S tem naj bi dosegla prednost, ki je nasprotnik ne bi mogel izničiti. Ko so dozorela spoznanja, da bi takšen udar – zaradi nakopičenih nasprotnikovih zalog jedrskega orožja in povračilnega
udara nasprotnikovih jedrskih podmornic, strateških bombnikov ter
kopenskih samovoznih balističnih raket – povzročil splošno katastrofo
(»jedrski samomor« obeh strani), so takšna razmišljanja zavrgli280. Strateško jedrsko orožje je – v obdobju obojestransko zagotovljenega uničenja
(MAD = Mutual Assured Destruction) – izgubilo status orožja prvega
udara, s katerim bi bilo mogoče zagotoviti zmago v jedrski vojni, razvoj pa
se je preusmeril na jedrska taktična orožja majhne moči (mini-nukes), s
katerimi bi bilo mogoče uničevati manjše cilje (bataljone, čete, manjša
oporišča ipd.). S tem da bi jedrsko orožje uporabljali proti taktičnim ciljem, naj bi preprečili, da bi se vojna spremenila v strateško jedrsko vojno.
Misel o odločilnem prvem udaru je ponovno zaživela v tem tisočletju,
ker so nova klasična razstreliva in samovodljivi izstrelki postali tako izpopolnjeni, da je z njimi mogoče doseči skorajda enake učinke kot z orožji
za množično uničevanje, ne da bi se pri tem povzročala radioaktivna kontaminacija. Naj v zvezi s tem omenimo, da standardna bojna glava s 500
kg aerosolnega eksploziva FAE (Fuel Air Explosive) uniči vsa živa bitja v
krogu premera 400 metrov281. Veliki dosegi sodobnih raket in standarden
odklon točke padca rakete od središča cilja, ki se je – po zaslugi sistemov
za satelitsko navigacijo (GPS) – zmanjšal na 10–20 metrov, omogočajo
strani, ki ima monopol nad razvojem in uporabo takšnih raket, da jih izstreljuje s premičnih platform (letal, podmornic, ladij) z razdalj, ki so večje od dosega nasprotnikove obrambe. Ta nova vrsta oboroženega boja, boj
z orožji nove generacije (ang. stand off weapons), ko ni fizičnega stika
med bojnimi enotami tekmecev, ki je bil značilen za konvencionalne dvo279 Minister

letalstva ZDA Douglas je leta 1959 javno izjavil: »Osnovna strategija ZDA je
nenaden napad z vsemi razpoložljivimi silami in sredstvi. Takšen udar morajo prve
izpeljati ZDA.« Podobno je takrat trdil tudi profesor Bernard Brodie v svoji knjigi o
strategiji v jedrski dobi: »Ko govorimo o odločilnem značaju strateškega bombardiranja, upoštevamo, da se druge oblike vojnih delovanj po vsej verjetnosti ne bodo uporabile ali pa da bodo odveč, če bo to bombardiranje izpeljano v tako grandioznih razsežnostih, kakršne dovoljujejo obstoječe sile.« Kot odgovor na takšna gledišča je tudi
sovjetski maršal Sokolovski izjavil, da bodo v morebitni vojni med blokoma glavno
vlogo imeli jedrski udari po celotni globini nasprotnikovega ozemlja. (Sokolovski, op.
cit., str. 408–409, 429, 433).
280 Na Zahodu se je to zgodilo že v sedemdesetih letih, medtem ko so v ZSSR razprave o
tem, ali je jedrsko orožje orožje zmage v vojni ali pa le sredstvo odvračanja, ki se ne
bo smelo uporabiti, trajale vse do konca perestrojke. Maršal Ogarkov je zastopal stališče, da gre za orožje odvračanja, maršal Tolubko pa je bil trdno prepričan, da bi
uporaba tega orožja, in ne konvencionalnih sil, v morebitni svetovni vojni odločala o
tem, kdo bo zmagovalec. (Vojske i promene u socijalističkim zemljama – zbornik,
str. 12; Centar za istraživanje mira i konflikata – Institut za evropske studije, Beograd
1994).
281 Vojni leksikon, str. 372; VIZ, Beograd 1981).
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boje, boje, bitke in operacije, odpira možnosti za popolnoma nove vsebine
oboroženega boja; v njem se nasprotniku uničujejo pomembni cilji, ne da
bi se pri tem izpostavljale izgubam lastne sile. Množični strateški raketnoletalski udari te vrste so bili v praksi že uspešno preverjeni med operacijami ZDA »Desert Storm« (1991), »Deliberate Force« (1995), »Desert Fox«
(1998), »Allied Force« (1999) in »The Endurable Freedom« (2001 in 2002).
Na razvoj opisanih oblik in vsebin oboroženega boja vzpodbudno vpliva na žrtve občutljivo javno mnenje razvitih držav; praviloma je občutljivo
na lastne vojaške izgube, še posebno pa na izgube v ljudeh. Roboti pod
človekovim nadzorom – kot so daljinske manevrirne rakete ter samovodljive bombe in rakete – se pri tem pojavljajo kot idealno ofenzivno sredstvo, ki oboroženim silam razvitih držav omogoča, da se – z udari raketonosilcev in raketonosilk z razdalj, večjih od dosega nasprotnikove zračne
obrambe – izognejo izgubam svojih ljudi; to daje politikom razvitih držav
proste roke, saj jim ni več treba tako kot nekoč vključevati v tveganje pri
odločanju svojih vojaških žrtev. Če se orožja te vrste uporabijo za napade
na komunikacije, energetske sisteme in vojaške kopenske, letalske in pomorske baze, njihova natančnost zagotavlja skrajno zmanjšanje t. i. bočnih izgub (civilnega prebivalstva). Kot se je pokazalo v primerih Iraka
(1991), ZRJ (1999) in talibanov v Afganistanu (2001), je bilo z udari z razdalje doseženo, da so vsi nasprotniki ZDA opustili svoje cilje, ne da bi bilo
za to treba z ameriškimi kopenskimi silami zasesti njihova ozemlja. S tem
da se netvegani udari po nasprotnikovih ciljih lahko izvajajo z roboti na
globalnih razdaljah, se stran, ki jim ima na voljo, dokaj lažje odloči za
»militarizacijo« diplomacije, ko se za podkrepitev diplomatskih not lahko
uporabljajo udari z velikih razdalj. Poleg tega imajo roboti pomembno
vlogo tudi pri zastraševanju in odvračanju potencialnih nasprotnikov. Od
tod se lahko izpelje trditev, da so danes natančno vodljiva konvencionalna
orožja z velikimi dosegi prevzela vlogo glavnega orožja odvračanja, kot so
jo nekoč imela strateška jedrska orožja.
Za sodobne razvite družbe je značilno, da so v obdobju globalizacije
postale zelo občutljive na teroristične napade. V njihove luke vsak dan
vplove po več sto ladij z različnimi tovori, med katerimi so tudi nevarne
snovi (razstreliva, goriva, maziva, nevarne kemične snovi ipd.); enako
velja za desettisoče letal in vozil, ki prav tako prevažajo nevarne tovore in
(ali) potnike. Kot je pokazala dosedanja praksa terorističnih napadov, so
teroristi danes sposobni izdelati ne le kemična bojna sredstva in klasična
razstreliva, ampak tudi ugrabljati ladje in letala in jih uporabljati za napade na občutljive cilje. Kemični napad pripadnikov japonske verske sekte
(Aum Shinryo) na potnike tokijske podzemne železnice (1), dejanje ameriških ekstremistov, ki so podtaknili tovornjak z razstrelivom v poslovno
zgradbo WTC (2), napad islamskih samomorilskih krmarjev eksplozivnih
čolnov (ki sta v Jemnu napadla ameriški rušilec USS Cole) (3), in znani
sinhronizirani množični samomorilski letalski napadi pripadnikov islamske teroristične mreže Al Kajda (leta 2001) na najpomembnejše ameriške
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civilne cilje (4) so prepričljiv dokaz, da so se v minulem desetletju tudi teroristi usposobili za udare z medcelinskih razdalj in za povzročanje človeških žrtev in materialne škode v takšnih razsežnostih, kakršne so prej
lahko povzročale samo oborožene sile srednje velikih držav. Ker pa teh
udarov danes ne izvajajo oborožene sile, ampak skupine civilistov, ki so
se infiltrirale in maskirale med civilnim prebivalstvom, pri čemer uporabljajo kot orožja improvizirana sredstva (z razstrelivom napolnjene tovornjake ali osebne avtomobile, z gorivom napolnjena potniška ali tovorna
letala), njihovi cilji pa navsezadnje tudi sami postanejo orožja (zgradbe, ki
so se zrušile po napadu samomorilskih pilotov, so pokopale v svojih
ruševinah več kot 3.000 ljudi, če pa bi bile cilji napadov 2 ali 3 jedrske
elektrarne, bi bile izgube in škoda še nekajkrat večje), je očitno, da so v
tretjem tisočletju države nepovratno izgubile monopol nad globalnim nasiljem velikih razsežnosti.
Treba je upoštevati, da je razvoj oborožitvenih sistemov doslej potekal
v smeri razvoja robotov pod nadzorom človeka, kakršni so npr. balistične
rakete, mine z daljinskimi ali bližinskimi vžigalniki, teledirigirana vozila
ipd. Vendar pa obstajajo znamenja, da so v obdobju hladne vojne v ZSSR
projektirali docela avtomatiziran poveljniško-informacijski sistem t.i. sodnega dne (doomsday machine)282; v primeru ameriškega nenadnega strateškega jedrskega napada na Sovjetsko zvezo naj bi samodejno sprožil
sinhroniziran sovjetski strateški jedrski odgovor po ciljih v ZDA. Ker bi
bile ob ameriškem nenadnem napadu na poveljniško mesto sovjetskih
strateških jedrskih sil zaradi radioaktivnega oblaka, ki bi nastal ob eksplozijah bomb, ohromljene sovjetske strateške zveze s podmornicami,
bombniki in bazami kopenskih lanserjev, so v SZ načrtovali, da bi odgovor avtomatično sprožil rezervni poveljniški sistem. Potem ko bi posebna
mreža občutljivih senzorjev na tajnih lokacijah okoli potencialnih sovjetskih ciljev samodejno ugotavljala ameriške jedrske eksplozije (na podlagi
seizmičnih učinkov), bi z njo povezan računalniški sistem aktiviral sovjetske dežurne komunikacijske rakete. Rakete bi v svojih glavah imele radijske oddajnike z nastavljenimi programi za podmornice, letalske baze in
kopenske raketne baze. Ker bi rakete imele svoje trajektorije usmerjene
na položaje teh raketonosilcev, bi z emitiranjem ukazov iz teh raket do
baz na Zemlji zagotovili zanesljiv sovjetski sinhroniziran strateški jedrski
protiudar po ciljih v ZDA. Domneva se, da bi bil sorazmeren udaru, ki bi
ga prve izpeljale ZDA. Ker doslej nihče v SZ in pozneje v Ruski federaciji
ni zanikal obstoja »robota sodnega dne«, resničnosti njegovega obstoja ni
mogoče povsem izključiti.

282 Steven

Zaloga: Russia’s »Doomsday« machine; Jane’s Intelligence Review, No 5/
1995, str. 54–56.
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POLEMISTIKA KOT OSREDNJI STEBER
(»TRDO JEDRO«) VOJAŠKE ZNANOSTI
Podsistem ortodoksnih vojaških ved je hrbtenica vojaške znanosti, in
sicer zato, ker je edini med vsemi podsistemi vojaških ved, ki se neposredno ukvarja z oboroženim bojem. Osrednji problem, s katerim se ukvarja polemistika, je iskanje načinov bojnih delovanj, s katerih se dosežejo najboljši rezultati z minimalnimi izgubami lastnih sil in v najkrajšem
možnem času. Vendar pa vseh rezultatov bojev ni vedno možno izraziti le
količinsko v obliki človeških izgub in (ali) škode, povzročenih nasprotniku, ker gre v vojni pogosto za vprašanje preživetja in usode koalicije, države ali naroda. Merilo uspeha v oboroženem boju in v vojni torej ne more
biti le preprosta primerjava seštetih človeških in materialnih izgub obeh
spopadenih strani.
V že omenjenem prvem ohranjenem napisanem delu iz področja bojevanja, katerega avtor je bil Kitajec Sun Civu283, je bilo ugotovljeno, da je
preučevanje oboroženega boja življenjskega pomena za varnost oziroma
preživetje vsake države. Varnost so torej v antiki obravnavali predvsem
kot nekaj, kar je povezano z vojaškim ogrožanjem državnih mej. Iz naslova in vsebine njegovega besedila Umetnost vojskovanja (Art of War) se vidi,
da umetnosti (priprav in vodenja) vojne ni (iz)enačil z izvajanjem oboroženega boja. To pokaže že naštevanje vprašanj, na katera mora poiskati odgovor vsak poveljnik, preden sprejme odločitev za uporabo oboroženih
sil284. V bistvu je šlo za algoritem sprejemanja odločitve v tveganih kritičnih razmerah. Naštel je tudi pet stalnic: (1) »moralni zakon«, ki zahteva,
da je ljudstvo enotno z vladarjem oziroma vojskovodjo; (2) »nebo«, kar pomeni vreme kot meteološki naravni pojav, ki vpliva na oboroženi boj; (3)
»zemljo« kot vojskovališče in bojišče z vsemi njunimi značilnostmi; (4)
»poveljnika« kot poosebljenje modrosti, dobrote in drugih moralnih vrlin;
(5) »metode« in »disciplino«, s katerimi je pojmoval delitev armade na
manjše dele, hierarhijo med poveljniki, nadzor nad izpolnjevanjem nalog
idr. Izredno pomembno je, da se že pri Sun Civuju opazi, da je v veščino
vojskovanja (priprave in vodenja vojne) vključil tudi dejavnosti državnikov, kar pomeni, da je tisto, kar morajo storiti vladarji, razločeval od tistega, kar morajo storiti vojskovodje, ki so na čelu svojih enot285. Polemistiki
je torej dodelil relativno samostojnost s tem, da jo je ločil od vodenja države v vojni.
283 Gre

za zbirko aforizmov, ki se pripisuje kitajskem avtorju Sun Civuju, ki je znan tudi
pod imenom Sun Ceven (Vojni leksikon. str. 1069; VIZ, Beograd 1981).
284 Sun: Veština ratovanja, str. 37–39; VIZ, Beograd 1952.
285 Državnikom je svetoval, naj ne prekršijo 5 tabujev: (1) naj ne vodijo vojne, če država
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Praktiki, ki so vodili oborožene boje in vojaške pohode, so že v antiki in
obdobju fevdalizma imeli obilo osebnih izkušenj in izkušenih vojaških
svetovalcev in pomočnikov, kar je prvim raziskovalcem, ki so v antiki poskušali opisati njihove priprave za oboroženi boj in izvajanje oboroženega
boja, omogočalo vpogled v prakso, ki ni temeljil le na osebnih opažanjih
raziskovalcev, ampak tudi na izkušnjah tistih, s katerimi so o teh vprašanjih razpravljali. Ko so opazovali zmagovalce in poražence oboroženih
bojev, so že v antiki spoznali, da so bili v praksi uspešnejši vojskovodje, ki
so bili spretnejši od nasprotnikov (pri pripravah in izvajanju oboroženega
boja) in so imeli hkrati na voljo močnejše sile. Med zmago in vojaško premočjo so torej ža zelo zgodaj odkrili visoko stopnjo korelacije. Kadar pa
niso mogli ugotoviti, katera stran je bila v kakem oboroženem boju spretnejša in močnejša od nasprotnika, so se nekateri zatekali k temu, da so
njen uspeh pripisovali bodisi bojni sreči, bodisi magiji ali podpori božanstev, kakršna so bili bog(ovi) vojne, bog(inja) zmage ipd. Povezavo med
bojno srečo in močjo ponazarja znan rimski pregovor »Fortem Fortuna
adiuvat!«, po katerem sreča podpira tistega, ki je močan. Kot sestavni del
moči so šteli vojaška znanja in spretnosti, še posebno pa disciplino enot,
ki so tudi v najhujši nevarnosti izvajale povelja vojskovodij.
S pojmom »vojaška veščina«, »vojaška spretnost« ali »vojaška umetnost« (lat. ars militaris), ki so ga ločili od vpliva višjih sil in naključij, so že
v najstarejših časih označevali ne le telesne spretnosti in značaje udeležencev oboroženih bojev, njihovo disciplino, pogum, zaupanje v poveljnike in soborce, pripravljenost na žrtve in napore, izurjenost v izvajanju
povelij in njihove spretnosti v uporabi orožij, ampak tudi sposobnost logičnega »vojaškega razmišljanja« poveljnikov v presojanju razmer, njihovo dobro poznavanje zmogljivosti svojih in nasprotnikovih enot in vojskovodij, organizacijske sposobnosti, izraženo sposobnost odkrivanja napak
pri nasprotniku in hitrega sprejemanja odločitev ter nato uveljavljanje teh
odločitev na bojišču. Prav ta širina je vplivala že na rimskega vojaškega
teoretika Flavija Vegecija, da je v 4.–5. stol. n. št. takratno teorijo vojskovanja, ki je takrat imela v prvi vrsti opisno in klasifikacijsko, ne pa tudi
razlagalne in prognostične funkcije, poimenoval »znanost o vojni«, v nasprotju z veščino vojskovanja, ki jo je označil kot »veščino osvajanja«286.
ni finančno dovolj močna in če nima dovolj vojakov; (2) naj ne vodijo vojne, če so
neugodne zunanjepolitične okoliščine; (3) naj ne vodijo vojne, če država ni notranje
stabilna, oziroma če jo pretresajo razprtije; (4) naj ne vodijo vojne, če nimajo splošne
podpore ljudstva, in (5) naj ne vodijo vojne na dveh ali več frontah. (Sun Tzu: The
Art of War (by general Tao Hanzhang), str. 22; Wordsworth Reference 1993).
286 V sklepnih besedah cesarju Valencijanu je Vegecij v cesarjevi osebi videl tistega, ki
bo na enem mestu združil »znanost o vojni« (»Science of War« kot dejavnost, s katero se ukvarja vladar na čelu države) z »veščino osvajanja« (»Art of Conquest«, s katero se ukvarjajo generali na čelu vojske). (Roots of Strategy, str. 175; Stackpoole
Books 1985; podrobneje v tekstu o Vegeciju v Epitome of military science, str. 289;
N.J.E. Austin, N. B. Rankov Exploratio, Routledge, New York 1998).
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Paradoksalno je, da se tudi danes pri mnogih avtorjih še vedno pogosto
mešata ne le področji vojskovanja in bojevanja, ampak tudi znanosti in
ved, ki se s tem ukvarjajo, in veščinskega dela, ki se ukvarja z aplikacijo
dosežkov teorije. Arhaični pojem »vojaška veščina« (military art) oziroma
»veščina vojne« (art of war) najdemo še vedno tudi danes, in to ne le v enciklopedijah in učbenikih s področja vojaške zgodovine, ampak tudi v
pravilnikih in priročnikih sodobnih armad287. Čeprav so od antike do
danes številne generacije raziskovalcev, ki so se ukvarjali z opisovanjem,
razčlenjevanjem, pojasnjevanjem in napovedovanjem oboroženih bojev,
obogatile teorijo oboroženega boja do epistemološke ravni, na kateri se je
spremenila v razvejan podsistem vojaških ved, se očitno – zaradi znanega
tradicionalizma vojaških profesionalcev – tudi danes še vedno dokaj pogosto uporablja za področje teorije in prakse oboroženega boja stari naziv,
ki ga enači z »veščino«, četudi to že davno ni več288.
Vpogled v sodobnejše definicije »vojaške veščine« (ang. military art, fr.
art militair, ital. arte militare, rus. voennoe iskusstvo) in »vojne veščine«
(ang. art of war, fr. art de guerre, sh. ratna veština) – ki se pogosto uporabljata kot sinonima – kaže, da se za izrazom »veščina« v nekaterih novejših
definicijah pojavlja »teorija in praksa priprave in izvajanja bojnih delovanj
na kopnem, morju in v zraku«289, v drugih pa »teorija in praksa pripravljanja in izvajanja oboroženega boja«290. Očitno je v novih definicijah
prišlo do ločitve preučevanja vojne (kot kompleksnega procesa, s katerim
se ukvarjajo mnoge znanosti, med njimi tudi znanost o vojni oziroma teorija vojne) od preučevanja oboroženega boja (oziroma bojnih delovanj), s
katerim se ukvarja vojaška znanost. Pri tem se v novejših definicijah
izrecno poudarja, da je »teorija bojnih delovanj« najpomembnejša sestavi287 V

zahodnih armadah se uporabljajo pojmi ang. military art, fr. art militair, ital. arte
militare ipd. V carski ruski, nato sovjetski in sedaj novi ruski armadi se uporablja
pojem »voennoe iskusstvo«. Pri prevodu iz ruščine v srbski jezik je prevajalec prilastek »voennoe« mehanično prevedel kot »ratna«, tako da je nastal pojem »ratna veština«. Da se je prevajalec zmotil, kaže vpogled v sovjetsko vojaško enciklopedijo (Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom 2, str. 211; Moskva 1976), kjer je »voennoe iskusstvo« eksplicitno definirano kot »teorija in praksa priprave in izvajanja vojaških
delovanj na kopnem, morju in v zraku«, ne pa vojne. Iz razlage, kaj so »vojaška delovanja« (»voennye dejstvija« na str. 260 iste enciklopedije) je očitno, da je bila pri prevodu narejena napaka. Pravilno bi se torej moral srbohrvaški prevod glasiti »vojaška
veščina«. To so ugotovili tudi avtorji Vojaškega leksikona (Vojni leksikon, str. 513;
VIZ, Beograd 1981), ki so »ratno veštino« opredelili kot »teorijo in prakso pripravljanja in izvajanja oboroženega boja« (torej ne vojne in vojskovanja, ampak oboroženega boja!).
288 Na to nelogičnost je že leta 1970 v tedanji Jugoslaviji opozoril general Stevo Ilić, ki je
po temeljiti analizi neskladij med naslovom in vsebino pojma »vojna veščina« (sh.
ratna veština) predlagal štiri ustreznejše rešitve, ki so upoštevali preobrazbo veščine
v (pod)sistem ved, a njegov predlog ni bil sprejet (uvodni referat generala Steva Ilića.
Vojna nauka, op. cit., str. 26–27).
289 Sovetskaja voennaja enciklopedija, tom2, str. 211; Voennizdat, Moskva 1976.
290 Vojni leksikon, str. 513; VIZ, Beograd 1981.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

177

na vojaške znanosti291; v drugih definicijah – ki se držijo starejših izhodišč – pa se teorija oboroženega boja docela enači z vojaško znanostjo292.
Očitno je torej, da bi v vojaški znanosti vnaprejšnje vztrajanje pri uporabi pojmov »vojaška veščina« ali »vojna veščina« (veščina vojne) lahko
vodilo do resnih nesporazumov, saj ne bi bilo jasno, kdaj se s tem izrazom
– v katerem sta po definiciji teorija in praksa integrirani v celoto – misli
na »teorijo oboroženega boja« kot na podsistem vojaške znanosti, kdaj pa
na »teorijo vojne«. Ker gre za zgodovinsko kategorijo, katere naziv več ne
ustreza sedanji vsebini, bomo v tem poglavju govorili o teoriji oboroženega boja oziroma o teoriji bojevanja kot o ortodoksni vojaški vedi; v njem
bomo predstavili vede podsistema ortodoksnih vojaških ved, ki imajo
sicer svoj izvor in korenine v nekdanji vojaški veščini, a so z zgodovinsko
metamorfozo vojaške veščine doživele preobrazbo v samostojne vede ali
discipline, ki imajo danes svoja področja, s katerimi se ukvarjajo.
Ob tem se zastavlja vprašanje, kateri pojem bi kazalo uporabiti, da bi z
njim natančneje poudarili razliko med »znanostjo« in »veščino« bojevanja. Če pogledamo doslej uporabljane tujke, lahko ugotovimo, da se že
dalj časa uporabljata tujki polemologija in polemografika, da bi a označili
vedo o vojni in vedo o opisovanju vojn. Ker se v praksi že dolgo uporablja
dodatek »–ika«, da bi označili vede, kot so balistika, mehanika, slavistika,
lingvistika, kibernetika, botanika idr., se odpira možnost, da se za podsistem ortodoksnih vojaških ved – kot ved, ki se ukvarjajo z oboroženim
bojem – uporabi nova podobno izpeljana sintagma, in sicer polemistika.
Spričo tega, da se že uporabljajo pojmi metodologija in metodika, ki jih
danes že vsakdo razlikuje, bi tudi z uporabo pojmov polemologija in polemistika lahko v prihodnosti dosegli, da ne bi medsebojno zamenjevali
vede o vojni z vedo o oboroženem boju, četudi bi obe vedi imeli isto korensko osnovo (»polemos«).
Proces razvejevanja polemistike na vede in discipline je potekal pod
močnim vplivom hierarhične strukture oboroženega boja. Najstarejše
med temi vedami so brez dvoma teorija strategije in teorija taktike ter vojaška zgodovina in vojaška geografija, ki se jim je v minulem stoletju pridružila tudi teorija operatike; to so sprva imenovali učenje o operacijah
(nem. Operationslehre), nato pa »operativna veščina« oziroma »operativna umetnost«. Sledile so jim teorija vodenja in poveljevanja, zgodovina
veščine vojskovanja, teorija logistike, teorija razvoja oboroženih sil in teorija urjenja oboroženih sil, kar pa verjetno še ni konec, saj že nastaja teorija uporabe oboroženih sil v mirovnih operacijah in operacijah v podporo
miru.

291 S.

P. Ivanov, A. I. Evseev: Voennoe iskusstvo; Sovetskaja voennaja enciklopedija,
tom 2, str. 211–218; Voennizdat, Moskva 1976.
292 Dr. Momčilo Lazović, dr. Milinko Stišović, Slobodan Minić: Teorija ratne veštine, str.
15; Policijska akademija, Beograd 1996.
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Okvir, ki opredeljuje mesto, vlogo, naloge in razvoj polemistike
Ker se vsaka vojna vojuje za dosego določenih političnih ciljev in zagotovitev določenih državnih koristi, se zastavlja vprašanje, na katero vedo ali
vede bi se morale opreti vojaške vede, da bi lahko – na podlagi že opredeljenih političnih ciljev in državnih interesov – uspešno preučevale oboroženi boj, ki poteka v vojni. Avtorji, ki so se ukvarjali z iskanjem odgovora
na to vprašanje, v tem niso enotni; razdelijo se lahko na tri osnovne skupine, od katerih prva že vnaprej daje prednost tehničnim vedam, druga
družboslovnim vedam, tretja pa eklektično izhaja iz tega, da mora vojaška
znanost spremljati tako dosežke družboslovnih kot dosežke tehničnih ved
in prenašati težišče opiranja na tista področja, kjer prihaja prej do prebojev, ki so – kot je znano – le redko sinhroni.
V praksi je prevladalo stališče, da bi – zaradi vpliva državne politike na
mednarodno varnost in s tem povezanimi konfliktnimi potenciali – vedi o
mednarodnih odnosih in zunanji politiki bili najustreznejši okvir, na katerega bi se morale opirati vojaške vede; le tako bi lahko v določenem obdobju uspešno preučevale priprave za oboroženi boj in izvajanje oboroženega boja, katerega rezultate bi na koncu koncev kot vedno sumirala
politika. V Sovjetski zvezi in pozneje v Ruski federaciji prevladuje stališče, da je vojaška strategija znanost o vojni, ki integrira dosežke vseh drugih ved. Vpogled v dela sovjetskih in sedaj ruskih avtorjev kaže, da vztrajajo pri tem, da je vojaška strategija postala znanost o vojni in da se mora
zato ukvarjati tudi z nevojaškimi vidiki obrambe ter z dejavnostmi, ki presegajo okvire oboroženega boja293. V ZDA so po drugi svetovni vojni odšli
korak naprej, tako da so formirali popolnoma novo znanstveno disciplino
– teorijo grandstrategije, ki naj bi se ukvarjala z razvojem in uporabo vseh
vrst državne sile v primerih, ko bi bili v miru, krizah ali vojnah ogroženi
državni interesi ZDA ali njihovih zaveznikov.
Nacionalna, velika (grand), državna ali splošna (»generalna«) strategija
se v ZDA pojmuje kot veda, ki preučuje vse vrste in vire nacionalne (državne) moči z namenom, da ugotovi najustreznejše načine njihovega razvoja in uporabe za zavarovanje in zagotavljanje nacionalnih interesov v
miru, krizah in vojnah294. Pri tem se kot komponente nacionalne moči
pojavljajo politična, diplomatska, gospodarska, propagandno-psihološka,
znanstvena, tehnično-tehnološka, vojaška konvencionalna, vojaška jedrska, vojaška vesoljska, vojaška nekonvencionalna (uporaba »sil za special293 Med

takšna vprašanja sodijo priprava države za vojno, razvoj civilne obrambe, vodenje države v vojni in zagotovitev nacionalne logistične podpore vodenju vojne. Izrecno je v delu Sokolovskega poudarjeno, da je strategija znanost o vojni, ki preučuje
tudi delovanje vrhovnega vodstva države v času priprav za vojno in v vojni (Sokolovski, prav tam, str. 20–22, 26–27).
294 John M. Collins: Grand-strategy – Principles and Practices, str. 14; USNI, Annapolis
1974.
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no vojskovanje« oziroma Special Force), informacijska in obveščevalna
moč. Eden od raziskovalcev je kot sestavine grandstrategije opredelil politično, gospodarsko, vojaško, informacijsko, kulturno, versko, energetsko,
diplomatsko, tehnološko in humanitarno strategijo295. Ta definicija očitno
kaže, da so v grandstrategiji nacionalni interesi, ogrožanja teh interesov
in razmerje sil temeljna izhodišča za iskanje metod zavarovanja nacionalnih interesov. Aksiomatsko se namreč izhaja iz tega: čim večja je premoč
ZDA nad nasprotnikom ali tekmecem, večja je tudi akcijska svoboda
ZDA. V zvezi s tem je bilo v ZDA doslej več poskusov natančnejšega merjenja totalne državne moči, ki bi bila rezultanta učinkov in vplivov naravnih danosti ter gospodarske, vojaške, obveščevalne, vojaške in drugih sestavin državne moči, vključno z motivacijo in sposobnostjo vodstva
države, da uporabi totalno državno moč za doseganje ali zavarovanje najpomembnejših in najobčutljivejših nacionalnih interesov296.
Očitno se torej grandstrategija kot splošna strategija opira na totalno
moč države, pri čemer so oborožene sile le ena od sestavin totalne moči. V
definiciji grandstrategije je implicitno, da se nacionalna strategija ukvarja
z iskanjem sredstev in metod za nevtraliziranje opozicije na globalni mednarodni sceni, ki bi utegnila ogroziti varnost ZDA. Pojem je nastal v ZDA
v obdobju hladne vojne, ko se je pojavila potreba, da se za zagotovitev
varnostnih interesov ZDA in njihovih zaveznikov v Evropi, Aziji, južni
Ameriki, Avstraliji in Afriki povežejo dejavnosti različnih ministrstev in
agencij ZDA v skladno celoto. Tega dotlej ni bilo vedno lahko doseči, ker
se njihovi parcialni interesi niso vedno povsem ujemali. Uvedba tega
pojma je tesno povezana tudi z geopolitičnimi koncepti (Nato, CENTO,
ANZUS, ANZUK idr.), ki so jih ZDA oživile po drugi svetovni vojni. V
zvezi s kategorizacijo interesov je – zaradi nakopičenih količin jedrskega
orožja in katastrofalnih posledic, do katerih bi prišlo, če bi izbruhnila
splošna jedrska vojna – bilo takrat na prvo mesto potisnjeno »preživetje«,
ne pa vojaška zmaga nad nasprotnim vojaškim blokom, čeprav so ta blok
ZDA in zavezniki šteli za grožnjo svojim najvišjim interesom.
Če na nastanek in dosedanji razvoj grandstrategije pogledamo skozi
prizmo vnaprejšnjega zavestnega zavračanja (»samomorilske«) absolutne
jedrske vojne z nasprotno jedrsko velesilo, lahko ugotovimo, da gre pri
njej v bistvu za eklektičen način zamenjave klasične vojne s konfrontacijo, v kateri so – v hladni vojni – kot glavna »orožja« uporabili sredstva in
295 Dr.

Mitar Kovač: Teorijske osnove izrade doktrinarnih dokumenata; Vojno delo, No
1/2001, str. 33–55, Beograd 2001.
296 O tem je največ pisal ameriški teoretik Ray S. Cline. V študiji World Power Trends
and U.S- Foreign Policy for the 1980’ (Westview Press, ZDA 1980) je nacionalno totalno moč vsake države izrazil v obliki produkta dveh faktorjev: prvi faktor je vsota
treh spremenljivk – kritične mase (določene na podlagi števila prebivalstva, površine
in naravnih bogastev), gospodarskih zmogljivosti in vojaških zmogljivosti; drugi faktor je vsota dveh spremenljivk – strateškega cilja in volje, da se ta cilj uresniči. Določil je tudi metodiko merjenja posameznih faktorjev in izdelal tabele nacionalne moči
vseh držav, na podlagi katere jih je nato rangiral v seznam.
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metode diplomacije, ekonomije, znanosti, politike, propagande, podtalne
akcije tajnih služb ipd. Grandstrategija očitno predstavlja kompromis
med pacifističnim popolnim zavračanjem uporabe vojaške sile (ki ga je
ponazorilo geslo »rather be Red than Dead«) in militarističnim opiranjem
na vojaško silo kot univerzalno sredstvo za odstranitev opozicije z mednarodne scene. Vojaška moč je bila pri tem uporabljena le za to, da je s pomočjo konvencionalnega in jedrskega zastraševanja odvračala glavnega
tekmeca od uporabe vojaške sile, s čimer so se ustvarjale ugodne možnosti in okoliščine za uporabo drugih »orožij«; tako so bili doseženi resda
omejeni cilji, a z manjšim tveganjem. Grandstrategija predstavlja brez
dvoma revizijo Clausewitzevega aksioma, po katerem se v vojni zmaga
lahko doseže le z uničenjem nasprotnikovih oboroženih sil297; zmago je
namreč v njej možno doseči – ob katalizatorskem vplivu oboroženih sil –
tudi z drugimi sredstvi, in sicer na gospodarskem, informacijskem, diplomatskem in drugih področjih.
Kot vrhunski praktični dosežek ameriške grandstrategije se v strokovnih razpravah, katerih avtorji so se opirali na dokumente Sveta za nacionalno varnost ZDA (National Security Council) in intervjuje vodilnih
osebnosti ZDA in SZ, ki so v osemdesetih letih minulega stoletja sodelovale pri sprejemanju odločitev v ZDA in SZ, navaja zaporedje nevojaških
kampanj in operacij, s katerim so ZDA in njihovi zavezniki v zadnjih dveh
desetletjih 20. stoletja izkoristili notranje slabosti Sovjetske zveze in organizacije Varšavskega sporazuma, da bi nad njima dosegli zmago brez prelivanja krvi,298. Za dolgoročen cilj tega projekta je predsednik Ronald
Reagan določil poraz SZ kot edine velesile, ki ogroža najvišje interese
ZDA.
Projekt je potekal v obliki sistema vzporednih in zaporednih nevojaških napadnih operacij in kampanj, katerih cilj je bil gospodarsko oslabiti
Sovjetsko zvezo, in sicer tako, da se vključi v oboroževalno tekmo(vanje)
z ZDA na vseh področjih (od krepitve bojne flote do t. i. vojne zvezd), da
se vpleta v lokalne vojne v tretjem svetu (Afganistan, podpora Angoli in
Etiopiji s pomočjo kubanskih »internacionalistov« itd.) in da je prisiljena
prodajati nafto in plin na svetovnem tržišču po nizkih cenah (kar so ZDA
dosegle tako, da so od Savdske Arabije in drugih zalivskih arabskih držav
izsilile nižje cene nafte, sicer jim ne bi bilo več dovoljeno kupovati ameriškega orožja, ki so ga še kako potrebovale, da bi se zavarovale pred iransko
revolucijo). Vzporedno so sovjetske disidente (Solženicina, Saharova idr.)
in ruske nacionaliste podpirali proti Gorbačovu, ki si je prizadeval ohraniti Sovjetsko zvezo v obliki neke vrste Commonwelta, ter Lecha Valenso,
297 Otto

Wien: Promene u ratovodstvu – Zbirka članaka iz strategije, 1. del, str. 155–158;
VIZ, Beograd 1961.
298 Podrobnosti načrtovanja in izvedbe tega strateškega načrta so opisane v raziskovalni
študiji Petra Schweizerja (Victory – The Reagan Administration’s Secret Strategy
That Hastened the Collapse of the Soviet Union; The Atlantic Monthly Press, ZDA
1994).
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Solidarnost in druga gibanja v članicah Varšavskega sporazuma proti partijskim elitam na oblasti. V tem projektu so imela zelo pomembno vlogo
pogajanja, s katerimi so dosegli zmanjšanje količin strateškega jedrskega
orožja (START-I) in izenačenje količin konvencionalnega orožja v Evropi
(CFE TLE). Rezultat te serije kampanj so bile združitev obeh Nemčij,
vstop Poljske, Češke in Madžarske v NATO, izstop pribaltiških in nekaterih drugih bivših republik SZ iz SND, vpletanje ruske vojske v spopade
na območju nekdanje SZ (Moldova, Kavkaz, Tadžikistan), ter gospodarski
zlom in razpad SZ
Z vidika razmerja sil med nasprotnikoma in ciljev, ki jih imata, so se
doslej pojavile te paradigme grandstrategije299:
1) Kadar ima kdo premoč in je njegov cilj, ki ga želi doseči, omejen, že
samo neposredna grožnja z uporabo sile zadostuje, da nasprotnik opusti svoje poskuse, da bi spremenil obstoječe stanje; tako so npr. zahodni zavezniki med berlinsko krizo sovjetsko gospodarsko blokado Berlina prebijali s konvoji transportnih letal, ki so jih spremljali lovci, kar je
bilo dovolj, da je Sovjetska zveza – ki se je zavedala, da bi napad na
ameriška transportna letala zanetil vojno – na koncu popustila in omogočila vzpostavitev statusa quo.
2) Kadar je cilj omejen, ni pa na voljo premoči, ki bi omogočila, da se cilj
doseže z neposredno grožnjo kot v prvem primeru, se rešitev problema
išče s posrednim pritiskom na občutljivih točkah, kjer je nasprotnik
šibkejši; med razpadom SFR Jugoslavije je npr. srbski predsednik Milošević na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini posredoval tako, da je –
brž ko je ugotovil, da ne more z neposredno akcijo (odziv na mobilizacijo je bil v Srbiji slab) uresničiti koncepta centralizirane Jugoslavije s
prevlado Srbije – uporabil paravojaške enote in da je ob umiku JLA v
Srbijo in Črno Goro prepustil zaloge orožja lokalnim Srbom, ki jih je
izrabil kot »orožje«, s katerim je začasno začrtal zahodne meje »Velike
Srbije«.
3) Kadar je akcijsko področje zoženo in so na voljo omejena sredstva, cilj
pa je pomemben, se rešitev išče s pomočjo zaporednih prijemov tako,
da se kombinirajo postopki, omenjeni pod (1) in (2); tako je npr. nacistični diktator Adolf Hitler s kombinacijo neposrednih in posrednih
groženj uspel do izbruha druge svetovne vojne zasesti Posarje, Avstrijo
in Čehoslovaško, ne da bi pri tem neposredno uporabil oborožene sile
(pomebno vlogo je pri tem imelo njegovo manipuliranje z Nemci, ki so
živeli v sosednjih državah, ter sklenitev Antikominterne, pakta, s katerim se je Zahodu predstavljal kot »zaščitnik zahodne civilizacije« pred
širjenjem komunistične nevarnosti).
4) Kadar je akcijsko področje široko, razpoložljiva sredstva pa prešibka,
299 Opcije

so podrobneje opisane v študiji francoskega generala Andréja Beauffra Uvod
v stategijo (Uvod u strategiju, str. 24–29; VIZ, Beograd 1968).
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da bi se lahko cilj dosegel z vojaško silo, je dobro izkoristiti dolgotrajen
konflikt nizke intenzivnosti, ki naj bi nasprotnika izčrpal; kako uspešno je bila uporabljena ta paradigma, se vidi v številnih narodnoosvobodilnih vojnah v jugovzhodni Aziji in Afriki (Alžirija, Angola, Mozambik) po drugi svetovni vojni, ko so lokalne gverilske skupine, ki so
imele zunanjo pomoč drugih držav, po dolgotrajnih spopadih nizke intenzivnosti na koncu doživele zmago. V to kategorijo sodi tudi ameriška gospodarska blokada Kube ter številne akcije t. i. specialne vojne, v
katerih so ZDA (oziroma ZSSR) podpirale zavezniška gibanja in skupine v državah, kjer so potekali notranji spopadi (Nikaragva, Etiopija, Afganistan idr.).
5) Kadar je na voljo vojaška premoč in so cilji, ki se želijo doseči, zelo pomembni, se rešitev problema poišče s hitrim vojaškim posegom, ki
mora biti pripravljen temeljito in mora zagotavljati hitro uresničitev ciljev; primeri uspešne uporabe te paradigme so posredovanje sovjetske
armade proti Madžarski in Čehoslovaški ter številni vojaški posegi
ZDA (Grenada, Panama, območje Zaliva idr.).
Nazoren primer uporabe grandstrategije je tudi sovjetski strateški manever z jedrskimi raketami (operacija Anadyr), ki so jih leta 1962 sovjetske
transportne ladje skrivaj prepeljale na Kubo, potem ko so ZDA pred tem s
podporo pomorskemu desantu nasprotnikov Castrovega režima (v Prašičjem zalivu) razločno pokazale pripravljenost, da tudi same posredujejo na
Kubi. Ker so v Sovjetski zvezi takrat ocenili, da morajo v imenu »internacionalistične solidarnosti« Kubo zavarovati, da pa nimajo zmogljivosti za
hiter prevoz enot kopenske vojske na Kubo niti eskortnih ladij za zaščito
konvojev, so se odločili, da s tajno logistično operacijo okrepijo kubansko
zračno obrambo in z usmeritvijo jedrskih raket (v ta namen prepeljanih
na Kubo) na ameriška mesta, odvrnejo ZDA od napada na Kubo. Ker so
to nalogo lahko opravili z majhnim številom transportnih ladij, ki so
imele maskirane tovore, so uspeli doseči strateško presenečenje in prisiliti
ZDA, da so nameravani vojaški pohod na Kubo zamenjale z gospodarskimi, propagandnimi, obveščevalnimi in drugimi nevojaškimi vzvodi grandstrategije.

Teorija vojaške strategije
Etimološki in semantični pomen izraza »strategija« (gr. stratos – vojska in
kao – vodim) kaže, da bi v prostem prevodu lahko bil oznaka za vodenje
vojske oziroma za »veščino vojskovodij« – strategov, ki so v stari Grčiji vodili vojske na pohodih in jim poveljevali v bitkah. Obstajajo tudi mnenja,
da je ta izraz povezan z grško besedo strategema, ki pomeni ukano v vojni
oziroma mojstrstvo, da se sovražnik napelje v zmotno presojo in ravnanje.
Do danes se je pomen tega izraza spremenil v toliko, da se v najširšem
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pomenu besede z njim pojmujeta teorija in praksa priprave države (ali
koalicije držav) za krizne razmere ter vojno, kakor tudi uporabo njene politične, diplomatske, gospodarske, vojaške, psihološke, informacijske,
znanstvene in vseh drugih sestavin državne (ali koalicijske) moči v miru,
krizah in vojni. Kadar se izraz uporablja v tem najširšem pomenu pomenu besede, ima praviloma dodan prilastek velika, nacionalna ali grand
(strategija), pogosto pa tudi prilastek obrambna (strategija) ali generalna
(strategija)300. Pri takšnem pojmovanju je nacionalna ali grandstrategija –
kot smo podrobneje opisali v prejšnjem poglavju – dejavnost, s katero se
ukvarjajo najvišja državna (koalicijska) vodstva, ki imajo v svojih rokah
vse vzvode državne (koalicijske) moči; gre torej za metastrategijo, ki
usmerja politično, vojaško, gospodarsko, diplomatsko in vse ostale parcialne strategije301. Vrhunski doseg te strategije je uresničitev nacionalnih
ciljev z grožnjo uporabe vojaške sile, ne da bi za to bila uporabljena
vojna302.
Vojaška strategija je v delih klasikov opredeljena kot znanstvena disciplina, ki preučuje praktično uporabo (»veščino«) oboroženih sil za doseganje ciljev, ki jih je oboroženim silam zastavila nacionalna varnostna
politika oziroma grandstrategija303. Pogosto se tej definiciji očita, da je
preozka, ker ne zajema bistva »igre«, ki izhaja iz »veščine dialektike dveh
volj, ob uporabi sile« za rešitev problema, zaradi katerega je prišlo do
konfrontacije304. V skladu s to definicijo je bistvo strategije boj za ohranitev akcijske svobode. Osnovni predmet vojaške strategije kot ene sestavin
splošne, generalne ali grandstrategije je oboroženi boj v celoti, kar pomeni, da je v prvi vrsti osredotočena na mirnodobno pripravo vseh vej oboroženih sil za vojno (1), prehod vseh vej oboroženih sil iz mirnodobnega stanja v stanje popolne pripravljenosti (2), njihov razvoj na oceanskih,
celinskih, regionalnih in nacionalnih vojskovališčih ter bojevališčih (3) in
uporabo vseh vej oboroženih sil v vojni (4).
Oblike in vsebine oboroženega boja, ki jih strategija preučuje, so kampanje in sistemi kampanj vseh vej oboroženih sil, v vseh etapah in vseh
fazah vojne. Pojav strateškega jedrskega orožja je prispeval, da v oboroženih silah velikih držav obstajajo v splošni vojaški strategiji (ang. joint stra300 V

nekdanji Jugoslaviji sta obstajali strategija splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite kot generalna strategijain strategija oboroženega boja kot njena vojaška
komponenta (Vojni leksikon, str. 589; VINC, Beograd 1981).
301 Ray S. Cline: Metastrategy; Crane and Russack, New York 1988.
302 V tem pogledu je presenetljiva podobnost sodobne ameriške grandstrategije s strategijo antične Kitajske, v kateri so za vrhunec »umetnosti vojskovanja« imeli zmage,
dosežene brez prelivanja krvi, oziroma bitke, v katerih je bila vojaška moč uporabljena kot sredstvo, ki je nasprotnika prepričalo, da se je podredil volji zmagovalca (general kitajske Ljudske armade Tao Hanzhang: Sun Tzu The Art of War, str. 21;
Wordsworth Reference, 1993).
303 FM 100–5 – 1993, str. 1–3.
304 Andre Beaufre: Uvod u strategiju, str. 21; VIZ, Beograd 1966.
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tegy) tri vejne strategije (kopenska, pomorska in letalska strategija), medtem ko je jedrska strategija od njih ločena in je neposredno povezana z
grandstrategijo.
Od tod je očitno, da ima vojaška strategija – hierarhično sicer podrejena grandstrategiji (oziroma splošni strategiji), medtem ko se v starejših
virih izhaja iz njene neposredne podrejenosti politiki – svoj natančno določen predmet, in sicer oboroženi boj na hierarhični ravni sistema kampanj; to ji daje določeno avtonomijo, ker ji omogoča, da pred sprejetjem
odločitev o uporabi oboroženih sil seznani grandstrategijo z zmogljivostmi vojaške strategije. Gre torej za svojevrsten dialog med obema strategijama, ki praviloma poteka v Svetu za nacionalno varnost (National Security Council) med nosilci posameznih resorjev. Metaforično povedano,
grandstrategija (oziroma splošna strategija) mora poznati realne »domete«
nacionalne vojaške strategije; drugače ji lahko postavi naloge, ki jih ta ne
zmore uresničiti in zato lahko zdrsne v avanturizem305. S tem v zvezi sta
dobro znana primera nemškega državnega vodstva v prvi in v drugi svetovni vojni, ki sta se obakrat vojskovala na treh frontah (na zahodu, na
vzhodu in na jugu), četudi so izkušnje Bismarcka in drugih nemških državnikov iz 19. stoletja govorile, da si Nemčija tega nikakor ne sme dovoliti. Če vojaška strategija zaradi neugodnega razmerja sil ne zmore uresničiti nalog, ki jih je postavila splošna strategija, mora splošna strategija
poseči po drugih strategijah »koncerta« parcialnih strategij, ki jih ima na
voljo, med drugim tudi po začasnih zavezništvih z državami, s katerimi
sicer nima skupnih interesov306.
Vse do prve svetovne vojne se je vojaška strategija ukvarjala samo z
oboroženim bojem kot edinim sredstvom, s katerim je bilo mogoče razbiti
nasprotnikove oborožene sile, in ga s tem razorožilo. V času prve svetovne vojne in še posebno po njenem koncu pa se je vojaška strategija pričela
vse bolj ukvarjati z asimetričnimi možnostmi za dosego zmage: (1) z revo305 S

tega vidika sta zelo poučna primera vojaškega posredovanja ZDA v Južnem Vietnamu in ZSSR v Afganistanu. V obeh državah se tisti, ki so na ravni grandstrategije
sprejemali odločitve o vojaškem posredovanju, niso zavedali tveganja, do katerega
bo prišlo, ko se bodo njihove konvencionalne sile morale spopadati z dobro organizirano gverilo. Namesto da bi se oba posega končala s hitro akcijo, sta se obe supersili
pahnili v skoraj desetletni vojni, potem pa sta se na koncu obe morali umakniti, ne
da bi dosegli cilje. Analize sprejemanja odločitev v ZDA so pokazale, da so vojaški
poveljniki, ki niso mogli premagati oboroženih sil FLO Južnega Vietnama, saj so se te
opirale na baze v sosednjih državah, zahtevali vedno močnejše sile in širjenje vojne
na kopnem na Severni Vietnam, Laos in Kambodžo. To sta ameriški predsednik in
Kongres zavračala, ker sta se bala, da se bo vojna razširila na južno Azijo in širše (obstajalo je tveganje, da se vključi LR Kitajska). Podobno je bilo v Afganistanu, kjer so
afganistanski mudžahedini imeli glavne logistične baze v Pakistanu, ki pa jih sovjetske oborožene sile niso smele napadati, saj bi se v tem primeru konfrontirale z ZDA,
ki so imele obrambni sporazum s Pakistanom.
306 Hitler si je zavaroval vzhodni bok med začetnimi operacijami druge svetovne vojne
tako, da je pred napadom na Poljsko sklenil dogovor s Stalinom (sporazum Ribentropp – Molotov) in ga vključil v novo delitev evropskega prostora (SZ je poleg
vzhodne Poljske dobila pribaltiške države in Moldavijo).
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lucijami, od katerih se je pričakovalo, da bodo od znotraj spodkopale socialno kohezijo, s tem pa tudi vojaško moč nasprotnih držav, in (2) z letalskimi bombardiranji nasprotnikovega zaledja, urbanih aglomeracij in središč gospodarske in industrijske moči, od katerih se je pričakovalo, da
bodo zlomili moralo nasprotnikovega prebivalstva in vlad.
Z vidika načina doseganja cilja se v vojaški strategiji uporabljata dve temeljni metodi, po katerih je vsaka od strategij dobila svoje ime, in sicer
lahko govorimo o neposredni strategiji in o posredni strategiji. Za prvo
metodo je značilno, da je neposredno usmerjena na glavni cilj, za drugo
pa, da ta cilj doseže postopno, in sicer tako, da se mu približuje posredno.
Primer načina delovanja neposredne strategije je izkrcanje glavnih kopenskih sil rimske vojske v severni Afriki, da bi odrezali Kartažane od njihovih afriških zaveznikov in z obleganjem njihove prestolnice dosegli absolutno zmago. Primer posredne strategije pa je odločitev kartažanskega
vojskovodje Hanibala, da Rima ne napade s pomorskim desantom v južni
Italiji, ampak s kopenskim pohodom iz Španije prek južne Francije in severne Italije. Primer načina neposredne strategije je bilo tudi vztrajanje
sovjetskega diktatorja Stalina pri zahodnih zaveznikih leta 1942, da bi se
moral v zahodni Evropi izkrcati strateški desant, s katerim bi se Rdeča armada razbremenila vse močnejšega nemškega pritiska pod Moskvo, Stalingradom in Leningradom; po ocenah sovjetskega Vrhovnega poveljstva
(»Stavke«) bi namreč le s strateškim desantom v zahodno Evropo dosegli,
da bi morali Nemci z vzhodne fronte premakniti na zahod 30–35 divizij,
kar bi Sovjetsko zvezo bistveno razbremenilo307.
Britanski premier Churchill, ki so ga v prvi svetovni vojni zamenjali kot
obrambnega ministra zaradi poraza antantnih sil v dardanelski desantni
operaciji, je zelo dobro poznal tveganja strateških desantnih operacij in je
zato zavračal Stalinovo zamisel kot pretvegano; Stalinu je predlagal večje
pošiljke zahodne vojaške pomoči (s konvoji iz ZDA prek severnega Atlantika do luke Murmansk) ter posreden vojaški način delovanja, da bi se desantne sile zahodnih zaveznikov izkrcale najprej v severni Afriki (operacija Torch), da bi zavarovale južni bok zavezniške koalicije in ustvarile
potrebne okoliščine, da Nemčija in Italija doživita grožnjo z juga Evrope;
šele nato bi iz Afrike in Velike Britanije nadaljevale z desanti v Evropo.
Kot dodatne prednosti takšnega posrednega načina je navajal, da bi desant v severni Afriki omogočil prestop celotne francoske kolonialne vojske na zavezniško stran (kar bi imelo močne posledice na stanje v okupirani Franciji), da bi izločil Italijo iz vojne ter da bi pozitivno volival na
Španijo in Turčijo, za kateri se je vedelo, da sta se pod močnim nemškim
pritiskom obotavljali glede tega, da bi se pridružili silam osi. Stalin se je v
tem primeru, čeprav nerad, na koncu moral strinjati s celostno razlago
prednosti manj tvegane zahodne posredne strategije.
307 Iz

Churchillovih spominov (Maršali, generali in politiki o drugi svetovni vojni, str.
118–119; Mladinska knjiga, Ljubljana 1963).
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Z vidika kombiniranja napada in obrambe se razlikujeta dve značilni
nasprotujoči s strateški paradigmi. Prva paradigma je strategija uničevanja (Strategy of Annihilation), v kateri je poudarek na iskanju čim hitrejšega odločilnega oboroženega spopada (»generalne bitke«) z nasprotnikom, ko bi v kratkem dvoboju razbili njegove oborožene sile in s tem
ustvarili vse potrebno za nadzor nad vsemi območji, ki jih je nadzoroval
nasprotnik. Nasprotna paradigma je strategija izčrpavanja (Strategy of Attrition), za katero je značilno, da v njej stran, ki je prešibka, da bi sprejela
odločilni spopad, išče rešitev v tem, da se izogiba »generalni bitki«, obenem pa z razpršitvijo oboroženih sil in z njihovimi aktivnimi delovanji v
daljšem časovnem obdobju povzroča nasprotniku množico majhnih
izgub, ki sčasoma narastejo do kritične ravni, pri čemer ves čas slabijo
njegovo kohezijo, bojno moralo in voljo do nadaljevanja vojne.
Značilen primer uspešne uporabe strategije uničevanja so bile nemške
operacije, s katerimi so bile v začetku druge svetovne vojne v rekordnem
času uničene oborožene sile Poljske, Belgije, Nizozemske, Francije, Norveške, Jugoslavije in Grčije. Značilen primer uspešne uporabe strategije
izčrpavanja pa je bila nemška podmorniška kampanja na Atlantiku, s katero je nemška podvodna flota do sredine leta 1942 uspela mesečno potopiti večjo tonažo trgovskih ladij, kot pa so jo zavezniki zmogli mesečno
zgraditi, da bi nadomestili izgube trgovskih ladij. Nemčija je torej do leta
1942 hkrati uspešno uporabljala dve popolnoma različni strategiji: na
kopnem strategijo uničevanja in na morju strategijo izčrpavanja.
Paradigmo strateškega izčrpavanja je uspešno uporabil tudi ruski vojskovodja Kutuzov, ko se je postopoma umikal pred Napoleonom v notranjost Rusije, s čimer je njegovi Grand Armee podaljševal oskrbovalne poti
in jih izpostavljal napadom ruskih partizanov in kozakov. Po neodločni
bitki pri Borodinu se je umaknil celo iz Moskve, ki jo je požgano prepustil
Francozom. Napoleon, ki mu ruske vojske ni uspelo uničiti, se je moral
zaradi pretrgane oskrbe po hudi zimi leta 1812 umakniti iz Rusije, toda
glavnina njegove armade je za vedno obležala v ruskih stepah. Četudi
Napoleon v bitki pri Borodinu ni bil vojaško poražen, je v vojni doživel
popoln poraz.
Strategija izčrpavanja je bila tudi bolj ali manj uspešno uporabljena z
bombniškimi operacijami letalskih sil med drugo svetovno vojno. Obsežne
strateške analize nasprotnikovih gospodarskih sistemov, energetskih
omrežij ter pomorskih in kopenskih komunikacij so namreč pokazale, da
bi udari po teh ciljih in po urbanih aglomeracijah lahko oslabili nasprotnikovo moralo in sposobnost za vojskovanje v tolikšni meri, da bi moral
privoliti v pogajanja. Po tej novi obliki uporabe vojaške sile so posegle vse
vojskujoče se strani, s čimer so oborožene sile zabrisale meje med oboroženim bojem in terorjem »strateških bombardiranj«, ki je postal nova vsebina, s katero se je pričela sistematično ukvarjati vojaška strategija. V dobri
meri to velja tudi za socialne revolucije, ki so potekale vzporedno z bojem
proti okupatorjem na Kitajskem, na Balkanu in v jugovzhodni Aziji.

XXTEMELJI VOJASKIH VED – STRUKTURA, PREDMET IN NAČELAXX

187

Kot produkt vojaške strateške prakse so se danes bolj ali manj jasno
izoblikovale štiri strateške šole:
a) Šola »četrte dimenzije« ali vesoljsko-zračna šola (tvorijo jo avtorji, ki so
se ukvarjali z analizo strateških bombardiranj nasprotnikovega zaledja)
izhaja iz tega, da ima stran, ki ima premoč v zraku in v vesolju (vesolje
se šteje kot »četrta dimenzija«!) ter ima tudi sodobne vodljive rakete velikega dosega, odločilno prednost, ki jo lahko izrabi, da doseže cilj, ne
da bi za to morala uporabiti kopenske sile. Zagovorniki te šole so postali še posebno glasni po 78-dnevni operaciji NATO proti ZRJ (1999),
po kateri je moral Milošević končno popustiti.
b) Nekdanja jedrska šola (ki je pojav jedrskega strateškega orožja sprva
evforično obravnavala kot novum, ki bo povsem razvrednotil klasične
oborožene sile) se je danes spremenila v »projektilsko šolo« (stand off
weapons); njeni zagovorniki gradijo na velikih dosegih in učinkovitosti
sodobnih samovodljivih raket in bomb, ki zaradi natančnosti in rušilne
moči novih klasičnih razstreliv omogočajo udare po nasprotniku, ne da
bi se platforme (kopenski lanserji, ladje, podmornice, letala), ki te projektile lansirajo, izpostavile nasprotnikovemu ognju oziroma tvegale sestrelitev.
c) Revolucionarna šola (katere premisi sta krilatica polkovnika Lawrencea, da so »gverilci kot oblak plina«308, in Mao Ce Tungova krilatica, da
so »gverilci ribe, ki plavajo v človeškem morju«309) utemeljuje svoje akcije na ranljivosti urbane civilizacije (1), na možnostih globalnega manevra in ofenzive gverilcev zaradi nasprotij med bogatim in revnim
delom sveta (2) in na novih tehnologijah (internet, umetna inteligenca
itd.) (3), ki bi se lahko uspešno uporabile za nove načine napadov na
državne oblasti ter za povzročanje globalne paralize nasprotnikovega
sistema (v tem sklopu se omenjajo napadi na računalniške sisteme za
urejanje železniškega in zračnega prometa, napadi s kemičnimi binarnimi orožji nove generacije, možnosti, ki jih nudijo genetska orožja,
ipd.); ta šola je pomembna, ker so v njenem ospredju nedržavni udeleženci, s čimer odstopa od klasične vojaške teorije, ki se je in se tudi
sedaj ukvarja zlasti z vojaško močjo države310.
č) Informacijska šola izhaja iz tega, da je sodobna civilizacija odvisna od
visoko avtomatiziranih računalniško podprtih kibernetskih sistemov
308 Van

Creveld, prav tam, str. 201.
Laqueur: Guerrilla – A Historical and Critical Study; Westview Press 1984;
The Guerrilla Reader, New American Library 1977.
310 Tipičen predstavnik revolucionarne šole je bil sovjetski teoretik M. V. Frunze, ki je
po zmagi oktobrske revolucije (leta 1920) izhajal iz tega, da bo Rdeča armada – četudi
je bila tehnično močno šibkejša od armad zahodnih držav – uspešno vodila napadne
operacije v Evropi, in sicer zaradi revolucije, ki bo izbruhnila v državah, ki bi jo napadle. Revolucijo je torej vključil v strateško razmerje sil, ker je računal na to, da jo
bo pripravila Kominterna – kot generalštab svetovne revolucije (Frunze: Izabrana
dela, str. 313, 323; VIZ, Beograd 1967).
309 Walter
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ter da bo v prihodnosti to še bolj, ker razvoj oborožitvenih sistemov
vodi v robotizacijo bojišča prihodnosti311; od tod se sklepa, da bo v vojnah prihodnosti imela odločilno vlogo prednost na informacijskem
področju, ki si jo bo treba izbojevati v bojih med omrežji (netocentric
warfare). Novo pri tej šoli je, da dopušča možnost, da bodo tudi na »informacijskih vojskovališčih« (cyberspace) prihodnosti aktivnejšo vlogo
prevzeli nedržavni udeleženci, ki bodo nasprotnike izčrpavali brez prelivanja krvi, s škodami, ki jo bodo povzročili udari po računalniških sistemih in mrežah (Netcentric Warfare = NTCW).
Vendar pa naštete težnje niso bistveno spremenile nalog, s katerimi se
tudi danes še vedno ukvarja teorija vojaške strategije; te naloge so:
– preučevanje vojaških tveganj v širšem mednarodnem okolju s poudarkom na prepoznavi tistih, ki bi utegnila ogroziti najvišje nacionalne interese (npr. oblikovanje vojaških koalicij, spremembe v civilno-vojaških
razmerjih, rast proizvodnje vojaške industrije, pojav orožij za množično
uničevanje v državah, ki jih prej niso imele, rast obrambnih proračunov
idr.);
– preučevanje vojaških groženj s težiščem na odvračanju nasprotnikov
od uporabe vojaške sile in grožnje z uporabo vojaško sile;
– preučevanje najustreznejših odgovorov na mednarodne krize z namenom, da se zavre njihova eskalacija v oborožene spopade;
– preučevanje vojaških strategij, struktur, zmogljivosti in razvojnih usmeritev drugih oboroženih sil s poudarkom na mestu in vlogi kopenske
vojske, vojaškega letalstva, zračne obrambe, vojne mornarice, specialnih sil in njihove infrastrukture;
– preučevanje dejavnosti oboroženih sil drugih držav v miru, krizah in
oboroženih spopadih z namenom, da se ugotovijo načini njihovega delovanja in vzroki za njihovo (ne)uspešnost;
– preučevanje notranje strukture in zaporedja kampanj oboroženega boja
v vojnah preteklosti in sedanjosti (s poudarkom na začetnem obdobju
vojn in kombiniranju različnih operacij znotraj kampanj);
– preučevanje značilnosti oboroženega boja v prihodnjih vojnah in oboroženih spopadih;
– preučevanje značilnosti potencialnih vojskovališč;
– preučevanje strateških razmerij sil oboroženih sil v širšem mednarodnem okolju;
– preučevanje geostrateškega položaja države s poudarkom na mestu in
vlogi posameznih vojskovališč in strateških smeri;
– preučevanje organizacije, mobilizacije ter bojne pripravljenosti oboroženih sil, s čimer se preprečuje strateško presenečenje;
– preučevanje poveljevanja oboroženim silam v celoti;
– preučevanje najustreznejše velikosti, strukture, organizacije in uporabe
311 O

tem sta prva pisala Alvin in Heidi Toffler v delu »War and Antiwar« (Rat i antirat;
Paidela, Beograd 1998);
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oboroženih sil v celoti kakor tudi posameznih vej oboroženih sil ter njihovega medsebojnega sodelovanja;
– preučevanje kombinacij kampanj in posameznih kampanj, ki so potekale v lokalnih vojnah;
– preučevanje zakonov in načel, ki veljajo za pripravo in izvajanje kampanj vseh vej oboroženih sil;
– preučevanje vpliva novih oborožitvenih sistemov na fiziognomijo uporabe oboroženih sil in strukturo posameznih vej oboroženih sil, in
– preučevanje razvoja strateške infrastrukture (baze, komunikacije idr) in
vseh vrst oskrbljenosti in podpore oboroženih sil v celoti idr.
Na koncu bi veljalo pripomniti, da posamezne države rešujejo strateške
probleme na zelo različne načine, ker nimajo enakih demografskih, gospodarskih, znanstvenih in drugih zmogljivosti, prav tako pa se tudi njihova vojaška in politična vodstva razlikujejo po tem, kako ocenjujejo razmere, identificirajo ogrožanja in se odzivajo na spremembe v notranjem in
mednarodnem okolju. Znano je, da je v prvih letih po prvi svetovni vojni,
ko je Sovjetska zveza zaživela v obroču držav, ki so v komunistični revoluciji videle grožnjo tedanji svetovni ureditvi, obstajala skupina vojaških in
političnih strokovnjakov, ki je ocenila, da je nujno treba oblikovati novo
strategijo. Zavedali so se šibke gospodarske baze svoje izolirane države (ki
ji ni omogočala izgradnje moderne armade) in bili prepričani v visoko
moralno moč delavsko-kmečke prostovoljske Rdeče armade, zato so dajali
poudarek »agitaciji kot orožju« in »izvozu revolucije« v sosednje države,
da bi jih oslabili od znotraj in tako spremenili splošno razmerje sil v korist SZ312. Po težkem porazu Rdeče armade v bitkah in operacijah proti
Poljski se je takšna usmeritev. za katero je bila značilna predimenzionirana vloga »revolucionarnega dejavnika« (poosebljenega v »rdeči« delavskokmečki prostovoljski vojski), izkazala kot docela avanturistična.
Za ponazoritev pogubnih posledic, do katerih pride, če splošna in vojaška strategija nista usklajeni, lahko omenimo tudi primer Romunije, ki
je vstopila v prvo svetovno vojno, četudi je njen vojaški vrh zelo stvarno
opozarjal državno vodstvo (ki pa je hotelo dobiti Transilvanijo in dele Banata), da oborožene sile za vojno proti Avstro-Ogrski in Nemčiji še niso
pripravljene. Posledica je bil katastrofalen poraz romunske vojske že v začetnih vojaških operacijah. Namesto da bi vstop Romunije v vojno olajšal
položaj Antante in Rusije na njenem južnem krilu, jima ga je še poslabšal,
saj sta morali z delom sil, ki sta jih za to umaknili z drugih front, zapreti
dostope iz Romunije v Ukrajino. Znani so tudi številni podobni primeri iz
koalicijskih vojn, ko so težki vojaški porazi vplivali na to, da so državna
vodstva posameznih članic koalicij (npr. Italije, Romunije in Bolgarije v
312 Nanje

so verjetno vplivali referati Leva Trockega iz časa prve ruske revolucije (1905),
ko je predvideval, da bi triumf revolucije v Rusiji neizbežno sprožil revolucijo v Poljski, od koder bi se razširila v srednjo Evropo in naprej na Zahod (Lav Trocki: Izabrani radovi, str. 65; VINC, Beograd 1988).
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drugi svetovni vojni) pod vplivom porazov prestopila na stran nasprotnikov proti dotedanjim zaveznikom.
V oboroženih silah velikih držav se je že v prvi svetovni vojni pojavila
potreba, da se – na podlagi opredelitev in usmeritev vojaške strategije –
oblikujejo ožje znanstvene discipline, osredotočene na problematiko posameznih vej oboroženih sil. Ker vse države nimajo enake strukture svojih
oboroženih sil, tudi teorija uporabe vej oboroženih sil nima povsod enake
strukture. V manjših državah za takšno delitev ni bilo posebne potrebe
(uporaba posameznih vej oboroženih sil se je vedno obravnavala v sklopu
teorije vojaške strategije), kar pa ne velja za velike države, kjer je vsaka
veja oboroženih sil imela svoj poseben generalštab, svoj sistem šolanja
kadrov, svoje raziskovalne inštitute ipd. Tako pri oboroženih silah velikih
držav lahko govorimo o teoriji strateške uporabe kopenske vojske, teoriji
strateške uporabe vojne mornarice, teoriji strateške uporabe vojnega letalstva in teoriji strateške uporabe zračne obrambe, v ZDA pa tudi o teoriji
obalne straže (Coast Guard) in teoriji specialnih enot (Special Force), oziroma v Ruski federaciji o teoriji obmejnih enot (rus. pogranyčnye vojska),
teoriji raketnih enot (raketnye vojska), teoriji civilne obrambe (graždanskaja oborona), teoriji železniških enot (rus. železnodorožnye vojska) ter o
teoriji zalednih enot (tylovie vojska).
Vsaka od teh disciplin se ukvarja s strateškimi, operativnimi in taktičnimi vidiki uporabe svojih enot, z njihovim razvojem in financiranjem, z
oborožitvijo in opremo, s šolanjem in urjenjem kadrov, z infrastrukturo, s
smermi razvoja podobnih vej oboroženih sil drugih držav ter s sodelovanjem z drugimi vejami oboroženih sil. Pomembno je pri tem upoštevati,
da so posamezne veje oboroženih sil velikih držav pri tem zaokroženi sistemi, saj so npr. v sestavi Vojne mornarice ZDA (U.S. Navy) poleg površinskih ladij in podmornic tudi mornariško letalstvo, mornariška pehota,
pomorske baze (ki so razpršene po vsem svetu), mornariške specialne
enote (SEAL, EOD in UDT), vojaško šolstvo, mornariške raziskovalne
ustanove in inštituti, najete in mobilizirane trgovske ladje, ladje v rezervi
(ki so konzervirane), mornariški navigacijski, obveščevalni, meteorološki,
komunikacijski in drugi sateliti, v vojni pa tudi Obalna straža.

Teorija operatike
Operatika ali operativna veščina je najmlajša med vedami podsistema ortodoksnih vojaških ved. Njene prve zametke opažamo v času Napoleonovih vojn, ko se je pokazalo, da se armade njegove vojske – če so želele sodelovati v generalni bitki, s katero se je na prostoru bitke odločala usoda
vojne – niso mogle vse hkrati premikati po istih komunikacijah, saj bi jih
v tem primeru nasprotnik lahko uničeval drugo za drugo; morale so manevrirati po ločenih smereh, brez medsebojnega vizualnega stika, potem
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pa so skupno nastopile proti nasprotniku šele na prizorišču bitke, kjer se
je odločalo o zmagi ali porazu. Teoretiki, ki so preučevali Napoleonove vojaške pohode, so ugotovili, da so premiki posameznih armad zahtevali od
poveljnikov armad in korpusov v njihovi sestavi posebna znanja in veščine, po zahtevnosti na vmesni ravni med strategijo in taktiko. Znanja, potrebna pri pripravi in vodenju armad, so se bistveno razlikovala od znanj s
področja strategije, ki se je ukvarjala z uporabo oboroženih sil v vojni kot
celoti, prav tako pa tudi od znanj taktike, ki se je ukvarjala z bojnimi delovanji manjših enot – bataljonov, divizij in korpusov.
Švicarski teoretik Antoine Henri de Jomini, ki je pozorno preučeval
manevre posameznih Napoleonovih armad, je prišel do sklepa, da bi tej
novi vedi, ki ni preučevala oboroženih sil v celoti, ampak se je osredotočala na dejavnosti posameznih armad do vstopa v generalno bitko, še
najbolj ustrezal naziv »visoka taktika« (l’ haute tactique oziroma grand
tactics). V njej je odkril tisti manjkajoči vezni člen, ki je omogočal povezovanje strategije in taktike v koherentno celoto. Pozneje so nekateri drugi
teoretiki to novo področje poimenovali tudi »mala strategija«, dokler se
niso med prvo svetovno vojno pričeli zanj uporabljati tudi nazivi »učenje
o operacijah« (nem. Operationslehre), »operativna veščina« (rus. operativnoe iskusstvo) oziroma še pozneje »operatika«313.
V nasprotju s SZ, kjer so že med prvo in drugo svetovno vojno ustanovili katedro za operativno veščino in tej novi vedi že takrat uradno priznali samostojen status, je v ZDA do tega prišlo šele v osemdesetih letih, ko
so jo poimenovali Operational Art314. Danes je izraz operatika na Vzhodu
in Zahodu oznaka za vedo, ki se ukvarja s pripravo, izvajanjem in analizo
vseh vrst operacij oboroženih sil. V žarišču operatike je iskanje tistih
kombinacij bojev in bitk, ki zagotavljajo poveljniku, ki pripravlja in vodi
operacijo, da čim gospodaričneje doseže končni cilj operacije.
Med drugo svetovno vojno se je najbolj razvijala medvejna operatika,
ki se je ukvarjala s skupno uporabo vseh vej oboroženih sil za dosego operativnih ali operativno-strateških ciljev. V ZDA, ki so izvajale bojna delovanja na Tihem oceanu, na Atlantskem oceanu, v Aziji, Afriki in Evropi,
je vsak od poveljnikov za posamezno celinsko ali oceansko vojskovališče
bil odgovoren za izvajanje operacij na svojem vojskovališču. Vojaška strategija se je na ravni Vrhovnega poveljstva ZDA ukvarjala z globalno razporeditvijo oboroženih sil na posamezna vojskovališča, poveljniki vojskovališč pa so nato z dodeljenimi silami skrbeli za operacije na svojih celinah
oziroma oceanih. Odtod bi lahko – z vidika ZDA – operatiko, s katero so
se ukvarjali ameriški vojaški poveljniki na posameznih celinah, imenovali
tudi »celinska strategija«, da bi jo ločili od »globalne strategije«, s katero
se je ukvarjalo Vrhovno poveljstvo ZDA.
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Med medvejnimi operacijami, ki so doživele med drugo svetovno vojno
svoj največji vzpon, so prav gotovo pomorske, zračne in pomorsko-zračne
amfibijske oziroma trifibijske operacije. Prav pri teh operacijah se najbolje vidi, kako se na operatiko projicirajo vplivi strategije in taktike. ZDA,
ki so imele glavne strateške kopenske efektive v Severni Ameriki, so
lahko svojo vojaško moč izrabile v Afriki, Aziji in Evropi le tako, da so jo
projicirale prek oceanov na vojskovališča na obrobju teh celin. Da bi to
storile, so morale doseči pomorsko premoč na komunikacijah, kar je
lahko zagotovila le močna bojna flota, zgrajena med prvo in drugo svetovno vojno. Vendar pa se strateške ideje o projiciranju sile z morja na kopno
ne bi dalo izpeljati operativno, če ZDA ne bi uspele na ravni taktike rešiti
problema prevoza enot kopenske vojske čez oceane in njihovega hitrega
izkrcanja na divje peščene obale ipd..
Na taktični ravni so to rešili tako, da so zgradili velike desantne ladje
matice jurišnih čolnov in desantne jurišne tankonosilke. Velike desantne
ladje matice so lahko uspešno plule tudi prek oceanov, ko pa so prišle v
plitve obalne vode, so z dvigali in žerjavi spustile v vodo jurišne čolne, ki
so se zaradi majhnega ugreza lahko uspešno približali tudi najplitvejšim
obalam, da bi na njih izkrcali moštvo in tehniko. Desantne jurišne ladje
so bile zgrajene tako, da so lahko z vodo zalile rezervoarje na krmi, zaradi
česar se je krma ugreznila, ugrez premca pa zmanjšal. Zato so lahko s
premcem varno nasedle neposredno na obalo, odprle premčna vrata, ki
so bila hkrati most, ter omogočile bojnim vozilom, da so se izkrcala neposredno na obalo. Dosežek taktike so predstavljala tudi amfibijska oklepna
vozila, ki so lahko plula po vodi in se premikala na kopnem. Operatika
amfibijskih operacij se je lahko torej v popolnosti razvila šele potem, ko
sta strategija in taktika ustvarili idejne in materialne možnosti za njen razvoj.
V Sovjetski zvezi je bila v obdobju hladne vojne prednostna naloga
oboroženih sil na evropskem vojskovališču, da – če bi izbruhnila vojna v
Evropi – hitro prodrejo s kopenskimi silami do obal Rokavskega preliva in
preprečijo ZDA, da bi v Evropo po morju in zraku prepeljale glavne sile
(CONUS). Iz tega časa je znana operativna paradigma »globoke operacije«
(rus. »glubokaja operacija«); zanjo je bilo značilno, da so glavni nosilci hitrega prodora v notranjost območja držav Nato bile zračnodesantne sile
(sovjetska armada je takrat imela 3 zračnodesantne korpuse), taktični helikopterski desanti in skupine specialnih sil (ki so imele nalogo, da v nasprotnikovi strateški globini napadajo poveljniška mesta, centre za zveze
in druge občutljive točke); vzporedno s temi silami, ki bi delovale za frontno črto, pa bi morale na ozkih sektorjih preboja skozi fronto prodreti
udarne tankovske in mehanizirane enote, združene v operativnomanevrske skupine (Operational Manoevre Group = OMG). Ostale sile članic
Varšavskega sporazuma so imele pri tem nalogo, da z aktivnostmi na svojih sektorjih »zvežejo« glavne sile Nato in da ustvarijo vse potrebno za
glavni udar drugega ešalona Varšavskega sporazuma, ki bi ga tvorile
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glavne sovjetske enote, ki bi prispele iz SZ. Trikratna premoč ZSSR v oklepni tehniki in artileriji je bila takrat prava »nočna mora« za načrtovalce
v štabih NATO.
Zaradi šibkosti obrambe Nato v srednji Evropi so tudi v Franciji, ki takrat že ni bila več članica vojaškega dela Nato, iskali nove rešitve na ravni
vodenja nacionalnih vojaških operacij. Zavedali so se, da obramba Nato v
srednji Evropi ne bo uspela zaustaviti prodora sil Varšavskega sporazuma.
Eden francoskih teoretikov je kot odgovor na sovjetsko »globoko operacijo«, izpeljano v obliki množične »oklepne invazije«, ponudil novo operativno obrambno paradigmo, ki jo je imenoval »nebitka«315. Izhajal je iz
tega, da ZDA v Evropi v primeru napada SZ ne bodo uporabile strateškega jedrskega orožja, ker ne bodo tvegale, da zato Sovjetska zveza kot odgovor na ameriški jedrski napad izstreli na ZDA svoje strateške balistične
rakete. Prav tako je dvomil v to, da bi ZDA lahko v Evropi uspešno uporabile ameriško taktično jedrsko orožje, ker bi se sovjetske enote premikale
skozi gosto naseljena zahodna mesta in bi se stična črta med enotami
Nato in enotami Varšavskega sporazuma nepretrgoma spreminjala.
Ko je analiziral razmerje sil med francosko vojsko in sovjetskimi silami,
ki bi se na črti Baltik-Jadran prebile skozi prvi pas obrambe NATO, je tudi
ugotovil, da je francoska vojska prešibka, da bi lahko sprejela odločilno
bitko, s katero bi zlomila napadalčevo moč. Ker je Francija takrat imela
svoje strateško in taktično jedrsko orožje, je edino učinkovito paradigmo
operacije videl v razpršitvi francoskih glavnih sil v obliki mreže modulov,
ki bi v manevskih bojih – ob uporabi taktičnega jedrskega orožja – postopno upočasnjevali nasprotnika, kar bi dalo francoskemu vodstvu države priložnost, da Sovjetski zvezi zagrozi s povračilnimi strateškimi jedrskimi udari po njenih ciljih in da jih dozirano tudi izpelje, če bi enote
Varšavskega sporazuma prekoračile določeno črto. Avtor te nove paradigme obrambe Francije – ki takrat ni bila članica vojaškega dela Nato – je z
razvojem nove operativne paradigme sprožil številne razprave in reorganizacije, saj je dokazal tesne vezi med operatiko in strategijo ter politiko.
Najpomembnejše naloge, s katerimi se ukvarja teorija operatike, so:
– preučevanje značilnosti vseh vrst sodobnih operacij vseh vej oboroženih sil s poudarkom na odkrivanju normativov in zakonov, ki vplivajo
na njihovo uspešnost in učinkovitost,
– klasifikacija operacij s pomočjo sistema različnih kriterijev,
– preučevanje načinov priprave in izvajanja operacij,
– preučevanje operativnega sodelovanja med različnimi vejami oboroženih sil,
– preučevanje notranje organizacijsko-formacijske strukture operativnih
in operativno-strateških grupacij vseh vej oboroženih sil,
– preučevanje obveščevalne, varnostne, logistične in vseh vrst oskrbljenosti in podpore operacij,
315 Guy
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– priprava operacijskih con za vojno (s poudarkom na razvoju infrastrukture),
– preučevanje operativnih doktrin sosednjih in drugih oboroženih sil,
– izpopolnjevanje štabnega procesa in štabov operativnih grupacij vseh
vej oboroženih sil in
– preučevanje mirnodobnih vaj in manevrov operativnih enot.
Na koncu tega poglavja bi bilo treba omeniti, da se v oboroženih silah velikih držav operatika deli na splošno teorijo operatike (ki je skupna za vse
veje oboroženih sil), večvejno operatiko (ki se ukvarja s skupnimi operacijami kopenske vojske, vojne mornarice in letalstva), operatiko kopenske
vojske, operatiko vojne mornarice, operatiko letalskih sil, operatiko zračne obrambe, operatiko raketnih enot, operatiko specialnih sil in operatiko
zalednih sil316.

Teorija taktike
Izraz taktika (grš. taktike-taktikos – postavim) je sprva označeval veščino
bojevanja posameznika, skupin vojakov in oblikovanja bojnih razporeditev vojaških enot na določeni vrsti bojišča (ravnina, razgibano zemljišče,
gorat svet ipd), da bi lahko med bojem v največji meri izkoristile manever
in zmogljivosti svojih orožij, obenem pa zmanjšale uspešnost delovanja
nasprotnikovih enot in orožij. Teorija taktike je bila takrat zožena na
opise bojnih razporeditev enot, izbiro poveljniških mest (s katerih se je
dalo imeti dober pregled na bojiščem) in zbirke nasvetov za različne situacije, v katerih je lahko prišlo do bojev. Pomemben del so sestavljali signali
za poveljevanje z enotami. Ker je bila vsaka vojna sestavljena iz bojev, je
taktika prav gotovo najstarejša vojaška ortodoksna veda, ki je obstajala še
pred strategijo, saj je ta pravzaprav nastala na njenih temeljih, nato pa se
postopno ločila od nje in se osamosvojila v samostojno vedo. Že v antiki
so obstajale taktika težkooklepljene in lahke pehote, taktika konjenice,
taktika flote, taktika utrjevanja itn. Na razvoj taktike je vplivala strategija
(oziroma pozneje operatika), ki ji je postavljala naloge, pri čemer je rešitev taktičnih problemov širilo ali ožilo področje delovanja strategije.
Danes je taktika vojaška veda, ki se ukvarja s preučevanjem bojnih
zmogljivosti posameznega vojaka, oddelka, voda, čete, bataljona, brigade
in divizije ter priprav in izvajanja bojev in bitk ter drugih dejavnosti, ki jih
izvajajo oddelki, vodi, čete, bataljoni, brigade, polki in divizije kopenske
vojske, oziroma enote ustrezne velikosti drugih vej in rodov oboroženih
sil. Značilno za taktiko je, da se ukvarja z oboroženim bojem najmanjših
časovnih in prostorskih razsežnosti, ki lahko poteka v okvirih operacije,
316 V.
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sistema operativno koordiniranih bojev ali pa kot samostojna celota. Bistveni elementi boja so pri tem ogenj, manever in udari, v novejšem času
pa tudi informacijsko delovanje in elektronsko protidelovanje, s katerim
se nevtralizirajo nasprotnikovi sistemi.
Taktika se je sprva razvijala le v vojnah. Na zaostajanje njenega razvoja
v mirnem času je vplival tradicionalizem vojaških poveljnikov in štabov,
ki so se raje držali starih preizkušenih paradigem, kot pa da bi posegli po
novih tveganih prijemih. Ker so se v času miru pojavila nova orožja in
oprema, ki so bili na vajah v uporabi za urjenje enot po starih paradigmah, se je ob izbruhu vojn pogosto pokazalo, da so enote imele visoke
izgube, ne da bi dosegle cilje. Od tod lahko trdimo, da je bil uspeh teorije
taktike vedno odvisen od tega, kako je rešila temeljno protislovje med novimi orožji in starimi organizacijskimi shemami, načini in oblikami bojnih delovanj. Na rešitev tega protislovja je negativno vplivala težnja, da se
ohranijo stara orožja in paradigme, uspešni v prejšnjih vojnah. Vztrajanje
pri kompaktnih bojnih postrojih pehote, upravičeno v času pušk sprednjač z gladkimi cevmi, zato tudi majhnim dometom, s katerimi se je streljalo le počasi in slabo zadevalo, je v drugi polovici 19. stoletja – zaradi izpopolnjevanja artilerije in pušk – povzročalo pehoti strahotne izgube.
Šele ko so se pojavile hitrostrelne puške repetirke z risanimi cevmi, ki so
se polnile s tulčnimi naboji, so pehotne enote končno pričeli uporabljati v
razpršenih strelskih postrojih; tako so šele v drugi polovici 19. stoletja
končno šli v zgodovino zbiti kvadrati pehote. Podobno se je zgodilo ob izbruhu prve svetovne vojne s konjenico, ki so jo pred tem stoletja dolgo
uspešno uporabljali za zasledovanje nasprotnika, potem ko je pehota prebila njegovo obrambo. Mitraljezi in žične ovire na drugem obrambnem
pasu so namreč preboje konjenice zelo uspešno ustavljali. Razmere, ko je
napad zastal v razvoju, so se spremenile šele, ko so se pojavili prvi tanki,
ki so se lahko uspešno prebijali skozi mitralješki ogenj, žične ovire in čez
zemljišče, razrito od eksplozij granat. Pa vendar so kljub očitnim neuspehom konjenice v prvi svetovni vojni tudi v drugo svetovni vojno skoraj
vse države še vedno vstopile s konjeniškimi divizijami, Sovjetska zveza pa
celo s konjeniškimi korpusi.
Med primere ustvarjalnosti pri reševanju taktičnih problemov spada
paradigma minsko-artilerijskega obrambnega položaja. Njeni oblikovalci
so združili prednosti geografskega dejavnika in novih orožij. Paradigma je
nastala na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ko se je pokazalo, da so težke oklepnice velikih vojnih mornaric s svojimi topovi velikega kalibra lahko napadale obalne objekte in naprave, obalna obramba pa ni imela sil, da bi se
jim lahko učinkovito postavila po robu. Štabi obalne obrambe, ki so se
ukvarjali z reševanjem problema obrambe obale, so ugotovili, da morajo
povečati globino obrambe obale tako, da v morje položijo minska polja;
da bi jih zavarovali pred tem, da bi jih nasprotnikovi minolovci razminirali, so na obali razporedili opazovalne postaje in obalne baterije. Obenem
so med minskimi polji pustili izhode, ki so omogočali podmornicam in
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torpedovkam, da zavzamejo varne in ugodne položaje za napade na
nasprotnikovo floto, če bi poskušala podpreti minolovce. S kombinirano
uporabo pomorskih in obalnih sil so tudi zelo šibke, vendar aktivne sile
obalne obrambe s pomočjo minskih polj, položenih proč od obale, proti
odprtem morju, praviloma lahko zelo uspešno branile obalo tudi pred napadi velikih bojnih flot317.
Najpomembnejše naloge, ki sestavljajo vsebino teorije taktike, so:
– preučevanje struktur, oborožitve in opreme, načinov uporabe ter oborožitvenih sistemov oddelkov, vodov, čet, bataljonov in brigad drugih
oboroženih sil, s poudarkom na ocenjevanju njihovih bojnih zmogljivosti;
– ugotavljanje bojnih zmogljivosti lastnih enot (oddelkov, vodov, čet, bataljonov, brigad, polkov) in iskanje postopkov za njihovo povečanje;
– preučevanje značilnosti sodobnih bojev v lokalnih vojnah in oboroženih spopadih;
– iskanje in odkrivanje pravil, norm, ukrepov in postopkov, ki zagotavljajo visoko stopnjo bojne pripravljenosti vodov, čet, bataljonov kopenske
vojske in podobnih enot drugih vej in rodov oboroženih sil;
– iskanje in odkrivanje pravil, norm in postopkov, ki zagotavljajo uspešno in učinkovito uporabo lastnih taktičnih enot;
– zaščita enot taktične ravni pred orožji za množično uničevanje;
– preučevanje vloge ognja, manevra in udarov različnih rodov v združenem boju;
– preučevanje vpliva lastnosti sodobnih orožij na priprave in potek bojev;
– preučevanje sodelovanja med enotami različnih vej in rodov oboroženih sil;
– iskanje najustreznejših struktur in oborožitve taktičnih enot, kot so oddelki, vodi, čete, bataljoni, brigade, polki in druge enote istega ranga,
in
– preučevanje prednosti novih tehnologij za izum novih oborožitvenih sistemov in oblikovanje zahtev za njihovo konstruiranje in proizvodnjo.
Podobno kot strategija in operatika se tudi taktika lahko klasificira s pomočjo različnih meril. Tradicionalna je delitev na splošno taktiko (ki se
ukvarja z analizo vplivov operatike in strategije na taktiko, s splošnimi
načeli vodenja oboroženega boja, s terminologijo itn.), taktiko kopenske
vojske, taktiko letalstva, taktiko zračne obrambe, taktiko vojne mornarice, taktiko obalne obrambe, taktiko specialnih enot in taktiko zalednih
enot. Taktika kopenske vojske se deli na taktiko izvidniških enot, pehotnih enot, mehaniziranih enot, motoriziranih enot, artilerijskih enot, zračnodesantnih pehotnih enot, inženirskih enot, logističnih enot, enot za
zveze, enot za elektronsko izvidovanje in motenje, enot vojaške policije,
enot za specialna delovanja, enot za PJKB zaščito, enot zračne obrambe
317 Na
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kopenske vojske, taktiko letalstva kopenske vojske, taktiko brezpilotnih
letal kopenske vojske idr.
V tej klasifikaciji se nato taktika vojne mornarice na drugi ravni deli na
taktiko površinskih ladij, taktiko podmornic, taktiko mornariškega letalstva, taktiko mornariške pehote, taktiko obalne obrambe in taktiko rečne
flotilje; vsaka od teh taktik se nato lahko deli naprej. Tako na tretji ravni
klasifikacije pri površinskih ladjah razlikujemo taktiko letalonosilk, taktiko križark, taktiko rušilcev, fregat in korvet, taktiko desantnih ladij,
taktiko minopolagalcev, taktiko minoiskalcev in minolovcev, taktiko patruljnih ladij, taktiko torpednih čolnov, taktiko topnjač, taktiko raketnih
čolnov, taktiko raketnih topnjač idr. Pri letalstvu razlikujemo taktiko
letalske logistične infrastrukture, taktiko enot za opazovanje zračnega
prostora, taktiko izvidniških letal, taktiko lovskih letal, taktiko lovskih
bombnikov, taktiko jurišnih letal, taktiko bombnikov, taktiko transportno-desantnih letal, taktiko letal in helikopterjev za reševanje posadk sestreljenih letal, taktiko letal za elektronsko motenje in taktiko letal za odkrivanje zračnih ciljev in vodenje lovskih letal.
Po drugi svetovni vojni so na razvoj taktike kopenske vojske bistveno
vplivali pojavi taktičnega jedrskega orožja (1), helikopterjev (2), prenosnih samovodljivih izstrelkov zračne in protioklepne obrambe (3), računalniško podprtih poveljniško-informacijskih sistemov (4) in brezpilotnih
letal (5). Raziskave v domeni taktike, podprte s številnimi poskusi na poligonih, so dokazale, da bi se ti sistemi lahko uspešno integrirali tudi v divizije kopenske vojske. Tako so bili v šestdesetih letih v oborožitev divizij
kopenske vojske uvedeni najprej oborožitveni sistemi (honest john, davy
crockett), ki so lahko izstreljevali jedrske projektile nekaj deset kilometrov daleč. Tako so tudi taktični poveljniki pridobili možnost, da za trenutno uničenje ključnih vojaških ciljev uporabijo jedrsko orožje z rušilno
močjo od nekaj kiloton TNT do nekaj deset kiloton TNT. Za sedemdeseta
leta je bil značilen proces pospešene krepitve letalstva kopenske vojske,
ki je v osemdesetih letih v ZDA privedel do tega, da je mehanizirana divizija kopenske vojske imela v svoji sestavi brigado helikopterjev (160–180
helikopterjev različnih vrst). Sedaj se ta trend spušča navzdol, saj imajo
že brigade kopenske vojske svoje helikopterske bataljone. Če se ob tem
upošteva, da so se nekdanje pehotne divizije motorizirale (da bi bile mobilne, če bi prišlo do uporabe jedrskega orožja in drugih orožij za množično uničevanje, zato imajo vsi vojaki prostor v oklepnih transporterjih), je
očitno, da so se njihove zmogljivosti bistveno spremenile. Tako so oprema
za nočno bojevanje in računalniško podprti sistemi med zalivsko vojno –
ko so bile idealne možnosti za manevrsko uporabo vseh vrst bojne tehnike – omogočili ameriškim mehaniziranim četam na čelu napadajočih klinov, kadar so ponoči naletele na iraške tankovske bataljone, oborožene s
starejšimi tanki (ki so generacijsko zaostajali za 2–3 generacije za ameriškimi sistemi), da so te bataljone uničile, ne da bi pri tem same imele izgube. Sodobna računalniško podprta tehnika je namreč spremenila klasične
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predstave o razmerju sil, potrebnem za uspeh, saj so ameriške enote ponoči – zaradi kontrasta med ohlajeno puščavo in razgretimi iraškimi tanki
– imele ugodnejše možnosti za boj kot podnevi, vrhu tega pa Iračani niso
imeli opreme za nočno bojevanje in ponoči ameriških tankov sploh niso
mogli odkrivati.

Teorija logistike
Teorija logistike ali teorija zaledja oboroženih sil je veda, ki preučuje materialne potrebe oboroženih sil v miru, krizah in vojni ter različne vidike
organizacije njihove oskrbe, oskrbljenosti njihovega delovanja in možnosti za njihovo razmestitev, bivanje in počitek, premike in pripravo za
bojna delovanja318. Vloga in pomen logistike sta vse večja zaradi vse kompleksnejše bojne tehnike, ki po eni strani povzroča vse večjo porabo rezervnih delov, goriva in streliva, po drugi pa hkrati zahteva vse večje število specialistov za njeno vzdrževanje in popravila, kar je pogoj za njeno
normalno funkcioniranje. V zvezi s tem so omembe vredne mirnodobne
izkušnje oboroženih sil ZDA, v skladu s katerimi vsak pripadnik kopenske vojske v tujini dnevno porabi povprečno okoli 50 kg logistične oskrbe,
vsak pripadnik mornarice 200–300 kg in pripadnik letalskih sil okoli 500
kg materialnih sredstev na dan319. Oborožene sile imajo v svoji sestavi posebne organe, službe in ustanove, specializirane za logistično podporo
vseh vej in rodov oboroženih sil. Številčni delež pripadnikov oboroženih
sil, ki se ukvarjajo z logističnimi dejavnostmi, je tem večji, čim večja je
enota, ki jo opazujemo. Logistika oboroženih sil – kot sistem, ki zagotavlja materialno oskrbo oboroženih sil s sredstvi, ki so jim potrebna za vsakodnevno življenje in za bojno delovanje – je tesno povezana z nacionalno logistiko, ki se na ravni celotne države ukvarja z zadovoljevanjem
vojnih potreb prebivalstva, industrije, poljedelstva, šolstva, zdravstva idr.
Zaradi širine področja materialnih potreb oboroženih sil je sodobna logistika razvejana na večje število disciplin, ki se ukvarjajo s preučevanjem
ožjih področij, kot so področja tehnične, prometne, intendantske, sanitetne, veterinarske, finančne in gradbene oskrbljenosti za uspešno bojno delovanje oboroženih sil, čemur je treba pridružiti tudi protipožarno zaščito
in asanacijo bojišča ter dejavnosti, ki so povezane z reševanjem ljudi in
opreme ob nasprotnikovih udarih.

318 V

nekaterih zahodnih virih se logistika oboroženih sil obravnava kot posebna veda
(the science of supplying troops), s čimer se želi poudariti, da neupoštevanje njenih
norm, izrekov in zakonov vodi v vojaške katastrofe. (James Dunnigan: How to Make
War, New York 1982).
319 James Dunnigan, op. cit., str. 311.
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Teorija vodenja in poveljevanja
Teorija vodenja in poveljevanja je veda, ki se ukvarja s preučevanjem dejavnosti poveljnikov in štabov v času mirnodobnih priprav oboroženih sil
za vojno in v času oboroženega boja v vojni320. Cilj teh preučevanj je, da
se z izboljševanjem kakovosti štabnega dela, predvsem pa vojaškega mišljenja in hitrosti reagiranja na nagle spremembe situacije v bojih, bitkah
in operacijah, ustvarijo čim ugodnejše okoliščine, da lahko enote v polni
meri izkoristijo svoje ognjene in manevrske zmogljivosti.
Kompleksnost obrambnega sistema in oboroženih sil opredeljujeta, da
imata vodenje in poveljevanje sicer skupno podlago v celotnih oboroženih
silah, a se dokaj razlikujeta v številnih podrobnostih, ko gre za procese na
različnih hierarhičnih ravneh vojaškega sistema, kot je npr. med obrambnimi ministrstvi in generalštabi oziroma na ravni obrambnih ministrstev,
medvejnih (»združenih«) generalštabov, generalštabov posameznih vej
oboroženih sil (kopenske vojske, vojne mornarice, vojnega letalstva in
zračne obrambe), vojaških znanstvenoraziskovalnih inštitutov ali pa zalednih ustanov ter enot strateškega, operativnega ali taktičnega ranga.
Ker vojaški sistemi delujejo v miru po drugačni shemi kot v vojni, ko pridejo v veljavo zakoni o izrednih razmerah, ki zmanjšujejo številne pravice
državljanov, povečujejo pa njihove obveznosti (mobilizacija ne vključuje
le povečane obveznosti posameznikov, ki so vpoklicani v enote, ampak
velja tudi za njihovo zasebno lastnino, kot so vozila, orožja, delavnice, zaloge idr.), je področje, s katerim se ukvarja teorija vodenja in poveljevanja,
zelo široko.
V žarišču teorije vodenja in poveljevanja so po eni strani procesi sprejemanja odločitev, načrtovanja, organiziranja, koordiniranja, izvajanja in
nadzora nad potekom izvajanja, po drugi struktura poveljstev in štabov,
ki zagotavlja, da omenjeni procesi lahko čim uspešneje potekajo, po tretji
pa bojni dokumenti, kot so direktive, navodila, povelja, odločitve in ukazi.
Pojav računalniško podprtih poveljniško-nadzornih sistemov C3I/CM je
sprožil intenzivne raziskave, katerih cilj je, da se – predvsem ob pomoči
dosežkov vojaške kibernetike in vojaške informatike ter ergonomije –
ugotovi, kakšen bo vpliv teh sistemov na tradicionalne strukture vojaških
štabov, dodatno izobraževanje štabnih specialistov in metode štabnega
dela.

320 Vojni

leksikon, str. 308; VIZ, Beograd 1981.
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Zgodovina vojaških ved
Zgodovina vojaških ved je disciplina vojaške zgodovine321, ki preučuje nastanek in razvoj vseh vojaških ved. Korenine ima v prvih opisih vojaških
pohodov, ohranjenih v delih antičnih piscev, ki so bili udeleženci ali opazovalci v vojnah tistega časa. Že pisci tistega časa se namreč niso ukvarjali
le z opisi oboroženega boja oziroma z načini priprav za oboroženi boj in z
njegovo izvedbo na različnih hierarhičnih ravneh, ampak so pogosto kritično razčlenjevali tudi pravila bojevanja, pri čemer so v njih iskali vzroke
za poraze in zmage. S tem so prispevali, da so se iz generacije v generacijo
kopičila znanja vojaške zgodovine o oboroženem boju, ki so skupaj z napredkom v domeni naravoslovja in vojaške tehnike na prelomu 19. in 20.
stoletja ustvarila možnosti, da se je nekdanja vojaška veščina lahko postopno preobrazila v vojaško znanost, ki ima danes vse prerogative kot
druge znanosti.
Zgodovina vojaških ved, ki je nastala na prelomu 18. in 19. stoletja, je
osredotočena v prvi vrsti na preučevanje zgodovinskega razvoja teorije
strategije, teorije operatike in teorije taktike ter teorije logistike, zajema
pa tudi preučevanje razvoja podsistemov vojaškotehničnih, vojaškodružboslovnih in vojaškomedicinskih ved322. V tem se razlikuje od zgodovine
oboroženih sil, ki je osredotočena na razvoj oboroženih sil, ter od zgodovine vojn, ki je osredotočena na vojne, operacije in bitke. Zgodovina vojaških ved gradi periodizacijo na kakovostnih razlikah, ki so se pojavile v določenih obdobjih v strategiji in taktiki, tako da danes lahko govorimo o
petih temeljnih obdobjih razvoja vojaških ved: (1) o obdobju sužnjeposestniške družbene ureditve; (2) o obdobju fevdalne družbene ureditve;
(3) o obdobju kapitalistične družbene ureditve; (4) o obdobju social(istič)nih revolucij in bipolarne konfrontacije različnih družbenih sistemov v
20. stoletju in (5) o postmodernem obdobju, ki je nastopilo po razpadu
bipolarnega sistema323. Zaradi usmerjenosti v razvoj teorij strategije, operatike in taktike se razlikuje od vojaške zgodovine kot discipline, ki se
ukvarja s preučevanjem oboroženega boja in vojn, v katerih je potekal
oboroženi boj324. Ker imajo v oboroženih silah velikih držav vse veje obo321 Razvoj

vojaške zgodovine je tesno povezan z nastankom in razvojem vojaške znanosti. Na njeno sedanjo razvejanost opozarja sovjetski Vojaški enciklopedijski slovar
(Voennyj enciklopedičeskij slovar’; Voennizdat, Moskva 1986), kjer so naštete te
njene discipline in veje: zgodovina vojn, zgodovina vojaških ved, vojaška historiografija, vojaška arheologija in vojaška arheografija ter zgodovina razvoja oboroženih sil
in oborožitve.
322 Sovjetski znanstvenik dr. P. A. Rotmistrov je v svojem delu z naslovom Zgodovina
vojaške veščine, pri vsakem zgodovinskem obdobju – potem ko je predstavil potek
in končne rezultate vojn – posebej analiziral razvoj strategije, operativne veščine in
taktike, ki so bili značilni za to isto obdobje. (P. A. Rotmistrov: Istorija ratne veštine,
1. del, str. 70–75, 89–110, 202–215, 230, 254, 289, 313; VIZ, Beograd 1966).
323 P. A. Rotmistrov: Istorija voennogo iskusstva, tom 1; Voennizdat, Moskva 1963.
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roženih sil lastne strategije, operatike in taktike, se v teh državah tudi
zgodovina vojaških ved deli na zgodovino vojaških ved kopenske vojske,
mornarice in letalstva.
Mišljenja o praktičnem pomenu zgodovine vojaških ved in koristih, ki
jih daje načrtovalcem sedanjih in prihodnjih vojn, so bila vedno deljena,
še posebno pa v postmodernem obdobju, ko so bila v sodobno oborožitev
uvrščena nova orožja in sredstva, kot so npr. umetni sateliti, brezpilotna
letala, daljinske (samo)vodljive nadzvočne manevrirne in balistične rakete, avtomatizirani sistemi za poveljevanje in nadzor C3I/CM (Command,
Control, Communications and Intelligence/Counter Measures), sistemi za
protiraketno obrambo idr., ki niso bili uporabljeni v prejšnjih vojnah.
Vendar pa večina vojaških izvedencev še vedno ocenjuje, da so izkušnje,
pridobljene s pomočjo zgodovine vojaških ved, zelo dragocene, predvsem
ker omogočajo ugotavljanje trendov spreminjanja norm in pravil ter rasti
bojnih zmogljivosti enot.

Vojaška geografija
Vojaška geografija je veda, ki preučuje vpliv vojaško-političnih, vojaškogospodarskih in naravnih elementov (kopno, morje, zrak, vesolje)325 in
dejavnikov ter vojaške infrastrukture na oblikovanje oboroženih sil kakor
tudi na pripravo in izvajanje bojnih delovanj, vse z namenom, da bi se čim
uspešneje izkoristile pozitivne in odstranile negativne strani teh vplivov
na pripravo in vodenje oboroženega boja326. Vojaško geografijo sestavljajo
tri temeljna področja: splošne teoretske osnove (1), vojaškogeografske
analize konkretnih držav oziroma nacionalnih vojskovališč (2) in analize
posameznih kopenskih, pomorskih in zračnih vojskovališč, bojevališč in
bojišč v teh državah (3). Njene sestavne discipline so vojaška klimatologija, vojaška geologija, vojaška meteorologija, vojaška oceanografija idr.
Vojaška geografija se v manjših oboroženih silah ukvarja v prvi vrsti s
preučevanjem lastnega vojskovališča in vojskovališč sosednjih držav, kar
vključuje preučevanje položaja teh držav v širšem okolju, njihova naravna
bogastva (rezerve surovin, energetske rezerve idr.) in naravne danosti (go324 Da

nekateri avtorji ne delajo razlike med pojmi vojaška zgodovina, zgodovina vojn,
zgodovina vojskovanja in zgodovina vojaških ved (oziroma zgodovina veščine vojskovanja), je bilo opozorjeno že na prvem simpoziju o vojaški znanosti, ki je bil organiziran leta 1971 v nekdanji SFRJ. (dr. Ivan Huljić: Vojna istorija u sistemu vojnih
nauka, str. 284–293; Vojna nauka, Beograd 1971).
325 V sodobni vojaški geografiji se tudi vesolje obravnava kot eden naravnih elementov,
s katerimi se ukvarja vojaška strategija. (K. I. Spidčenko, K. A. Kozlov, A. D. Mjakin,
S. D. Osokin, A. I. Požarov, E. N. Pankratov, Ju. G. Stel’cov: Političeskaja i voennaja
geografija, str. 63–67; Voennizdat, Moskva 1980).
326 Dr Milenko Tešić: Vojnopomorska geografija; Vlado Maričić: Vojna geografija je disciplina vojne nauke, str. 294–303; Vojna nauka, VIZ, Beograd 1971.
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ratost, reke in jezera, gozdovi, puščave idr.), demografski dejavnik, državno in družbeno ureditev, gospodarski sistem s poudarkom na zmogljivostih vojaške industrije, odvisnost od uvoza, prehodnost zemljišča, sistem
prometnih zvez, energetski sistem idr. Očitno je torej, da ima vojaška geografija svoj predmet, svoje probleme in sebi lastne znanstvene metode.
Na podlagi takšnega preučevanja prihaja do ugotovitev, kateri deli prostora imajo v vojni strateški, operativni ali taktični pomen, posredno pa
tudi kako morajo biti opremljene in oborožene oborožene sile, da bi lahko
z manevrom premagovale prostor in uspešno delovale z orožji. Praksa
kaže, da imajo otoške države in države, ki imajo dostope do večjega števila morij in oceanov, po tradiciji močne vojne mornarice, gorate države
imajo po tradiciji večje število gorskih enot ipd. Vojaška geografija obenem preučuje tudi zmogljivosti komunikacij, možne smeri napada, objekte, ki omogočajo obrambo, naravne ovire, dele prostora, kjer so možnosti
za pomorske in zračne desante, delovanja partizanskih enot, za maskiranje, baziranje, bivanje in urjenje enot itn.
Pri preučevanju vojskovališč, bojevališč in bojišč je poudarek na ugotavljanju ranljivosti kopenskih, pomorskih, letalskih in raketnih baz, objektov vojaške industrije, elektrarn, naftovodov, plinovodov, električnih
omrežij, vodovodov, železniških, cestnih, pomorskih, rečnih in letalskih
komunikacij, skladišč nacionalnih rezerv strateških surovin in na dislokaciji urbanih aglomeracij, ki so običajno tudi najpomembnejši strateški objekti. Preučevanje vojskovališč in bojevališč vključuje njihovo razčlembo
na potencialne operacijske cone, kakor tudi razčlembo operacijskih con
na potencialna bojišča. Od tod lahko govorimo o strateški, operativni in
taktični ravni vojaške geografije. V tem sklopu se posebej analizirajo vplivi geografskega dejavnika na uporabo pehotnih, oklepnih, artilerijskih, letalskih, desantnih, specialnih in drugih enot. Razvoj jedrske strategije je
potisnil v ospredje problem ranljivosti mest, kjer v razvitih državah živi
večina prebivalstva, ki se ne more hitro evakuirati in zato predstavlja neke
vrste talca, s katerim se je dolga leta hladne vojne zagotavljal mir.
Pomembno je upoštevati, da se vojaška geografija ne ukvarja z genezo
geografskih dejavnikov in z geološkim razvojem, ker je interesno usmerjena v zadovoljitev vojaških potreb; opira se sicer na dosežke splošne geografije in posameznih geografskih disciplin, kot so fizična geografija in
antropogeografija, a le zato, da bi uspešneje preučevala njihov vpliv na
vojskovanje in bojevanje. Sprva je bila vojaška geografija usmerjena le na
kopensko, pomorsko in letalsko geografijo, po uporabi prvih umetnih satelitov in medcelinskih balističnih raket pa je njen sestavni del postalo
preučevanje tistih delov vesolja, kjer bi lahko potekala t. i. vojna zvezd.
Razvoj znanosti in tehnike je odprl možnost, da se aktivno vpliva na naravno okolje (s pomočjo herbicidov in defoliatorjev na rastlinstvo, s pomočjo srebrovega jodida se lahko umetno povzročajo padavine in poplave
ipd.), kar bi v prihodnosti lahko omogočilo, da se tudi geografski dejavnik
izkoristi kot geofizikalno orožje327.
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Teorija razvoja oboroženih sil
Spremembe v mednarodnem okolju, nove vojaške grožnje, izumi novih
oborožitvenih sistemov ter številni drugi dejavniki vojaških tveganj narekujejo vodstvu vsake države, da pozorno spremlja njihov vpliv na varnost
in da v skladu s svojimi demografskimi, gospodarskimi, tehnološkimi in
drugimi zmogljivostmi pravočasno določa smeri razvoja obrambnega sistema. Teorija razvoja oboroženih sil328 se pri tem pojavlja kot disciplina,
ki se na podlagi dolgoročnih in srednjeročnih predvidevanj vojaških tveganj, ki bi utegnila ogroziti najvišje državne interese, ukvarja z iskanjem
ustrezne kompozicije oboroženih sil, da bi lahko v prihodnosti v največji
možni meri zagotovili uspešno obrambo države, če bi bila izpostavljena
napadu329. Poleg tega se ukvarja z iskanjem ustrezne organizacije in notranje strukture obrambnih ministrstev, generalštabov, zalednih ustanov
in vojaškega šolskega sistema. Med pomembna področja sodi tudi spremljanje razvoja demografskega dejavnika in iskanje najustreznejših načinov
popolnjevanja oboroženih sil v miru in vojni. Prav ta naravnanost na negotovo prihodnost je v obdobju naglih sprememb v mednarodnih odnosih
in (ali) v domeni oborožitvenih sistemov opredelila, da se je teorija razvoja
oboroženih sil po drugi svetovni vojni ločila od strategije, ki se je dotlej
ukvarjala tudi s problemi razvoja oboroženih sil. Teorija razvoja oboroženih sil ima pri tem zelo pomembno integrativno vlogo, ker se opira na
stvarne gospodarske, demografske, gospodarske in druge vire države, da
bi prišla do najprimernejših kompozicij, organizacijskih struktur in oborožitve ter opreme oboroženih sil za prihodnost. Pri tem je eno pomembnih področij teorije razvoja oboroženih sil primerjalna analiza razvoja
drugih oboroženih sil; s pomočjo nje se lahko na splošni ravni pravočasno
ugotovijo generalne smeri razvoja posameznih vej in rodov oboroženih
sil, deleži posameznih specialistov v oboroženih silah, razmerje med deležem bojnih enot in zalednih enot ipd.
Pomembno področja razvoja oboroženih sil je razvoj vojaške infrastrukture, ki jo uporabljajo oborožene sile v miru, krizah in vojnah, da bi
lahko čim uspešneje opravile bojne naloge. Razvoj infrastrukture zajema
razvoj sistema vojaških cestnih, železniških, rečnih in pomorskih komunikacij, ki morajo zagotoviti hiter potek mobilizacije in razvoja oboroženih
sil, med potekom bojnih delovanj pa njihov hiter manever tako v smeri
327 I.

D. Ljaščenko: Geofizičeskaja vojna; Sovetskaja voennaja enciklopedija, 2. zv., str.
523; Moskva 1978.
328 Po sovjetski in sedanji ruski klasifikaciji vojaških ved se ta veda imenuje vojaška administracija, četudi se z njo ukvarjajo najboljši strokovnjaki znanstvenoraziskovalnih inštitutov in četudi se za raziskave na tem področju porabi v armadah razvitih
držav v povprečju ne manj kot 10–12 % celotnih obrambnih proračunov. (O sovjetskoj vojnoj nauci, str. 290–295; VIZ, Beograd 1966).
329 Nikola Čubra: Planiranje razvoja opštenarodne odbrane; VINC, Beograd 1983.
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fronte kot tudi med posameznimi smermi. Znano je, da so mnoge države
v miru gradile komunikacije v regijah, ki niso bile gospodarsko pomembne. Razvoj infrastrukture zajema tudi energetsko infrastrukturo, izgradnjo vodovodnih mrež ter izgradnjo letalskih, kopenskih, pomorskih in zalednih baz, osnovnih in rezervnih poveljniških mest kakor tudi centrov za
zveze in položajev za enote zračne obrambe in druge. Da bi se čim gospodarneje izkoristila vložena sredstva, si države prizadevajo razviti vojaško
infrastrukturo tako, da je večnamenska, oziroma da se lahko uporabi tudi
za potrebe gospodarstva. Sestavni del razvoja infrastrukture je načrtno
razprševanje rezerv ter priprava določenih objektov za rušenje (mostov,
letalskih in drugih baz, viaduktov ipd.), tako da jih ne bi mogel nasprotnik izkoristiti za svoje potrebe. Pogozdovanje določenih rajonov je prav
tako pomemben ukrep razvoja obrambne infrastrukture in priprave
ozemlja za primer vojne.
Ker oborožene sile potrebujejo za urjenje in bojno delovanje predvsem
stabilnost, zaradi razvoja pa so – ob socialnih, tehničnih in drugih spremembah, ki jih prinaša – ranljive (najbolj ranljive so v trenutku, ko sprejemajo nova orožja, za katera še niso izurjene), si vsaka država prizadeva
čim postopneje preoblikovati obstoječe obrambne strukture in jih prilagoditi izzivom prihodnosti330. Da bi to lahko dosegla, se mora opreti na dolgoročne in srednjeročne napovedi vojaških ogrožanj, ki so podlaga za iskanje protisistemov, s katerimi bi se jih dalo izničiti. Z vidika odnosa do
pojava novih oborožitvenih sistemov se lahko praviloma v vseh oboroženih silah izvedenci, ki se ukvarjajo z razvojem oboroženih sil, razdelijo v
tri osnovne skupine: tradicionaliste, ki vztrajajo pri obstoječih organizacijsko-formacijskih strukturah in oborožitvenih sistemih; moderniste, ki
si prizadevajo zamenjati obstoječe strukture in oborožitvene sisteme z
najnovejšimi orožji, in zmerneže, ki si prizadevajo doseči kompromis
med stališči tradicionalistov in modernistov.
V zgodovini so znani številni primeri napačnih razvojnih usmeritev, do
katerih je prišlo, ker nista bila pravilno ocenjena značaj in fiziognomija
prihodnjih vojn. Tako so v Nemčiji od začetka 20. stoletja do izbruha prve
svetovne vojne mnoge avtoritete nemškega generalštaba zagovarjale investicije vojaškega proračuna v razvoj pehote, konjenice in artilerije, kar je
pripeljalo do tega, da je neposredno pred začetkom oboroženih spopadov
Nemčija imela 4-krat manjše število letal in skoraj 3-krat manjše število
pilotov kot Francija; podoben odpor je v nemškem generalštabu vladal
tudi do drugih dragih tehničnih rodov in služb, ki so jih obravnavali kot
330 Države

so najbolj ranljive med revolucijami in po revolucijah. Takrat prihaja do sporov med zagovorniki starega in novega. Znan je primer takšnih sporov v SZ v prvem
desetletju po oktobrski revoluciji, ko se je del vojaško-političnega vodstva zavzemal
za oblikovanje poklicne vojske, del pa za oblikovanje milice. Kompromis so dosegli
tako, da so z vojaško reformo leta 1924 predvideli oblikovanje kadrovske vojske
560.000 profesionalcev in teritorialne vojske približno enake moči, sestavljene iz 43
divizij. (Erl, op. cit., str. 368).
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porabnike, ki »odžirajo« denarna sredstva tradicionalnim udarnim rodovom.331 Do podobnega pojava je prišlo v Nemčiji tudi med pripravami za
drugo svetovno vojno, ko so največje avtoritete nemškega admiralštaba
vztrajale pri razvoju in gradnji površinskih težko oklepljenih in dragih
ladij za napade na zavezniške pomorske komunikacije (žepnih bojnih
ladij, križark ipd.). Ob izbruhu druge svetovne vojne se je kmalu pokazalo, da so te ladje imele – v okoliščinah zavezniške zračne premoči – le
malo upanja za uspeh, saj so doživele hude izgube. Veliko učinkovitejše
in manj odvisne od zavezniške zračne premoči so bile podmornice, ki pa
jih je bilo v sestavi flote v začetku vojne – zaradi napačne usmerjenosti
flotnih načrtov razvoja – premalo, da bi lahko dosegle večje rezultate proti
pomorskem prometu, katerega obrambo so v Veliki Britaniji zapostavili,
ker so se tudi oni usmerili v obrambo pomorskega prometa pred nemškimi težkimi oklepnicami.
Med primeri napačnih razvojnih usmeritev je znan primer razvoja britanske kopenske vojske, ki je po prvi svetovni vojni razpustila tankovski
korpus – svoj ponos in udarno pest – kakor tudi vse druge večje enote
kopenske vojske (razen bataljonov in brigad, namenjenih službovanju v
kolonijah, ki so jih sestavljali profesionalci). Na to odločitev je močno
vplival admiralštab, ki je izhajal iz tega, da prvo obrambno črto Velike Britanije pomenijo težke oklepnice, drugo pa vojno letalstvo332. Takšen mačehovski odnos do kopenske vojske (Pax Britannica) je prevladoval vse do
leta 1936, ko pa je bilo že prepozno, da bi Nemčijo dohiteli; v zvezi s tem
je treba omeniti, da je britanska vlada uvedla delno vojaško obveznost
šele spomladi 1939 (torej samo pol leta pred izbruhom drfuge svetovne
vojne). Nazoren je tudi primer oboroženih sil Kraljevine Jugoslavije med
svetovnima vojnama, ki so celo desetletje do izbruha druge svetovne
vojne vztrajno vlagale velika sredstva v izdelavo fortifikacijskih objektov
na zahodnih in severnih mejah, pozneje pa je do glavnega nemškega
udara v kratkotrajni aprilski vojni (1941) prišlo v Makedoniji.
Razvoj sodobnih oborožitvenih sistemov in njihovo preizkušanje, ki sta
pogoj za prehod v njihovo serijsko proizvodnjo, trajata na sedanji stopnji
razvoja vojaške tehnike 8–12 let, zato se oborožene sile lahko praviloma
razvijajo zelo počasi. Poleg razvoja oborožitvenih sistemov ga sestavljajo:
šolanje kadrov, ki bodo uporabljali nove sisteme (1), razvoj logistične infrastrukture za nove oborožitvene sisteme (2), razvoj poligonov in strelišč
za nove oborožitvene sisteme (3), razvoj nove taktike (4) in iskanje ustrezne organizacijsko-formacijske strukture enot (5), ki bodo opremljene z novimi oborožitvenimi sistemi. V oboroženih silah velikih držav se v ta
namen formirajo posebne eksperimentalne enote, ki se uporabljajo za
preizkušanje najustreznejših rešitev. Šele ko se ugotovijo prednosti in pomanjkljivosti posameznih rešitev, se sprejemajo odločitve z daljnosežnimi
posledicami.
331 Erl:

Tvorci moderne stategije, str. 334–335; VIZ, Beograd.
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Teorija usposabljanja in vzgoje oboroženih sil
Teorija izobraževanja, usposabljanja in vzgoje oboroženih sil je veda, ki se
ukvarja s preučevanjem metod in oblik šolanja, urjenja in vzgoje v oboroženih silah kot celoti, kar pomeni, da je zaradi kompleksne hierarhične
strukture kadrovske sestave oboroženih sil (generali, višji častniki, nižji
častniki, podčasniki, vojaki), velikega števila vej in rodov ter specialnosti
oboroženih sil in velikega števila enot (oddelki, vodi, čete, bataljoni, polki,
brigade, divizije, korpusi, armade in skupine armad) zelo razvejana. Od
nje se zahteva, da odgovori na vprašanje, kako že v miru usposobiti vse
pripadnike oboroženih sil, da bi lahko v vojni uspešno opravili naloge, ki
jih od njih zahtevajo vojaška strategija, operatika in taktika. Zelo pomembno vlogo v indoktrinaciji ima pri tem vzgoja, v kateri je poudarek na
sprejemanju vojaških etičnih norm in homogenizaciji častniških in vojaških kolektivov ter kompletnih enot. Temeljna izhodišča teorije usposabljanja so tisti dosežki teorij strategije, operatike in taktike, ki se nanašajo na
predvidevanje značaja, oblike in vsebine sodobne vojne s težiščem na
fiziognomiji oboroženega boja. Na podlagi teh izhodišč se nato določijo
cilji usposabljanja in vzgoje ter oblikujejo študijski programi vojaških univerz in fakultet, pri čemer se upoštevajo tudi splošni dosežki posameznih
znanosti kakor tudi študijski programi civilnih univerz in fakultet.
Ker se od vojaških profesionalcev ne zahteva le, da vodijo oboroženi
boj, ampak tudi, da poznajo vojaško tehniko, ki postaja vse zahtevnejša,
so študijski programi vojaških akademij praviloma obsežnejši od programov civilnih univerz. Tako se v vojaških pomorskih akademijah, ki so
praviloma umeščene v obrambne univerze, ne preučujeta le pomorska
strategija in taktika, ampak tudi terestrična, astronomska, elektronska in
satelitska navigacija, prav tako kot teorija varne plovbe na površini in pod
morsko gladino, pomorska meteorologija, oceanografija in druge pomorske vede, ki jih preučujejo kandidati za častnike trgovske mornarice. Ta
splošna pomorska znanja, enotna za vojaško in trgovsko mornarico, so
nato podlaga, na katero se nadgrajujejo posebna vojaška znanja, na primer taktična navigacija, teorija odpornosti ladje na zadetke, taktika oborožitvenih sistemov idr.
Usposabljanje in vzgojo enot opredeljuje dejstvo, da morajo biti predvsem usposobljene za vojskovanje in bojevanje, zato mora biti poudarek
na pridobivanju veščin in na razvijanju telesne kondicije vojakov, hitrosti,
odločnosti, poguma, samozaupanja in kolektivnega duha. V poveljstvih in
štabih je končni cilj doseči usposobljenost za kakovostno in hitro sprejemanje odločitev ter načrtovanje vojskovanja in bojevanja, za kar so najbolj zanimive in primerne vojaške igre. Od tod je razumljivo, da je pri
častnikih poudarek na razvijanju vojaškega razmišljanja. Da bi dojeli posebnost usposabljanja in vzgoje v oboroženih silah, je treba upoštevati, da
je dejavnost oboroženih sil nepretrgan proces pridobivanja novih znanj in
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veščin, potrebnih za izvajanje bojnih delovanj v ekstremno kritičnih razmerah, za katere strategija ocenjuje, da bi bile značilne tudi v morebitni
vojni. Pomembno področje teorije usposabljanja in vzgoje je izdelava metodik urjenja posameznikov različnih specializacij, metodik skupinskega
urjenja posadk oborožitvenih sistemov in metodik urjenja enot različnega
ranga (oddelkov, vodov, čet itd) ter metodik urjenja enot različnih vej za
medsebojno sodelovanje.
Pri urjenju enot je poudarek na simuliranju okoliščin, ki morajo biti
čim bolj podobne tistim na resničnem bojišču. Zato se teorija urjenja in
vzgoje osredotoča na taborjenja in bivanja v naravi v različnih vremenskih razmerah, opremo poligonov, strelišč in vadišč ter organizacijske oblike urjenja, s katerimi se simulirajo »hrup bojišča«, nasprotnikovo bojno
delovanje in posledice udarov njegovih orožij. Namen je psihološko in telesno utrjevanje vojakov za tveganja in preizkušnje, ki jih bodo čakali v
vojni. Tako se za imitiranje ran, opeklin in zastrupitev z bojnimi strupi
uporabljajo posebne avtomatizirane lutke (na katerih se programirajo določeni simptomi zadetkov, opeklin idr), na katerih se navadni vojaki in
bolničarji urijo v uporabi obvez, uporabi injekcij za zmanjšanje bolečin,
transfuziji krvne plazme, imobilizaciji in evakuaciji z bojišča ipd. Podobno je tudi pri orožjih; za simulacijo nasprotnikovega ognja se uporabljajo
laserske puške, katerih žarki na vojakih ali tankih aktivirajo posebne senzorje, s katerimi so opremljeni, s tem da »zadeti« dobi signal, da je zadet;
ali pa jih »priganjajo«, da med urjenjem iščejo kritje, se maskirajo, hitreje
premikajo ipd.; vse to je bilo pri starih oblikah urjenja težje dosečiko
zdaj, ko so se pojavili računalniško podprti poligoni in laboratoriji ter
trenažerji, simulatorji in imitatorji.

208

XMARSOVA DEDIŠČINAX

VOJAŠKA DOKTRINA KOT APLIKATIVNI IZVLEČEK
VOJAŠKE ZNANOSTI
Vpogled v dosedanje definicije vojaške doktrine kaže, da imajo zelo širok
vsebinski razpon333. V najširšem pomenu izraz vojaška doktrina ali doktrina vojaške obrambe334 označuje sistem (v kaki državi ali koaliciji) uradno sprejetih splošnih stališč o organizaciji, pripravah in uporabi vseh vej
oboroženih sil v vseh možnih okoliščinah (torej v miru, krizah in vojni)
ter o vodenju oboroženega boja in vojskovanju kakor tudi izvajanju vojaških akcij brez uporabe orožja na vseh treh ravneh – taktični, operativni in
strateški335. Vojaška doktrina je pri tem ena od sestavin nacionalne
obrambne doktrine; ta – poleg doktrine vojaške obrambe – vsebuje tudi
doktrino civilne obrambe, v nekaterih državah pa tudi doktrino nadzora
in obrambe meja (v Ruski federaciji izvajajo nadzor nad obmejnim območjem posebne vojaške enote, ki niso niti iz sestave oboroženih sil niti
policije) ter doktrino obrambe pred informacijskimi, gospodarskimi, diplomatskimi, terorističnimi in drugimi »napadi«, ki niso izvedeni z oborožitvenimi sistemi336.
Vsaka veja oboroženih sil oblikuje na podlagi splošne doktrine vojaške
obrambe svojo posebno »vejno« doktrino – doktrino kopenske vojske,
doktrino mornarice in obalne obrambe ter doktrino letalstva in zračne
obrambe, v večjih državah pa tudi doktrino obrambe vesolja, jedrsko
332 Erl,

op. cit., str. 397–398.
ameriškem vojaškem slovarju medvejnega generalštaba (Dictionary of Military
Terms – Joint Chiefs of Staffs; 1984) je doktrina definirana kot »temeljni principi, s
pomočjo katerih oborožene sile vodijo svoje akcije, da bi zagotovile nacionalne cilje«.
V podobnem sovjetskem slovarju (Voennyj enciklopedičeskij slovar’; Voennizdat,
Moskva 1986) je doktrina opredeljena kot »sistem v državi, začasno sprejetih pogledov na bistvo, cilje in značaj prihodnje vojne ter pripravo oboroženih sil na vodenje
te vojne«. V prvem primeru se govori samo o »principih«, v drugem pa o »sistemu pogledov«.
334 Beseda doktrina izvira od latinskega glagola docere, ki pomeni učiti se. Gre torej za
nekaj, kar se uči, oziroma za učenje, navodila (inštrukcije).
335 V starejši inačici je bil vedno dosledno uporabljan pojem vojaška doktrina, v novejšem času pa se je pri nas udomačila tudi uporaba pojma doktrina vojaške obrambe,
predvsem zato ker je konsistentna s pojmom doktrina civilne obrambe, ki se nanaša
na »nevojaško« obrambo. (Vojni leksikon, str. 686; VIZ, Beograd 1981).
336 Gre za področje, ki ga delno prekriva civilna obramba, a ne povsem. O njem so največ pisali avtorji iz ZRJ, ki so med vojno na območju nekdanje Jugoslavije (1991–
1999) ugotovili, da se obstoječi obrambni sistem ZRJ, ki je temeljil na oboroženem
boju s prihajajočim okupatorjem, ni mogel uspešno postaviti po robu gospodarskemu in informacijskemu embargu OZN, diplomatskim pritiskom, medijski ofenzivi
na načelih odprtih družb in na rušenju velikosrbskih nacionalističnih stereotipov
ipd. (Aleksandar Savić: Odbrana od neoružane agresije; Vojno delo, No1/2001, str.
56–89).
333 V
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obrambo in obrambo pred napadi balističnih raket. Značilno je, da se posebna doktrina oblikuje tudi za uporabo specialnih sil (Special Force),
obalne straže (Coast Guard), vesoljskih sil ipd. Po velikem terorističnem
napadu na New York in Washington 11. septembra 2001 so v ZDA pričeli
oblikovati tudi doktrino »domovinske obrambe«, ki naj bi jo izdelalo novoustanovljeno »ministrstvo za domovinsko obrambo« (Homeland Defense Agency). Praktična priprava vojaških doktrin posameznih vej oboroženih sil vključuje izdelavo pravilnikov za uporabo čet, bataljonov, brigad,
divizij in drugih večjih enot do zaključno najvišjih strateških grupacij –
armadnih skupin. Sestavni del doktrine vojaške obrambe je doktrina razvoja oboroženih sil.
V vojaških blokih, ustanovljenih po drugi svetovni vojni, so bile pod
vplivom blokovskih hegemonov oblikovane blokovske vojaške doktrine,
ki so bile podlaga za oblikovanje nacionalnih vojaških doktrin. Imele so
zelo pomembno vlogo v integraciji in polarizaciji evropskih vojaških naporov. S tem so blokovski hegemoni prispevali k homogenizaciji in harmonizaciji evropskih vojaških doktrin, ki so se v Evropi takrat lahko – po
koalicijskem ključu – delile na doktrine Nato, doktrine Varšavskega sporazuma in doktrine nevtralnih ter neblokovskih držav. Neblokovske države, ki so se zavedale neugodnega razmerja sil v primerjavi s silami blokov
in še posebno svoje podrejenosti na področju orožij za množično uničevanje (nad katerimi sta imela monopol bloka), so takrat razvile izvirne doktrine, v katerih so imela pomembno strateško vlogo bojna delovanja na
zasedenih ozemljih, rušenja za napadalce pomembnih objektov in sistemov ter neoborožene oblike odpora civilnega prebivalstva. V nasprotju z
vojno doktrino, ki se ukvarja s pripravami celotne države (ali koalicije
držav) za vojno, z odvračanjem potencialnih nasprotnikov od napadov
(deterent), če pa to ne uspe, z vodenjem vojne na političnem, gospodarskem, propagandno-psihološkem, notranjevarnostnem in vseh drugih področjih, je bilo področje vojaške doktrine v času blokovske delitve zoženo
na priprave oboroženih sil za oboroženi boj in izvajanje oboroženega boja.
Ko primerjamo vojaške doktrine in vojaško znanost, lahko ugotovimo,
da so vojaške doktrine nujnost; področje vojaške znanosti je namreč heterogeno, široko ter usmerjeno na najrazličnejša področja in ga zato v obstoječi obliki ne bi bilo mogoče uporabiti v praksi. Še posebej ne zato, ker
so mnoge znanstvene teorije protislovne in v miru njihove točnosti ni
možno preveriti. Praksa priprave oboroženih sil za vojno in njihova uporaba v oboroženem boju in vojni pa – zaradi kolektivnega značaja vojaških
dejavnosti in hierarhične strukture oboroženega boja – narekujejo enaka
skupna idejna izhodišča za vojskovanje in bojevanje za vse pripadnike
oboroženih sil; le s tako indoktrinacijo oziroma idejno homogenizacijo je
namreč mogoče zagotoviti, da imajo vsi pripadniki oboroženih sil, ne
glede na hierarhično stopnjo in specialnost, enoten in enovit pristop, ki
vsem pripadnikom oboroženih sil zagotavlja idejno podlago za uigrano
skupno akcijo v oboroženem boju v vojni, v kateri mora vsakdo že vna-
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prej dobro poznati svoje mesto in vlogo. Homogenizacija stališč temelji na
vojaški doktrini, ki jo zato nekateri avtorji imenujejo »filozofija oboroženih sil«, drugi »ideologija oboroženih sil«, tretji pa »idejno lepilo, ki združuje oborožene sile v skladno funkcionalno celoto«337. Naloga doktrine je,
da čim jasneje in konkretneje odgovori na vprašanje, kako bodo oborožene sile v določenem času in prostoru opravile svoje temeljne naloge, zaradi katerih so že v miru oblikovane in obstajajo.
Vojaške doktrine določenih držav imajo skupne mnoge vsebine, a so
med njimi tudi občutne razlike, celo kadar so njihove oborožene sile oborožene s podobnimi oborožitvenimi sistemi. Na strukturo oboroženih sil
in njihove naloge močno vpliva državna politika, pa tudi geografski dejavnik, nič manj pa vojaške grožnje, ki so jim države izpostavljene. Pomorske
države, kot so npr. Velika Britanija, Japonska, Francija, Italija, Indija, ZDA
in še nekatere druge, imajo praviloma zelo močne bojne flote, države, ki
imajo gorato zemljišče (Švica, Italija, Francija, Romunija, Indija, Pakistan
idr) imajo močne gorske enote ipd. Nekatere države imajo tradicionalno
močne paravojaške enote (v Španiji Civilno gardo, v Italiji karabinjerje, v
Franciji in Turčiji žandarje, v ZDA Obalno stražo ipd.). Znan je tudi primer Izraela; čeprav ga obkrožajo veliko številčnejše armade arabskih držav, si je izbral doktrino vojaške obrambe, utemeljeno na preventivnem
udaru. Strateški aksiom izraelskega politično-vojaškega vrha je namreč,
da mora država, katere ozemlje nima strateške globine in po površini le
majhno ozemlje z gosto naseljenim prebivalstvom, s preventivnim udarom po nasprotnikovih silah še v trenutku njihovega razvoja onemogočiti
njihov napad na izraelsko ozemlje. S takšno obrambno doktrino je Izrael
doslej dosegel uspešno obrambo nacionalnega ozemlja v vseh štirih vojnah s številčno močnejšimi armadami sosednjih držav. V nasprotju z
Izraelom, ki gradi preživetje države in nacije na doktrini preventivnega
ofenzivnega udara, pa Švica utemeljuje svojo vojaško obrambo izključno
na obrambi svojega ozemlja, ki so ga dolga desetletja fortifikacijsko urejevali za obrambo pred nasprotnikom, ki bi uporabil jedrsko-kemično-biološko orožje.
Na oblikovanje konkretne vojaške doktrine bistveno vpliva politika državnega vrha, in sicer tako, da državni vrh z verificiranjem doktrine nacionalne varnosti in doktrine nacionalne obrambe opredeli tudi naloge
oboroženih sil v miru, krizah in vojnah ter ustrezna finančna sredstva za
njihovo delovanje. Ko oboroženim silam dodelijo konkretna finančna
sredstva, se začrtajo kakovostni in količinski okviri razvoja mirnodobnih
oboroženih sil ter velikost, struktura in izurjenost njihovega mobilizacijskega ešalona. V doktrinah morajo biti natančno opredeljeni najvišji nacionalni in drugi interesi ter interesi drugih držav, ki so lahko konvergentni, divergentni, vzporedni ali nasprotujoči si z nacionalnimi oziroma
državnimi interesi. Kadar so interesi drugih držav v nasprotju z nacional337 IMADE,

str. 773–775; Brassey’s, VB.
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nimi interesi in imajo te države sile in sredstva, da jih lahko udejanijo, je
treba v vojaških doktrinah oblikovati odgovore na vprašanja, kakšno morebitno vojno bodo najverjetneje proti njim vodile oborožene sile potencialnih nasprotnikov in na kakšen način, oziroma kakšne akcije bodo izvajale, da bi uspešno zaščitile nacionalne interese.
Spričo dejstva, da se vse evropske države prizadevajo vključiti v integracijske in globalizacijske procese in so torej vse zaveznice, je v novejšem času izhodišče to, da mora vsaka država oceniti tudi vojaška kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna tveganja v širšem mednarodnem
okolju in ne le v svoji soseščini, in v skladu z njimi oblikovati sisteme vojaške obrambe, ki jim bodo kos.
Vodstva oboroženih sil vsake države morajo pri izbiri in oblikovanju vojaške doktrine upoštevati te osnovne elemente: (1) naloge oboroženih sil
(izvirajo iz najvišjih nacionalnih interesov, mednarodnih obveznosti in
obrambne doktrine), ki jih prednje postavlja vodstvo države, (2) položaj
države v širšem in bližnjem mednarodnem okolju, (3) vojaška ogrožanja,
(4) zakonske, moralno-psihološke, demografske, gospodarske in druge
omejitve (neredko tudi javnomnenjske), ki vplivajo na vojaški potencial,
(5) analizo dejavnikov oboroženega boja (ljudje, materialno-tehnična
sredstva, prostor, čas), (6) doseženo stopnjo razvoja vojaške tehnike v
svetu, (7) dosežke vojaške znanosti v svetu, s poudarkom na analizi doktrinarnih usmeritev drugih držav in primerjalni analizi različnih doktrinarnih opcij lastnih oboroženih sil, in (8) vojaško tradicijo. Ker se našteti
elementi od države do države močno razlikujejo, prihaja med njihovimi
nacionalnimi vojaškimi doktrinami do občutnih razlik.
Na oblikovanje doktrine vojaške obrambe v vsaki državi močno vplivajo notranjepolitične razmere, saj ima v razvitih demokratičnih družbah
praviloma vsaka od političnih strank, ki se bori za oblast z drugimi strankami, svojo inačico doktrine in svojo vizijo najustreznejših zaveznikov338.
Neredko so prav te inačice doktrine v državah z daljšo demokratično
tradicijo pomembna vsebina predvolilnih kampanj; praviloma namreč
vsebujejo tudi predvidene obveznosti davkoplačevalcev (v obliki višine
vojaških proračunov) ter način porabe obrambnih proračunov. Pri predvolilnem oblikovanju strankarskih obrambnih programov imajo pomembno
338 Tako

so v Kraljevini Jugoslaviji desno usmerjene politične stranke po Hitlerjevem
prihodu na oblast izhajale iz tega, da se je ravnotežje sil v Evropi spremenilo in da se
mora zato tudi vojska prilagoditi novi stvarnosti in se (pre)usmeriti na nabave nemškega in italijanskega orožja. Drugače usmerjene politične stranke so vztrajale, da bo
Jugoslavija prej ali slej žrtev fašistične agresije in da se mora zato usmeriti na nabave
orožij v zahodnih demokracijah. Kot rezultat političnih kompromisov med obema
različnima političnima usmeritvama so orožja kupovali v zahodnih državah in v fašističnem bloku; zato je imela takratna jugoslovanska vojska najheterogenejšo oborožitev v Evropi in s tem povezane neizmerne logistične probleme. Tako po okupaciji
Čehoslovaške in Francije leta 1940 ni bilo v teh državah več mogoče nabaviti rezervnih delov, streliva ipd.; zato se je jugoslovanska vojska leta 1941 po marčnem državnem udaru znašla v izredno težkem položaju.
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vlogo različne »skupine za pritisk«; tako si proizvajalci letal in letalske
opreme prizadevajo uresničiti letalsko naravnane programe, proizvajalci
ladij in podmornic mornariške programe ipd. Vse to po volitvah povsem
razločno vpliva na strukturo, usposabljanje in opremljanje oboroženih sil.
V Kraljevini Jugoslaviji so se npr. v času predsednika Vlada Stojadinovića
preusmerili od zavezništva z Veliko Britanijo in Francijo v zavezništvo z
Italijo in Nemčijo; zato so naenkrat začeli orožje namesto v Veliki Britaniji
in Franciji nabavljati v teh državah. Tako je vojska leta 1941 vstopila v
vojno z izredno pisanim arzenalom orožja čehoslovaškega, francoskega,
britanskega, nemškega in italijanskega izvora. Logistični problemi so bili
zato velikanski.
V državah, kot je bila Sovjetska zveza neposredno po izvedeni revoluciji (v kateri je zmagala VKPB – Vsesojuznaja komunističeskaja partija
bol’ševikov), so na državno-partijskem vrhu sprejeli sklep, da so v revolucionarni armadi proletarske države lahko vojaki le delavci in kmetje, nikakor pa ne »deklasirani elementi« (družinski člani bivših veleposestnikov,
obrtnikov, trgovcev, tovarnarjev ipd.); oborožene sile so v skladu s tem
poimenovali »Delavsko-kmečka Rdeča armada« (Raboče-krest’janskaja
Krasnaja Armija = RKKA). Vse oficirske čine so ukinili (ostali so le poveljniški naslovi, kot npr. kombat je bil poveljnik bataljona, komdiv – poveljnik divizije, komkor – poveljnik korpusa, komandarm – poveljnik armade
itd.), uvedli pa so poleg poveljnikov še politične komisarje, ki so skrbeli
za to, da so se v enotah uresničevale smernice delavsko-kmečke stranke
boljševikov – SKPB. V tej »ideološko čisti razredni armadi« je obrambnem
ministru Levu Trockemu uspelo le s težavo doseči, da so kot vojaške strokovnjake pritegnili vojaške znanstvenike in generale bivše carske vojske.
Pozneje so v političnem in vojaškem vrhu RKKA še dolgo potekali idejni
spopadi med »pravimi revolucionarji«, ki so trdili, da bi glavna obrambna
sila sovjetske države morale biti enote milice (ki bi se zbrale samo v primeru vojne nevarnosti, in to na ozemeljskem in proizvodnem načelu), in
»konzervativci«, ki so trdili, da bi to vlogo morala prevzeti eksteritorialna
redna vojska. V obdobju od leta 1924 do leta 1928 so naredili kompromis,
tako da so vzporedno imeli milico in redno vojsko, potem pa so leta 1939
ohranili le redno vojsko. Vendar so se med drugo svetovno vojno hočeš
nočeš morali premisliti in ponovno vrniti k uporabi milic in partizanskih
enot.
Vpliv ideologije vladajoče stranke na doktrino je bilo videti tudi v fašističnih državah, kjer so že pred izbruhom druge svetovne vojne poleg
redne vojske vzpostavljali še strankarske milice. V fašistični Italiji je bil v
vsak polk redne vojske vključen po bataljon pripadnikov fašistične stranke oziroma »črnosrajčnikov«, medtem ko so v Nemčiji iz pripadnikov
nacionalnosocialistične stranke (NSDAP) sestavili polke SS in divizije SS,
ki so bili bolje oboroženi od redne vojske in so predstavljali udarno elito.
Med državljansko vojno v Španiji so bile oborožene sile španske republike sestavljene iz redne vojske, strankarskih milic (enot anarhistov, trocki-
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stov, socialistov idr.) in mednarodnih prostovoljskih enot. Splošna značilnost državljanskih vojn je, da v njih pogosto delujejo številne strankarske
milice, ki formirajo bolj ali manj stabilne koalicije. Tako so med drugo
svetovno vojno v Sloveniji poleg treh okupatorskih vojsk (nemške, italijanske, madžarske) in oddelkov NOV in POS delovali še vaške straže
(MVAC), domobranske enote (bela garda) in četniški oddelki (plava garda).
Med vojaško doktrino in vojaško znanostjo vedno obstajajo določene
napetosti in protislovja, ki so posledica njunih različnih funkcij. Ministrstva za obrambo in generalštabi namreč potrebujejo stabilne razmere za
pripravo obrambnega sistema in oboroženih sil za obrambo in vojno; da
bi se enote pripravile za naloge v vojni in krizah, morajo namreč velikokrat ponavljati določene vaje, saj samo tako lahko uigrajo medsebojno
sodelovanje in se usposobijo za razmere, ki so približno enake tistim, do
katerih bi utegnilo priti v krizah ali vojni. Enako velja tudi za oborožitvene sisteme, ki jih morajo vojaki dobro spoznati, za kar pa je potreben čas.
Vsaka nagla reorganizacija naredi sistem ranljiv in praviloma traja nekaj
let, da se vojaki prilagodijo novim organizacijskim shemam, novemu
orožju in novim metodam uporabe sil; zato si ministrstva za obrambo in
generalštabi vedno prizadevajo izpeljati reforme čim bolj postopno.
V nasprotju s tem pa raziskovalci, ki se ukvarajajo z vojaško znanostjo
in ki so po naravi svojega dela kritični ter skeptični, pogosto dvomijo v
»uradno sprejete resnice« in na vse načine pritiskajo, da bi se stvari čim
hitreje spremenile. Posledica so notranja trenja v oboroženih silah, kjer
pogosto prihaja do polarizacij na »konzervativce«, ki se sklicujejo na nujnost stabilnosti in želijo ohraniti status quo, ter »radikalce«, ki si prizadevajo po hitrem postopku spremeniti sprejete načrte, pravilnike, normative, oborožitvene sisteme ipd. Ta trenja je možno posebno dobro opaziti,
ko prihaja do sekvenčnih sprememb na notranjem političnem prizorišču
ali v mednarodnem okolju339 ali do izumov novih oborožitvenih sistemov340.
339

Poučen je primer nastanka doktrine SLO in DSZ v bivši Jugoslaviji, potem ko so
enote sovjetske armade vkorakale »v imenu internacionalistične pomoči« v Čehoslovaško (1968) in ko se je pokazalo, da se ZDA (veljala je t.i. Sonenfeldova doktrina) ne
bodo zaradi tega vpletle v vojno s SZ. Ker bi sovjetske oklepne in padalske enote iz
Madžarske, Romunije in Bolgarije lahko hitro prodrle v notranjost Jugoslavije, je bila
na hitro sprejeta nova vojaška doktrina; strateško vlogo so dobile enote Teritorialne
obrambe, od katerih se je pričakovalo, da bi se lahko uspešno bojevale tudi po razbitju enot JLA.
340 Do takšnih sprememb je prišlo v bivši Jugoslaviji v sedemdesetih letih, ko je dozorelo
spoznanje, da vojna mornarica – ki je bila odgovorna za obrambo obale – ne bi več
mogla uspešno braniti obale, saj je imela na voljo le zelo zastarele torpedne čolne, katerih torpedi so imeli doseg komaj 2–3 km in se čolni do točke lansiranja torpedov ne
bi mogli prebiti skozi učinkovit ogenj radarsko vodljivih nasprotnikovih avtomatskih
topov, saj so ti topovi imeli učinkovit domet 12–15 km. Takrat so obrambo obale dodelili kopenski vojski (vsak obalni sektor je branilo posebno vojaško področje, ki je v
vojni imelo korpusno sestavo!), flotne enote pa so razdelili vzdolž obale, tako da je
vsak kopenski poveljnik vojaškega področja imel za pomožne naloge na voljo »svojo
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V politično-vojaškem vrhu bivše Jugoslavije so v sedemdesetih letih, ko
so se zaostrovali odnosi z Zahodom (ker je Jugoslavija podpirala številna
narodnoosvobodilna in odporniška gibanja v tretjem svetu in ker z Italijo
še ni bilo rešeno tržaško vprašanje) ugotovili, da jugoslovanska vojna
mornarica (zaradi tehnološke zastarelosti flotnega materiala) ne bo več
mogla uspešno braniti obale, če bi prišlo do vojne z Italijo in z njo povezanega vojaškega posredovanja zahodnih sil. Eskadro so namreč takrat sestavljali trofejni italijanski rušilci (vojni plen po drugi svetovni vojni) in leseni torpedni čolni, oboroženi s torpedi majhnega dosega. Vojaški poseg
na obali je bilo moč pričakovati, bodisi če bi se Jugoslavija zapletla v vojno
z Italijo (zaradi nerešenega tržaškega vprašanja), bodisi če bi Jugoslavijo
napadla Sovjetska zveza, ker bi v tem primeru Zahod z desantnim preventivnim posegom na vzhodni jadranski obali želel preprečiti ZSSR, da
bi zavzela pomorske in letalske baze na Jadranu. Doktrino vojaške obrambe so spremenili in vso obalo razdelili na tri vojaška področja (vsako je
branilo po eno desantno operativno smer, ki je z obale vodila v globino
države), ki so jim poveljevali generali kopenske vojske; vsak od teh generalov je poveljeval korpusu kopenske vojske, dodeljene pa so mu bile tudi
pomorske enote, odvzete razpuščeni eskadri. Ko so se v sedemdesetih
letih odnosi s SZ izboljšali in je JLA tam kupila najsodobnejše raketne
plovne enote, se je doktrina ponovno spremenila, in sicer tako, da so ponovno ustanovili floto (kot glavno udarno silo obrambe obale), da so na
obali vzpostavili tri pomorske sektorje pod poveljstvom admiralov ter da
je poveljstvo nad celotno obrambo obale ponovno prevzela vojna mornarica. Ta sprememba je bila korenita, saj je bilo končno opuščeno kopičenje
starih torpednih čolnov (mornarica je do takrat imela okoli 120 torpednih
čolnov!), od katerih je vlogo glavne udarne sile prevzela skupina komaj
desetih raketnih čolnov in približno enakega števila torpednih čolnov,
oboroženih s samovodljivimi torpedi. Vendar so ti čolni imeli samovodljive izstrelke velikega dosega, s katerimi so – spričo nerazvitosti takratne
zahodne protiraketne obrambe – lahko z enim plotunom potopili 12–16
rušilcev ali onesposobili 16–20 desantnih ladij. Takšna sprememba je
vplivala na sprejem nove ofenzivne doktrine vojne mornarice ter na spremembe celotne organizacijske strukture mornarice, na njeno številčno
zmanjševanje, na nove študijske programe častnikov (povečalo se je število ur matematike, fizike, elektronike, računalniške tehnike, raketne tehnike, vojaške kibernetike ipd.) in na logistično infrastrukturo. Da bi mornarica lahko uspešnejše branila obalo, so ji podredili skoraj dve diviziji
kopenske vojske in letalsko brigado ter vse enote teritorialne obrambe na
obali in otokih.
Za takšna in podobna sekvenčna spreminjanja doktrin se je na Zahodu
ustalil naziv »revolucija v vojaški domeni« (Revolution in the Military Afflotiljo«. Poveljstvo vojne mornarice je pri tem imelo le administrativno funkcijo, skrbelo je za logistiko, šolstvo ipd.
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fairs), in sicer zato, ker vsaka nova generacija orožij zahteva novo strukturo sil, ta pa njihovo novo doktrino. Do te revolucije v razvoju vojaških
doktrin je v preteklem stoletju prišlo v kopenski vojski kar štirikrat, in
sicer: (1) med prvo svetovno vojno, ko so pehotni bataljoni, ki so pred
vojno imeli le 2–3 mitraljeze, dobili na koncu vojne 25–36 mitraljezov, ko
so se pojavila lovska in bombniška letala, podmornice, bojni strupi, hitrostrelni daljnostrelni topovi, havbice, minometi ipd.; (2) pred izbruhom in
med potekom druge svetovne vojne, ko so bile pehotne enote oborožene z
brzostrelkami, avtomatskimi protiletalskimi topovi in drugimi avtomatskimi orožji, ko so prišli v množično uporabo tanki, samovozni topovi, letalonosilke in strateški bombniki ter zračnodesantne enote in enote mehanizirane pehote; (3) v prvem in drugem desetletju po drugi svetovni
vojni, ko so bila v oborožitev uvrščena strateška, operativna in taktična jedrska orožja, ko je pehota dobila jurišne puške, prenosne samovodljive
protioklepne in protiletalske rakete, in so bili v oborožitev uvrščeni vojaški umetni sateliti, bojni helikopterji in nadzvočna reakcijska letala, ter (4)
v zadnjih dveh desetletjih minulega stoletja, ko so se v oborožitvi pojavila
brezpilotna izvidniška (samo)vodljiva letala, letala za odkrivanje ciljev v
zraku na velikih razdaljah in vodenje lovskih letal (AWACS), letala za odkrivanje ciljev na Zemlji na velikih razdaljah (JOINT STARS), omrežja, v
katerih so se v enovit sistem povezali integrirni sistemi za vodenje in
poveljevanje (C3I/CM), sistemi za obrambo pred napadi balističnih in manevrirnih raket, sistemi za aktivno obrambo oklepnih vozil pred protioklepnimi izstrelki (štora, arena), avtomatizirani sistemi za odkrivanje ostrostrelcev, sistemi za daljinsko miniranje iz zraka, protiradarske rakete,
rakete in bombe za onesposabljanje električnih omrežij, aerosolski eksplozivi (s prostorskim delovanjem), rakete z elektromagnetnimi impulzi
(namenjene za onesposabljanje sistemov C3I/CM), orožja za površinsko
delovanje (area denial weapons) itd.
Da bo ta burni razvoj v naslednjem desetletju doživel nov kakovosten
skok, kažejo novi projekti oborožitvenih sistemov in opreme, med katera
spadajo: (1) laserski sistemi za uničevanje optoelektronskih sistemov, za
zračno obrambo in uničevanje projektilov v zraku, (2) hiperzvočni stratosferski bombniki, (3) brezpilotna letala za napade na cilje na zemlji in v
zraku, (4) miniaturna brezpilotna izvidniška letala in druge miniaturne
platforme za podporo nižjih taktičnih pehotnih enot in posameznih tankov, (5) neubojna in manj kot ubojna orožja (Non Lethal and Less Than
Lethal Weapons), (6) težko opazni tanki in pehotna bojna vozila, (7) teledirigirana minska polja (off route mines), (8) energetska orožja za uničevanje ali onesposabljanje računalnikov, radarjev, radijskih postaj in drugih elektronskih sistemov idr.
V primerjavi z razvejanim sistemom vojaških ved, ki se ukvarja z najrazličnejšimi vidiki vojn in oboroženega boja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, gre ustvarjalcem vojaških doktrin (oziroma doktrin vojaške obrambe) predvsem za iskanje odgovorov na tri temeljna praktična vprašanja:
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– kakšna bo prihodnja vojna in kako se oborožiti, pripraviti in izuriti za
prihodnjo vojno in oborožene spopade;
– kako organizirati in popolniti oborožene sile v celoti in njihove sestavne dele, da bi lahko v morebitni vojni in oboroženih spopadih uspešno
opravili svoje naloge, in
– kako dolgoročno razvijati oborožene sile, da bi se lahko čim prožneje
prilagajale izzivom prihodnosti in spremembam v mednarodnem okolju ter v domeni znanosti in tehnike.
Prav gotovo lahko vojaška znanost s svojimi dosežki veliko prispeva k iskanju odgovorov na ta vprašanja. Vendar pa kakovost doktrin ni odvisna
le od stopnje razvoja vojaške znanosti v državi ali v oboroženih silah,
ampak tudi od tega, kakšno je razmerje v vojaškem vrhu med poveljniki
kopenske vojske, mornarice in letalstva, ki podpirajo te ali one opcije odgovorov, praviloma pa si pri tem vsak od njih prizadeva, da bi njegova
veja imela najpomembnejšo vlogo. Znani so številni primeri, da so vojaški
znanstveniki v nekaterih državah pravočasno opozarjali na nujnost spremembe vojaških doktrin in so pri tem tudi pripravili izvirne rešitve, a so
njihovi predlogi naleteli na dober sprejem prej v tujini kot v domačih generalštabnih krogih, ki so želeli ohraniti status quo341.
Osnovne značilnosti vsake vojaške doktrine so, da temelji na nevtraliziranju prioritetnih vojaških ogrožanj (1), da je naravnana akcijsko (2), da je
preskriptivna (3), da je konkretna (4), da je kategorična (5) in da sicer
nudi paradigme rešitev tipičnih problemskih situacij (6), vendar pri tem
ne oprošča izvajalcev odgovornosti za sprejem odločitev (7). Ne nazadnje
bi pri tem morali upoštevati tudi cikličnost doktrin (8), oziroma to, da so
doktrine začasne, ker jih je treba spremeniti, kadar se spremenijo orožja
in vojaška ogrožanja, pogosto pa tudi razmere znotraj države ali (in) njena
zunanja oziroma notranja politika. Znan je primer iz zgodovine povojne
Jugoslavije, ki je po prihodu Nikite Hruščova na čelo Sovjetske zveze in se
je okrepilo jugoslovansko-sovjetsko vojaško in gospodarsko sodelovanje,
v zgodnjih sedemdesetih letih usmerila težišče obrambe na meje z Italijo,
Grčijo in na jadransko obalo. To je bilo posledica ideoloških vplivov, ker
je takratni jugoslovanski partijski vrh verjel v tezo, da bi vojna, če bi do
nje prišlo, bila vojna med kapitalističnimi in socialističnimi državami oziroma med Natom in Varšavskim sporazumom. Glavno vlogo so dobile
enote JLA, ki naj bi branile strnjene fronte proti Italiji, Avstriji in Grčiji.
Ko so se zaostrili odnosi med SZ in LR Kitajsko in je SZ leta 1968 posredovala proti Čehoslovaški, da bi odstranila z oblasti reformistično strujo
(Dubček idr.), se je pokazalo, da so možne tudi vojne med socialističnimi
državami. V skladu s to spremembo je državni vrh ugotovil, da se Jugosla341 Pred

drugo svetovno vojno sta Lidell Hart v Veliki Britaniji in Charles de Gaulle v
Franciji opozarjala na potrebo formiranja oklepnih divizij in večjih mehaniziranih
grupacij, ki so bile pogoj za vodenje manevrske vojne, a so njune predloge zavrgli kot
»fantastične«. V Nemčiji pa so vse njune javno objavljene študije pozorno spremljali
in jih tudi izrabili pri oblikovanju nemške doktrine Blitzkriega.
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vija – če bi postala naslednji cilj napada SZ, ker je podprla čehoslovaške
reformiste – ne bi mogla uspešno braniti na mejah z Mađarsko in Bolgarijo. Na tem območju namreč takrat ni bilo večjih vojaških enot, ker so
ocene ogrožanj do takrat temeljile na ideološki utvari, da socialistična
država ne bo nikdar napadla druge socialistične države. Zato so z največjo
možno hitrostjo oblikovali doktrino SLO in DSZ, ki je temeljila na obrambi države pred napadi iz vseh smeri (obstajali sta inačica obrambe pred
napadom z Zahoda in inačica obrambe pred napadom z Vzhoda); v njej
so strateško vlogo dobili teritorialne enote in lokalna poveljstva, ki naj bi
se bojevali na zasedenih ozemljih, medtem ko bi se enote JLA osredotočile na obrambo ozemlja Bosne in Hercegovine ter srednjega Jadrana kot
»centralnega bastiona«.
Danes so vse bolj pomembna sestavina vojaških doktrin tudi priprave
oboroženih sil za izvajanje mirovnih operacij, operacij za podporo miru,
humanitarnih operacij in drugih operacij, ki so drugačne od vojne (Operations Others Than War). Razvoj mednarodnih odnosov po razpadu bipolarnega sistema in bolj ali manj intenzivno sodelovanje med nekdanjima
tekmecema, ki mu je sledilo, sta prispevala, da se je danes nekoč zelo aktualen izraz vojna doktrina umaknil ustreznejšemu, doktrini vojaške
obrambe. V sodobnih klasifikacijah – ki so posledica prodora metodologije teorije sistemov v vse sfere človeških dejavnosti – je ta doktrina postala
ena od sestavin obrambne doktrine (obrambna doktrina vsebuje doktrino
vojaške obrambe in doktrino civilne obrambe), ki je izpeljana iz doktrine
nacionalne varnosti. Doktrina nacionalne varnosti, ki je – kot »doktrina
doktrin« – na vrhu piramide vseh doktrin, se pri tem ukvarja z zavarovanjem nacionalnih interesov, oziroma v primeru ZDA tudi globalnih interesov342.
Doktrine vojaške obrambe se lahko vrednotijo s treh osnovnih vidikov:
(1) z vidika tega, na kakšen način združujejo vojaško obrambo z uporabo
ostalih vrst državne sile, oziroma z obrambno in varnostno doktrino; (2) z
vidika tega, na kakšen način integrirajo vlogo posameznih vej oboroženih
sil in rodov v napadu in obrambi, in (3) z vidika tega, na kakšen način integrirajo dosežke sodobne vojaške znanosti in tehnologije oborožitvenih
sistemov. Nazoren primer za takšno obravnavanje je ameriška doktrina
zračno-kopenske bitke (Air Land Battle), ki je bila oblikovana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pod vplivom poraznega spoznanja, da so sile
Varšavskega sporazuma dosegle v Evropi v težki oklepni tehniki in artileriji trikratno količinsko premoč nad oboroženimi silami Nato. Temeljno
vprašanje, na katerega so takrat iskali v ZDA in Nato odgovor za obrambo
Evrope, je bil, kako se boriti proti številčno močnejšemu nasprotniku in
ga premagati (how to fight outnumbered and win).
Ker ZDA in Nato zaradi omejenih človeških virov in drugih omejitev
342 National

Security Interests – John M. Collins: Grand Strategy, str. 1–3; Naval Institute Press, Annapolis, ZDA 1973.
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niso mogle SZ in Varšavskem paktu parirati na simetričen način, se je najprej iskalo rešitev v taktičnem jedrskem orožju majhne moči (mini-nukes)
in nevtronskih bojnih glavah, ker je to bila najcenejša in najhitrejša rešitev problema; ko se je javno mnenje v evropskih članicah vznemirilo in
zoperstavilo temu, da se zahodna Evropa spremeni v ameriško-sovjetsko
jedrsko vojskovališče, so v ZDA – zaradi nevarnosti od popuščanja notranje blokovske kohezije – pričeli iskati druge rešitve. Politična nesprejemljivost cenejše jedrske variante rešitve problema je vzpodbudila iskanje
nove organizacije sil in novih orožij ter novih načinov uporabe sil.
Ker so bile za Nato glavna nevarnost enote oklepnomehaniziranega
drugega ešalona sovjetske armade, ki bi izrabile uspeh prvega ešalona, da
se prebijejo do Rokavskega preliva, so bili za njihovo nevtraliziranje predvideni: (1) letala in helikopterji z vodljivimi protioklepnimi izstrelki vrste
»izstreli in pozabi« (ki bi jih letala in helikopterji lahko množično izstreljevali na oklepne kolone), (2) večcevni raketometi velikega dosega MLRS,
(3) raketometi za daljinsko polaganje min iz zraka, (4) različne vrste daljinskih samovodljivih izstrelkov (npr tomahawk) ter (5) bojnih glav kasetnic in drugih orožij za uničevanje površinskih ciljev (area denial weapons). Z množično uporabo t. i. »pametnih« izstrelkov (SADARM,
copperhead, marlin, stryx idr.) po oklepnih kolonah je bil namen odgovoriti na vprašanje »how to fight outnumbered and win«, ki je bilo hrbtenica, okoli katere so kot odgovor posebne vrste razvili nove oborožitvene sisteme in načine njihove uporabe. Enote Nato, ki bi branile strnjeno črto
od Baltika do Jadrana, bi v duhu te doktrine izvajale ofenzivno obrambo,
ker bi s prenašanjem ognja prekrivale celotno operativno globino napadne razporeditve Varšavskega sporazuma.
V tem kontekstu so imeli posebno pomembno vlogo v doseganju zračno-vesoljske premoči vojaški sateliti, letala za zgodnje radarsko odkrivanje zračnih ciljev in usmerjanje lovskih letal (Airborne Early Warning) in
letala za radarsko odkrivanje ciljev na tleh (JOINT Stars), ker so dajali
vpogled v strateško globino in s tem omogočali, da bi bili pravočasno
odkriti in prestreženi nasprotnikova letala in kopenske enote ter zaščiteni
lastni helikopterji in enote na prvih obrambnih položajih. Temeljni element bojne moči, ki je omogočal sinhronizacijo globokih udarov po
nasprotnikovih drugih ešalonih v občutljivi etapi njihovega razvoja
v napadno razporeditev, so bili obveščevalni sateliti, brezpilotna izvidniška letala in poveljniško-informacijski sistemi C3I/CM (Command, Control, Communications, Intelligence and Counter Measures). Kot se je leta
1991 pokazalo v Zalivu, je ta doktrina, ki je temeljila na postavljanju po
robu množici orožij prejšnjih generacij z manj številnimi, a zelo kakovostnimi računalniško podprtimi modernimi sistemi, doživela popolno uveljavitev.
Na sedanji stopnji razvoja vojaške znanosti je značilno, da so doktrine
vojaške obrambe večine sodobnih oboroženih sil preizkušene predvsem
na mirnodobnih vajah in v računalniško podprtih taktičnih laboratorijih,
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zaradi česar so seveda manj prepričljive, saj jim manjka preizkus v pravi
vojni. Izkušnje iz lokalnih vojn obdobja hladne vojne imajo pri tem omejeno vrednost, saj se vojaška tehnika razvija tako hitro, da mnogih izkušenj iz minulih vojn ni več mogoče uporabiti, ker takšnih orožij in opreme
sploh več ni, ali pa zato, ker se uporabljajo za druge naloge. Zato si države, ki imajo sodobna orožja, prizadevajo, da jih uporabijo v boju, četudi z
njimi še niso opravljeni vsi prototipni in drugi preizkusi. Tako bojišča in
bojevališča manjših spopadov postajajo poligoni za preizkus najsodobnejših oborožitvenih sistemov in doktrin.
Značilen primer takšnega preizkusa vojaške doktrine v živo je bila
zračno-vesoljska operacija sil Nato The Allied Force proti ZRJ (1999); z njo
so ZDA preverile, koliko časa in koliko bojnih poletov ter streliva se potrebuje, da se z zaporednimi bombniško-raketnimi udari taktične zračne
armade (okrepljene s palubnimi letali z dveh letalonosilk in skupinami
strateških bombnikov) po občutljivih strateških točkah prisilili žilav nasprotnik, da se ukloni volji ZDA, ne da bi za to bilo treba uporabiti kopenske enote. Izhodišče je bilo, da bi bila kopenska operacija na jugoslovanskem vojskovališču pretvegana, medtem ko je zračno-raketna operacija
obetala večji uspeh. Vojska ZRJ je namreč imela zastarelo zračno obrambo, podobno iraški med zalivsko vojno, s to razliko, da so ZDA po zalivski
vojni uspele izpopolniti številna letalska orožja, namenjena za udare z velike razdalje. Ta orožja še niso bila bojno preizkušena. Z njimi so nameravali na Balkanu, ki je z vidika delovanja letalstva veliko težji teren od
Iraka, preveriti doktrino vojskovanja brez lastnih izgub in žrtev.
V operaciji The Allied Force so v prvih šestih tednih uspešno nevtralizirali nasprotnikovo zračno obrambo ter zlomili njegovo strateško informacijsko, energetsko, transportno in logistično infrastrukturo. Značilno je,
da so uporabili visokointegrirane izvidniško-udarne vesoljsko-zračne sisteme; vojaške obveščevalne satelite (nad ZRJ je vedno »dežuralo« 6–8 satelitov) in brezpilotna izvidniška letala, ki so skupaj z letali za globoko izvidovanje (AWACS, Joint STARS) zbirali podatke o ciljih in jih prenašali
do poveljniških mest v ZDA in v Bruslju. Poveljstva in štabi so nato na
podlagi obveščevalnih analiz načrtovali udare zračnih sil 5. zračne armade (ki je delovala iz Italije), strateških bombnikov (ki so delovali iz baz v
ZDA), palubnih letal 6. flote in manevrirnih raket s podmornic in površinskih ladij. Obe poveljniški mesti sta pri tem menjali vloge, da sta preizkusili zanesljivost zvez in koordiniranje delovanja letal, ladij in podmornic.
Letala, podmornice in ladje so se pri tem pojavljali le kot nosilci daljinskih vodljivih izstrelkov; poveljstva in štabi so usmerjali nosilce orožij na
lansirne točke, oddaljene 200 km in več od ciljev. Izstrelki so leteli do ciljev, ne da bi oddajali kako sevanje, samo s pomočjo satelitskih sistemov
navigacije, le v zadnji fazi so vključevali natančne optoelektronske sisteme samovodenja nove generacije, programirane tako, da so izstrelki zadevali v najobčutljivejše točke ciljev. Na ta način so v gosto naseljenih urbanih okoljih uničevali pomembne točkaste cilje, ne da bi bila povzročena
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večja škoda okoliškim objektom. Rezultate udarov so spremljali sateliti in
brezpilotna letala, ki so prenašali informacije do poveljniških mest v ZDA
in v Bruslju, kjer so načrtovali nove udare.
Nova doktrina je zajela udare po sistemu kopenskih in rečnih komunikacij (z rušenjem mostov so bile pretrgane hkrati rečne in kopenske komunikacije), po rafinerijah nafte, elektrarnah, vojaških bazah, oddajnikih
TV mreže, poveljniških mestih in centrih za zveze zračne obrambe, bivališčih Slobodana Miloševića, elektrodistribucijski mreži in podobnih
vojaških in nevojaških ciljih, vse z namenom, da se zlomi strateška infrastruktura ZRJ. Vzporedno z njo je potekala strateška informacijska operacija, s katero so svetovno javnost v živo vsakodnevno seznanjali z uspešnimi akcijami in hkrati pritiskali na ZRJ z namenom, da se Milošević
diskreditira in povzroči notranji razkol v ZRJ. Letala so pri tem dan in noč
napadala cilje z daljinskimi vodljivimi bombami in raketami, ne da bi
vstopala v ognjeno cono nasprotnikove zračne obrambe. Šele po šestih
tednih so se pričeli klasični letalski napadi na cilje na tleh, pri katerih so
imeli piloti vizualne stike s cilji.
Z vidika doktrine vojaške obrambe ZRJ se je pokazalo, da letalska
obramba ZRJ, ki je temeljila na pozitivnih izkušnjah vietnamske zračne
obrambe in je svojo moč gradila na radarsko vodljivih raketah srednjega
dosega, sploh ni uspela vplivati na potek akcij Nato; že v prvih treh dneh
so jo nevtralizirali protiradarski izstrelki in elektronsko motenje. Ker z ognjem raketnih sistemov srednjega dosega niso uspeli prisiliti pilotov Nato,
da bi leteli nizko in se tako izognili raketam, so tudi številne baterije
topov protiletalske obrambe, ki so z ognjem prekrivale majhne višine, ostale povsem neizkoriščene. Njihov domet namreč ni prekrival srednjih višin, na katerih so leteli piloti Nato. Opiranje Vojske Jugoslavije na pozitivne vietnamske izkušnje iz sedemdesetih let ni moglo dati pozitivnih
rezultatov, ker so piloti Nato povsem spremenili doktrino in oborožitvene
sisteme. Uporabili so nova letala (strateške bombnike B-2, izvidniška letala AWACS in JOINT STARS, radarsko težko opazna letala po tehnologiji
stealth idr.), nova protiradarska orožja in opremo (HARM, ALARM,
TALDs) in druga nova daljinska sredstva za napad iz zraka (bombe GPS,
s satelitskim samovodenjem), ki jih je mogoče tako ponoči kot podnevi
enako natančno uporabiti za napade na stacionarne točkaste cilje. Končni
rezultat 78-dnevne operacije je dokazal, da je bil preizkus nove doktrine
na strateški ravni povsem uspešen, saj so se vkopane in maskirane kopenske enote VJ morale na koncu umakniti s Kosova, četudi so imele le
simbolične izgube.
Na koncu, a nikakor ne nazadnje bi bilo treba upoštevati, da se v obdobju globalizacije postavlja pred vse države, ki se prizadevajo vključiti v
integracijske procese, vprašanje, kako delovati v mednarodnih krizah, ki
lahko z destabilizacijo večjih razsežnosti ogrozijo proces globalizacije. Vse
dokler so se države ukvarjale s problemi terorizma, vstaj, organiziranega
kriminala (posebno »pranja denarja«, »sive ekonomije«, tihotapljenja oro-
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žij, narkotikov, človeških organov, »belega blaga« idr.), množične ilegalne
imigracije in podobnih ogrožanj zgolj na nacionalni ravni, so rešitve iskale
v nacionalnih varnostnih doktrinah. Okrepile so žandarmerijo, policijo,
karabinjerje, obmejne enote in specializirane enote za boj proti teroristom
(v teh enotah so nastale številne specialnosti, npr. enote za odkrivanje in
uničevanje min, enote za reševanje talcev, enote za ofenzivno delovanje
proti teroristom ipd.) ter s pravilniškimi določbami natančneje razmejile
obveznosti med različnimi vladnimi agencijami, ministrstvi (za notranje
zadeve, za obrambo, za finance, za delo ipd.) in oboroženimi silami.
Ko je 11. septembra 2001 po samomorilskem napadu teroristične mreže Al Kajda na cilje v ZDA dozorelo spoznanje, da mednarodni terorizem
ogroža vse države, ki se prizadevajo vključiti v globalizacijske procese, je
prvič v zgodovini prišlo do vzpostavitve ad hoc svetovne protiteroristične
koalicije. S tem se je prvič v zgodovini odprla pot za oblikovanje mednarodne protiteroristične doktrine. V široko zasnovani doktrini bodo imele
pomembno vlogo nevojaške strategije, pri čemer je na ravni notranje
obrambe države vloga oboroženih sil zožena na okrepitev notranje obrambe (varovanje pomembnih objektov, kot so baze, jedrske elektrarne ipd.)
in na pomoč civilni obrambi pri odpravljanju posledic terorističnih napadov, zunaj pa je usmerjena na podporo diplomaciji pri odvračanju drugih
držav od podpore teroristom, oziroma na operacije proti državam, ki podpirajo teroriste, in na selektivne operacije proti teroristom in njihovi infrastrukturi. Sestavni del teh operacij so policijske operacije in pošiljanje
humanitarne pomoči ogroženemu prebivalstvu.
Praksa ZDA kaže, da je ameriška vojska na tleh ZDA uporabila enote
vojaške policije, enote za protijedrsko-kemično-biološko delovanje, sanitetne enote in logistične enote ter da so imeli v stalni pripravljenosti dežurne skupine lovskih letal, ki so imele nalogo prestreči morebitne nove
valove samomorilskih letal. Na hitro je bil ustanovljen Urad za domovinsko obrambo (Homeland Defence Agency), ki je imel cilj koordinirati dejavnosti vseh varnostnih in obveščevalnih služb. Na zunanjepolitični
ravni se je pod vodstvom ZDA in ob soglasju VS OZN oblikovala široka
ad hoc mednarodna protiteroristična koalicija, ki so se ji pridružile države
na različnih stopnjah razvoja in z različnimi pogledi na to, kaj bi bilo najsmotrneje storiti, da se preprečijo napovedani teroristični napadi. Skupni
imenovalec, ki je te države združil, je bil strah pred mednarodnim terorizmom, kar pa jih je ločevalo, je bil strah pred tem, da bi večji ameriški vojaški poseg lahko na Srednjem in Bližnjem vzhodu učinkoval kot gašenje
požara z bencinom. V nasprotju z zalivsko vojno (1991), ko so članice podobne ad hoc koalicije razmeroma hitro strnile stališča za skupno vojaško
akcijo za osvoboditev Kuvajta, se članice nove koalicije niso mogle hitro
dogovoriti ne o cilju skupnega nastopa ne o načinu, po katerem bi dosegle
cilj. Tako so se Iran, Savdska Arabija, Pakistan, Tadžikistan in Uzbekistan
na koncu dokaj pozno opredelili, da ponudijo ZDA logistične in delno
tudi obveščevalne storitve, a so se pri tem izogibali dati na voljo vojaške
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baze za udare po ciljih na tleh Afganistana. Zato je mogoče pričakovati,
da bo na podlagi izkušenj iz opisanega primera v prihodnje posvečena
večja pozornost pravočasnemu oblikovanju koherentne mednarodne civilno-vojaške protiteroristične doktrine.

D RU G O

P O G L AV J E

ZAKONI, ZAKONITOSTI,
NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VED
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ZAKONI VOJNE IN OBOROŽENEGA BOJA
Vsaka znanost, tudi vojaška, ima cilj odkrivati in spoznavati zakone in načela, ki veljajo na področju, s katerim se ukvarja; toda ko vojaška znanost
preučuje zakone in načela vojskovanja in bojevanja ter mirnodobno pripravo oboroženih sil za bojna delovanja (vključno z njihovo uporabo za
ohranjevanje miru), s tem ne končuje svojega poslanstva, ker jo zanima
tudi uspešna uporaba teh zakonov in načel v praksi1. Znanost, ki je ne bi
zanimala tudi praksa in njena večja uspešnost ter učinkovitost, bi bila namreč neživljenjska tvorba (»znanost zaradi znanosti«); ostala bi kot neka
vrsta »mrtvega kapitala«, (iz)ločena bi bila iz življenjske stvarnosti in bi
zato zelo hitro zastarela in okostenela.
Ob tem se moramo zavedati, da poznavanje zakonov na vojaškem področju, podobno kot tudi na področjih drugih znanosti, ne pomeni, da so
zakoni sami po sebi nekakšni fetiši, ki naj bi tistemu, ki jih preučuje in
pozna njihovo delovanje, že kar sami zagotovili uspeh oziroma na vojaškem področju zmago. V družbenih vedah – med katere sodijo tudi vojaške – je za uporabljanje zakonov vedno nujna in (pre)potrebna tudi spretnost in (ali) veščina ljudi, in prav zato ta človeški oziroma subjektivni
dejavnik obravnavamo kot sestavni in neločljivi del zakonov. Subjektivni
dejavnik ima namreč v vojaški domeni izredno pomembno vlogo tako pri
odkrivanju kot pri uveljavljanju in izkoriščanju zakonov2.
1

2

Eden ruskih teoretikov je to povezavo v začetku minulega stoletja slikovito opisal z
besedami: »Znanost je podaljšek veščine (oziroma prakse), veščina pa postaja podaljšek znanosti. Vsaka veščina je bolj ali manj znanstvena, vsaka znanost pa ni dovolj
znanstvena, da bi lahko obstajala brez veščine (oziroma prakse). Kar je pri preučevanju zakon, je v praksi pravilo. Razcep med znanostjo in veščino je torej razcep med
teorijo in prakso.« (O sovjetskoj vojnoj nauci, str. 200; VIZ, Beograd 1966)
Med lastnostmi subjektivnega dejavnika imata zelo pomembno vlogo intuicija in ustvarjalnost tistih vojaških vodij, ki sprejemajo pomembne odločitve v boju z nasprotnikom, ki prav tako razmišlja in skuša izkoristiti sebi v prid kaotične razmere, značilne za vojno in oboroženi boj. Vendar pa bi bilo napačno, če bi intuicijo ločili ali celo
postavili proti mišljenju in logiki, saj deluje vzporedno z njima. Eden od avtorjev, ki
je preučeval ta problem, je kot primer kreativnosti in intuicije opisal presojo nemškega maršala Ericha von Mansteina leta 1939; maršal je v trenutku prebliska ugotovil,
da bi obstoječi nemški načrt prodora skozi Nizozemsko, Belgijo in severno Francijo
omogočil glavnini francoske vojske, da se organizirano umakne na reko Somo, to pa
bi Nemcem omogočilo le delno zmago. Hitlerja in vrhovno poveljstvo je uspel prepričati, da preboj čez Ardene nudi več, ker bi glavnini francosko-britanskih sil odrezali
umičnico do reke Some in bi jo bilo potem odrezano mogoče uničiti. Več o tem primeru in vlogi intuicije in kreativnosti piše v članku polkovnika ameriške vojske La-
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Vojaško znanost loči od drugih znanosti to, da se ukvarja s preučevanjem vojaških razsežnosti vojne (»military war«) in s preučevanjem oboroženega boja (»combat«) kot njene glavne vsebine, kar sta področji, ki ju
ne preučuje nobena druga znanost. Njene zakone uporabljajo poveljniki,
štabi in oborožene sile kot celota. Pri tem poveljniki, štabi in oborožene
sile – kot subjektivni dejavniki – ne sprejemajo zakonov in načel pasivno
kot nekakšne višje sile; prav nasprotno, v zakonih in načelih vidijo ustvarjalno silo oziroma neko vrsto »zbirke mentalnih orožij«, ki jim ob preudarni, pretehtani in spretni izbiri ter uporabi ustreznega zakona ali načela, ki velja za konkretne razmere, v katerih delujejo, povečuje vojaško moč
in verjetnost, da bodo dosegli zmago3.
Predvsem je pomembno, da se poveljniki in štabi zavedajo razmer, ki
so povezane z delovanjem določenih zakonov; s tem ko si prizadevajo čim
objektivneje ugotoviti, kakšne so razmere v določenem primeru, ki ga
morajo rešiti, se lahko oprejo na pripadajoče zakone in načela, ki veljajo
za te razmere. S tem si ne olajšajo le izvedbe naloge, ampak tudi predvidevanje, kako se bodo razvijale razmere po opravljeni nalogi. Poveljnik in
štab, ki npr. vesta, kako vpliva na zmago zakon številčne premoči nad
nasprotnikom, si bosta na vso moč prizadevala, da bi z razporeditvijo sil
na odločilni točki dosegla potrebno premoč nad nasprotnikom in s tem
ustvarila ugodne razmere za preboj nasprotnikove obrambe, da bi tako
dosegla zmago. Kadar tega ne moreta, ker nimata dovolj sil, si bosta prizadevala nasprotnika presenetiti, ker oba vesta, da se lahko s presenečenjem pomnoži udarna moč strani, ki ga je uspela doseči.
Nekoč je bilo vojaški znanosti predvsem do tega, da z odkrivanjem zakonov oboroženega boja omogoči praksi doseči zmago, v obdobju po razpadu sistema delitve sveta na dva pola pa se je to v marsičem spremenilo.
Vojaška znanost se namreč danes ne ukvarja samo z oboroženim bojem
in vojaškimi vidiki vojne, ampak tudi z ohranjanjem vojaškega strateškega ravnotežja, s predvidevanjem vojaških tveganj in s preprečevanjem
oboroženih spopadov in vojn. Oborožene sile se danes vse pogosteje uporabljajo tudi za mirovne operacije (1), za humanitarne operacije (2), za
zaustavljanje, preprečevanje ali omejevanje širjenja vojn (3), za zmanjševanje njihove intenzivnosti (4), za lov na vojne zločince (5) ipd. Za te vo-

3

mara Tookea. (Strategic intuition and the art of war, Military Review, March/April
1995, str. 10–18).
Pojma vojaška moč ne smemo enačiti s pojmom oborožena sila ali vojaška sila, ki
smo ga kot dejavnik oboroženega boja podrobno razčlenili in opisali v prvem poglavju. Pri kategoriji vojaška moč ne gre le za fizično silo (število vojakov, orožij, ladij,
letal ipd.), ampak tudi za znanje in spretnost ter za sposobnost vplivanja na nasprotnike, nevtralce in zaveznike s pomočjo vojaških sredstev (bodisi z grožnjo uporabe
sile, bodisi z bolj ali manj odmerjeno uporabo sile v obliki neposredne in posredne
akcije). Merjenje vojaške moči torej vedno vključuje primerjavo svojih sil z nasprotnikovimi oziroma interakcije med oboroženimi silami nasprotnih strani. Podrobnosti
o metodi merjenja vojaške moči so opisane v tretjem poglavju tega učbenika.
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jaške dejavnosti pa veljajo načela, ki se v marsičem občutno razlikujejo od
zakonov oboroženega boja in vojne.
Ko na splošno govorimo o zakonih, označujemo s tem pojmom bistvene notranje splošne ponavljajoče se lastnosti, vidike in zveze (razmerja),
ki so značilni za konkretne realne objekte (množice objektov) okolja in od
katerih sta odvisna njihov razvoj in delovanje. Kadar se npr. bojujeta dve
enako izurjeni, odločni in motivirani strani z nasprotujočimi si cilji, tedaj
na končni izid množice bojev – ki potekajo v podobnih okoljih in razmerah – bistveno vplivajo njune ognjene, manevrske, informacijske in zaščitne zmogljivosti (kot so npr. zaklonilniki, utrjeni položaji, oklepi, maskiranje, oprema za zaščito od orožij za množično uničevanje ipd). Zelo malo
ali pa prav nič na izid boja ne vplivajo vrste šotorov, vsebina ozona v
zraku, barva travniškega cvetja in drugi podobni nepomembni dejavniki.
Očitno je torej, da vsake lastnosti, vidika ali zveze ne moremo imenovati
zakon, ampak le tiste bistvene, ki so stabilni in ki se ponavljajo. Zaradi
tega se za zakone v vojaških vedah pogosto uporablja izraz pravila.
Za ponazoritev si oglejmo nekaj splošno znanih zakonov. Tako se npr.
Pitagorov izrek, ki izraža povezavo med stranicami pravokotnega trikotnika, glasi: kvadrat hipotenuze je enak vsoti kvadratov katet. Na podoben
način npr. Newtonov gravitacijski zakon izraža privlačno silo med dvema
telesoma v obliki količnika med zmnožkom obeh telesnih mas in kvadratom njune medsebojne razdalje, zakon o hitrosti širjenja zvoka izraža
zvezo med gostoto in temperaturo medija, v katerem se zvok širi, in hitrostjo zvoka, Bernoullijev zakon opisuje pri telesih, ki se gibljejo skozi
različne medije, zvezo med hidrostatičnim in hidrodinamičnim tlakom,
ipd. Torej lahko rečemo, da so zakoni rezultat subjektivnega spoznanja
objektivne stvarnosti, oziroma da so miselni modeli objektivno delujočih
zakonov narave in družbe. Zakonov torej ni izumil človek, ampak jih
samo odkriva in predstavlja v obliki besedila, v matematični obliki, v grafični obliki, v obliki kemičnih formul, v obliki genetskih kodov ali v kaki
drugi obliki.
Zakoni imajo zgodovinski značaj, torej niso »večni« in »nespremenljivi«. Fiziki, na primer, so sprva izhajali iz podmene, da so atomi najmanjši
delčki materije, dokler niso ugotovili, da je atom sestavljen še iz elektronov, protonov in nevtronov, in da navsezadnje obstajajo še manjši delčki,
kot so kvarki in leptoni, sedaj pa vedo, da obstaja tudi antimaterija (torej
da poleg elektronov, protonov in nevtronov obstajajo tudi pozitroni, antiprotoni in antinevtroni).
Ta zgodovinskost velja tudi za vojaško znanost, kjer je do izuma jedrskih orožij veljal zakon, da sta potek in končni rezultat vsake vojne odvisna od obstoječega razmerja v vojaštvu in bojni tehniki oboroženih sil ter
pripravljenosti spopadenih strani, da v vojni brez omejitev izrabijo vse
razpoložljive zmogljivosti; ko pa so v ZDA in ZSSR izumili strateška jedrska orožja in jih začeli kopičiti, je že v sedemdesetih letih minulega stoletja postalo jasno, da bi obojestranska neomejena uporaba orožij za mno-

XZAKONI, ZAKONITOSTI, NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VEDX

227

žično uničevanje v neposrednem obračunu vojaških blokov – spričo nakopičenih količin jedrskega orožja – povzročila globalno ekološko katastrofo
(»jedrsko zimo«), v kateri ne bi bilo zmagovalcev, ampak samo poraženci
(vojna brez omejitev bi pomenila »jedrski samomor obeh strani«)4.
Zaradi odkritja tega novega zakona je po eni strani bistveno hitreje
prišlo do detanta, s tem pa tudi do soglasja velikih sil nad sporazumnim
nadzorom oboroževalne tekme; po drugi strani je oba glavna blokovska
tekmeca vzpodbudilo, da sta se (pre)usmerila k manj tveganim posrednim metodam vojaške konfrontacije. Tekmeca sta si s pomočjo strategije
posrednega pristopa (ang. Strategy of Indirect Approach), ki smo jo pri
nas poimenovali strategija posrednega nastopanja5, prizadevala doseči
omejene cilje z omejenimi vojnami (limited wars) in spopadi nizke intenzivnosti, pri čemer sta se pogosto opirala na »posrednike«, ki so se – ob
njuni logistični in drugi podpori – bojevali namesto njiju (proxy wars)6.
Vojaška znanost se je v tem obdobju vse manj ukvarjala s svetovno koalicijsko vojno, ki bi potekala do končne zmage enega ali drugega bloka, četudi je bila očitno najbolj nevarna; zaradi premišljenih in sistematičnih
preventivnih ukrepov obeh blokov je postajalo tveganje, da izbruhne takšna vojna, vse manjše. Zato pa se je vojaška znanost, hotela ali ne, vse
bolj ukvarjala z novo, veliko verjetnejšo stvarnostjo: v njenem žarišču so
glavno mesto zasedli strateško jedrsko in konvencionalno zastraševanje, s
katerim se je ohranjalo strateško globalno ravnotežje, omejene lokalne
vojne (ang. limited local wars) ter spopadi nizke intenzivnosti (ang. low
4

5

6

Študija skupine sovjetskih avtorjev iz tistega časa (D. A. Volkogonov, A.S. Milovidov, S.A. Tjuškevič) ugotavlja, da bi svetovni imperializem »brez dvoma zgorel« v
plamenih nove svetovne vojne, če bi jo zanetil, a bi ta vojna povzročila tudi veliko
škode in izgubo »mednarodnemu delavskemu razredu« (na čelu z ZSSR kot njegovo
voditeljico, op. A. Ž.). Avtorji te analize so se opirali na rezultate številnih vojn in revolucij v tretjem svetu, zato so izhajali iz tega, da »svetovni mir deluje v korist delavskega razreda« in »v korist širjenja vpliva SZ«. V takšnem »miru«, v katerem ne bi
prišlo do neposrednega spopada med ZSSR in ZDA ter blokoma, ki sta jima bili supersili na čelu, je SZ imela ideološko »mednarodno obveznost« podpirati države in
gibanja tretjega sveta v boju proti mednarodnem imperializmu. Šlo je torej za mir
brez svetovne vojne, a ne tudi brez lokalnih omejenih vojn. (Vojna i armija, str.
130–131; Voenizdat 1977)
Izraz strategija posrednega pristopa (Strategy of Indirect Approach) je prvi uporabil
britanski teoretik Liddle Hart v knjigi z enakim naslovom, ki je svojo prvo izdajo doživela aprila 1941, upokojeni general dr. Ljubinko Ivković pa jo je leta 1952 prevedel
v srbohrvaščino pod naslovom Strategija posrednog prilaženja. To so pozneje drugi avtorji sprejeli kot izvršeno dejstvo, tako da se je v osemdesetih letih v JLA v srbohrvaščini ustalila sintagma strategija posrednog nastupanja, v slovenščini pa strategija posrednega nastopanja. V tem učbeniku se bomo zato držali tega izraza, ker povsem
ustreza, saj nastopanje zajema po eni strani napredovanje, po drugi pa tudi obrambne in preventivne dejavnosti.
Značilni so bili oboroženi spopadi v Angoli v osemdesetih in devedesetih letih prejšnjega stoletja. ZSSR je v teh spopadih logistično podpirala Kubance, ki so podprli
lokalno marksistično vlado, ZDA pa so na podoben način podpirale Južnoafriško republiko, ki je vojaško posredovala, obenem pa podpirala protivladno angolsko gverilsko gibanje UNITA.
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intensity conflicts), ki so potekali v senci »strateškega jedrskega dežnika«
in so bili sicer manj nevarni od svetovne vojne, a so v drugi polovici
20.stoletja postali vsakdanjost na vseh celinah planeta.7
Doslej je bilo več poskusov posplošitve temeljnih zakonov vojne in
oboroženega boja, in sicer v obliki zakonov vojaške znanosti (1), zakonov
vojne (2) in zakonov oboroženega boja (3). Zaradi specifičnih razmer, v
katerih je potekal razvoj vojaške znanosti v posameznih državah, pa se ti
poskusi niso končali tako, da bi jih bilo mogoče univerzalno preveriti v
oboroženih silah vseh držav8. Ker je vzrokov, ki lahko pripeljejo do izbruha vojn, zelo veliko, ker imajo vojne različno fiziognomijo, razsežnosti in
vsebine, in ker je v obeh svetovnih vojnah, za njima pa v regionalnih vojnah, lokalnih vojnah in številnih oboroženih spopadih nižje intenzivnosti
potekal različno intenziven oborožen boj, so se zahodni raziskovalci v večini primerov zadovoljili s tem, da so – v luči polifiletičnosti vzrokov vojn,
razmer, v katerih so potekale, in omejitev pri njihovem vodenju – oblikovali različne doktrine (ki smo jih opisali v prvem poglavju tega učbenika),
v njih pa za vsako od teh kategorij predstavili ustrezna pravila vojskovanja in bojevanja9.
Zakone, ki bi imeli univerzalno vrednost v vseh zgodovinskih obdobjih, so raziskovalci na Zahodu doslej zavračali, ker so spoznali, da vzroki
in posledice v vojnah in oboroženih bojih niso povezani deterministično,
ampak so te povezave pogosto stohastične ali pa zanje veljajo številne izjeme. Kot edino stalnico, ki v vojni stabilno vpliva na obe spopadeni strani
neodvisno od želj in volje ljudi, so opredelili sistem načel vojskovanja
(principles of war), ki so za večino teoretikov hkrati tudi načela bojevanja
(principles of combat)10.
Vendar pa je na Zahodu vedno obstajala tudi manj številna skupina
teoretikov, ki so bili mnenja, da poleg univerzalnih načel obstajajo tudi
univerzalni zakoni vojne11; navajali so tehtne argumente, a navzlic temu
7

8

9
10

Heidelberški inštitut za raziskave mednarodnih spopadov je ugotovil, da se je med
leti 1945 do 1992 v svetu zvrstilo 184 vojn, torej povprečno po 4 vojne letno. Konfliktov, ki so imeli nižjo intenzivnost kot vojne, je bilo v tem obdobju štirikrat več.
(KOSIMO Manual, str. 2–3; http://www.hiik.de, 12. 4. 2001)
H.W. Halleck: Elements of Military Art and Science; USA 1846; T. E. Lawrence:
Science of Guerrilla Warfare; 1929, (citirano v R. Heinl: Dictionary of Military and
Naval Quotations, str. 249, 364; USN Institute, Annapolis 1966); The Application of
Science to War – T.N. Dupuy: Understanding War, str. 51–61; Paragon House Publishers, New York 1987; skupina sovjetskih avtorjev pod redakcijo S. N. Kozlova: O
sovjetskoj vojnoj nauci; VIZ, Beograd 1966).
Gay Hammerman: Analytic Research on Strategic, Tactical and Doctrinal Military
Concepts – 2 volumes; Dunn Loring, VA, 1979–1980.
Karl von Clausewitz: Principles of War; USA, Harrisburg 1942; Foch Ferdinand: The
Principles of War; New York 1920; John Fuller: The Principles of War with Reference
to the Campaigns of 1914–1915, str. 1; RUSIJ, London 1916; Landersman Stuart:
Principles of Naval Warfare; Naval Postgraduate School, Monterey, CA., 15 July
1982; David Evans: War – A Matter of Principles; Royal United Service Institute Defence Studies Series, Macmillan Press Limited, London 1997.
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niso uspeli doseči, da bi te zakone verificirala in obravnavala tudi »uradna
znanost« na podobni ravni, kot je obravnavala in tudi danes še vedno
obravnava načela oboroženega boja. Tako je na Zahodu prišlo do paradoksa, da je uradna znanost sprejela univerzalna načela, ne pa tudi zakonov, iz katerih so ta načela izpeljana.
Drugače je bilo v državah, ki so v 20. stoletju kot uradno ideologijo
sprejele marksizem. Predvsem zaradi determinističnega izhodišča, po katerem so bile vse dosedanje vojne posledica razredne družbe in razrednega boja in bodo torej potekale vse dotlej, dokler bo obstajala razredna
družba, je tu marksistična ideologija vplivala deterministično na vse družbene vede, s tem pa tudi na vojaške. Tako so revolucijo in vojno proti zunanjim intervencionistom že po zmagi vseruske politične stranke boljševikov (SKPB) v oktobrski revoluciji in kitajske komunistične partije v
revoluciji na Kitajskem obravnavali v tesni medsebojni povezanosti; za
mnoge teoretike sta bili vojna in revolucija sredstvo za širjenje socializma
(»izvoz revolucij«)12, kar je vplivalo, da se je vojaška znanost v ZSSR, pozneje pa tudi v LR Kitajski veliko ukvarjala tudi s svetovno revolucijo. Zakone vojne in revolucije so pogosto obravnavali kot neločljivo celoto. Ker
se v vojni zaostrujejo socialna nasprotja, so teoretiki v obeh državah načelno dolgo časa izhajali iz tega, da bi izbruhnila svetovna revolucija, če bi
se kapitalistične države odločile napasti ZSSR in (ali) LR Kitajsko, in sicer
zato, ker bi »mednarodni delavski razred« namreč podprl Sovjetsko
zvezo, svojega »naravnega zaveznika«13. Tako v ZSSR kot LR Kitajski so
boj in zmago svojih komunističnih strank v revolucijah in vojnah proti intervencionistom in okupatorjem sprejeli kot paradigmo, na kateri se že
med dvema svetovnima vojnama oblikoval dokaj koherenten sistem znanj
11

12

13

V to skupino sodijo nemški generali Manteufel in Tippelskierch, ameriški general
Smith idr. (Itogi vtoroj mirovoj vojny, str. 614; 88; Moskva 1957; D.O. Smit: Voennaja doktrina, str. 13; Moskva 1956). Med sodobnimi zahodnimi teoretiki, ki izhajajo iz
tega, da obstajajo zakoni vojne (laws of war), je najbolj znan ameriški znanstvenik
Robert Leonhard, ki je leta 2000 v študiji o načelih, ki veljajo v sodobnih vojnah (The
principles of war for the information age; Presidio Press, Novato, California), posebno poglavje posvetil zakonom vojne.
Kot primer širjenja revolucij so v ZSSR omenjali revolucijo pod vodstvom Bele
Kuhna na Madžarskem po prvi svetovni vojni, ki je propadla, ker je Rdeča armada,
takrat zapletena v boje s protirevolucionarji, ni mogla podpreti. Po presojah sovjetskih teoretikov so revolucije po drugi svetovni vojni na Madžarskem, v Romuniji in
drugih državah Vzhodne Evrope, uspele samo zato, ker je bila Rdeča armada takrat
dovolj močna, da je lahko udejanila svojo »internacionalistično obveznost«. Tako so
po drugi svetovni vojni gledali tudi na vojaško pomoč sovjetske armade Kubi, Vietnamu in še mnogim državam tretjega sveta. (Vojna i armija, prav tam, str. 120–122)
Sovjetski visoki vojaški poveljnik Mihail Frunze je v tridesetih letih prejšnjega stoletja izhajal iz tega, da bi napad kapitalističnih držav na ZSSR povzročil, da bi se na življenje in smrt spopadla dva nasprotujoča si družbena sistema – socializem in kapitalizem. Po njegovi presoji Sovjetska zveza v tem primeru ne bi vodila nacionalne
vojne, ampak revolucionarno vojno pod geslom »Proletarci vseh dežel, združite se!«,
v kateri bi tudi nasprotnikovo zaledje postalo prizorišče družbenih spopadov. (Frunze: Izabrana vojna dela, str. 334; VIZ, Beograd 1967)
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o »vseljudski vojni« in »proletarski revoluciji«14. Vse do propada na dvopolni delitvi zasnovanega ravnotežja je uradna znanost v LR Kitajski in še
v mnogih drugih državah, kjer so bile na oblasti komunistične partije, razvijala teorijo in iz nje izpeljano doktrino o »oboroženem ljudstvu« in
»vstajah mednarodnega delavskega razreda« kot zdravilu za vse, panaceji,
ki bo tem državam v primeru vojne zanesljivo zagotovila zmago v morebitni tretji svetovni vojni z »razrednimi sovražniki ostanka sveta«.
S tem ko je marksistična dogmatska teorija vnaprej izhajala iz tega, da
je širjenje socializma »nezaustavljiv svetovni proces«, ki se bo zaradi večje
naprednosti socializma končal s propadom kapitalističnega družbenega
reda, je bila vnaprej sprejeta tudi teza, da bodo socialistične države v morebitni vojni s kapitalističnimi državami imele podporo »mednarodnega
delavskega razreda«, ki bo enotno nastopil proti kapitalističnim vladam.
V ZSSR, kjer so v raziskavah bistva vojne izhajali iz marksističnega monofiletičnega aksioma, po katerem so vse vojne vedno bile in bodo tudi vnaprej posledica razrednega boja ter boja za prevlado med kapitalističnimi
državami, so zakone vojne oblikovali kot neke vrste »znanstveni izvleček«
iz »objektivne stvarnosti, ki izhaja iz protislovij zgodovinskega razvoja
človeške družbe in obstaja neodvisno od volje in zavesti ljudi«; poudarjali
so, da so raziskovalci v kapitalističnih državah vnaprej obremenjeni z
apologetiko kapitalističnega družbenega sistema in metafizičnim pogledom na svet, zaradi česar trdijo, da so revolucije družbena anomalija in
jim zato predstavljajo nepremostljivo oviro pri odkrivanju notranjih zakonov vojne, do katerih so se lahko uspešno prebili le raziskovalci v ZSSR15.
Takšno »ideološko obarvano« vojaško znanost so obravnavali kot »pravo
znanost«, nasprotnikovi pa so pripisovali vlogo psevdoznanosti.
Ko je bilo v sedemdesetih letih med obema vojaškima blokoma doseženo strateško ravnotežje, so raziskovalci obeh svetovnih vojaških blokov
soglasno ugotovili, da bi morebitna nova svetovna vojna lahko pripeljala
do tega, da bi stran, ki bi pričela izgubljati, v obupu posegla po strateškem
jedrskem orožju. Ko so nakopičene količine in rušilna moč tega orožja pokazali, da to ne bi bilo orožje zmage, ampak orožje splošne katastrofe, sta
se oba bloka posvetila iskanju poti, da bi se izognila medsebojnem spopadu oziroma medsebojnemu uničenju. Odtlej sta zato bloka storila vse, kar
je bilo v njuni moči, da sta orožja za množično uničevanje uporabila le kot
sredstvo odvračanja nasprotnega bloka od uporabe orožij za množično
uničevanje.
14

15

V ZSSR so izhajali iz tega, da je sovjetska vojaška znanost internacionalistična in da
služi interesom mednarodnega proletariata, zato se širi v vse socialistične države in v
vsa gibanja v tretjem svetu ter ima status pomembnega dejavnika zmage. Podobno
so razmišljali na Kitajskem, kjer je državno-partijsko vodstvo v času detanta izhajalo
iz tega, da je ZSSR prenovila revolucionarni nauk o vojni in revoluciji in da je Kitajska – ki je ostala na pozicijah klasikov marksizma –od nje prevzela vodilno vlogo v
gibanju mednarodnega delavskega razreda. (Vojna i armija, prav tam, str. 221)
S. A. Tjuškevič: Zakony i običai vojny, Sovetskaja voennaja enciklopedija, 3. tom,
str. 375–378; Voennizdat, Moskva 1977.
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Ta strateški »jedrski pat« je v vojaški znanosti preusmeril težišče s
preučevanja izkušenj svetovnih vojn na preučevanje omejenih vojn (limited wars), s katerimi bi dosegli več manjših zmag namesto velike zmage, s
kakršno sta se končali prva in druga svetovna vojna. Na Zahodu so bili
prepričani, da so bili vzroki za izbruh teh vojn v prodoru ZSSR in »mednarodnega komunizma« na območja tretjega sveta, kjer naj bi popolnila
strateški vakuum, ki je v tem delu sveta nastal po umiku nekdanjih kolonialnih sil (Velika Britanija, Francija, Portugalska, Nizozemska, Belgija).
Prav nasprotno so v ZSSR vzroke za izbruh vojn videli v neenakomernosti
gospodarskega in političnega razvoja kapitalističnih držav, težnji razvitih
imperialističnih držav, da uničijo socializem ter da zadušijo mednarodno
delavsko gibanje in narodnoosvobodilna gibanja v tretjem svetu16.
V vojnah v tretjem svetu (»sivi coni«), ki je postal prostor medblokovskega merjenja moči in bitke za pridobivanje novih baz, so praviloma posredovali eni in drugi po načelu »če ne bomo posredovali mi, bodo posredovali naši nasprotniki«. Ta tekmovalnost je pripeljala do svojevrstnega
»strateškega avtomatizma«, saj so ZDA praviloma podpirale stran, ki se je
bojevala proti tistemu, ki ga je podprla ZSSR, in obratno. Lokalne posredniške vojne (proxy wars) z omejenimi cilji so eni in drugi presojali v neprekinjenem krogu globalnega tekmovanja oziroma kot nadaljevanje globalne politike z omejenimi sredstvi. Stanje, ko po eni strani ni bilo
mogoče popolnoma izključiti verjetnosti izbruha tretje svetovne (jedrske)
vojne in ko so se v praksi kar vrstile vojne z omejenimi cilji (limited wars),
je teoretike, ki so se ukvarjali s preučevanjem oboroženega boja, privedlo
do tega, da so morali poskušati posebej opredeliti zakone in načela za vodenje svetovne vojne, vojn z omejenimi cilji in za posredovanja v krizah,
ko se oborožene sile niso uporabljale v oboroženem boju, ampak v operacijah, ki so se razlikovale od vojne (Operations Others Than War).
Ko se je v zadnjem desetletju preteklega tisočletja končalo obdobje
strateškega ravnotežja, zasnovanega na delitvi sveta na dva pola, in se je
začel širiti proces globalizacije, se je pozornost raziskovalcev preusmerila
s preučevanja lokalnih vojn na preučevanje vojaških in drugih tveganj, ki
ogrožajo globalno stabilnost in zavirajo proces globalizacije. Ugotovljeno
je bilo, da se razmere zapletajo, ker se po eni strani število držav kot temeljnih subjektov mednarodnih odnosov nepretrgoma povečuje, po drugi
pa se med njimi povečuje delež tistih držav, ki so notranje nestabilne.
Tako je ob izbruhu prve svetovne vojne obstajalo 55 držav, po prvi fazi dekolonizacije leta 1960 jih je bilo že 90, dokler ni po končani »hladni vojni«
njihovo število naraslo na 192 držav. Še hitreje je naraščalo število držav,
ki niso bile sposobne normalno funkcionirati (posledice so bile množično
izseljevanje ljudi, širjenje kriminala, razsajanje lakote in pandemije bolezni ter pogosto tudi oboroženi spopadi) in so zato ogrožale sosednje države
16

Skupina avtorjev pod redakcijo D. A. Volkogonova, A. S. Milovidova in S. A. Tjuškeviča: Vojna i armija; Voennizdat, Moskva 1977.
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in širše mednarodno okolje. Ker so bili doslej »temeljni kamni« mednarodnih odnosov države, so na globalni ravni pričeli iskati poti, kako pravočasno preprečiti razpad nestabilnih držav, oziroma jih sanirati, če razpada ni bilo mogoče pravočasno preprečiti. V tem sklopu so pričeli iskati
tudi novo mesto in vlogo mednarodnih oboroženih sil. Razumljivo je, da
uporabe oboroženih sil v spremenjenih novih razmerah ni bilo več mogoče utemeljevati na v preteklosti ugotovljenih načelih in zakonih vojne in
oboroženega boja; zato je bilo tem načelom treba v posebnem poglavju
tega dela učbenika posvetiti posebno analizo.

Zakoni vojaške znanosti in zakoni vojne
V vojaški praksi, ki so jo teoretiki preučevali že v najstarejših časih, je bilo
mogoče ugotoviti tri načine priprav na vojno in njeno izvedbo: poudarek
prvega je bil doseči vojne cilje s pomočjo vojaških spretnosti in znanj ob
čim manjših izgubah in povzročeni škodi; drugi je dajal prednost uresničevanju ciljev z večjo močjo oziroma s premočjo v vojaštvu in orožjih v
odločilni bitki (ko so stremeli za tem, da bi nasprotnikove glavne sile uničili ali jim vsaj povzročili čim večje izgube); tretji, eklektični, je združeval
oba prva načina in ju je bilo samo treba prilagoditi stvarnim razmeram.
Korenine teh načinov zasledimo že v Svetem pismu. V njem je omenjeno, da si izraelska plemena v drugem tisočletju pred našim štetjem po
dolgotrajnem in napornem pohodu iz Egipta v Palestino niso mogla veliko pomagati s pogumom, številčnostjo svojih pripadnikov in z njihovo
pripravljenostjo na žrtve, ko so naletela na obzidja močno utrjenih palestinskih mest; plemenske vojske si v spopadih z mestnimi vojskami, ki so
jih podpirali vsi za boj sposobni prebivalci obleganih mest, niso mogle kaj
dosti pomagati z izkušnjami iz bitk na odprtih bojiščih. Branilci so z visokih obzidij z lahkoto zavračali njihove napade in v njihove vrste sejali visoke izgube. Izraelci so šele v bitki za mesto Haj uspeli doseči prvi vojaški
uspeh, to pa z ukano17. Namesto metode množičnih naskokov na močno
branjeno obzidje, ki so jo uporabljali dotlej, so sile razdelili v dve skupini.
Prva je morala izvesti napad na obzidje in ko bi jo odbili, zaigrati paniko
(v kateri so sodelovali tudi tisti pripadniki plemen, ki v boju sicer niso sodelovali) in se začeti umikati v smeri izraelskega tabora v puščavi, s čimer
bi branilce pritegnila k zasledovanju, saj bi bili prepričani, da bodo na
koncu lahko še izropali tabor. Ko so se branilci Haja res spustili v zasledovanje »umikajočih se« Izraelcev in so se dovolj oddaljili od svojega mesta,
je izraelska druga glavna udarna skupina, sestavljena iz najbolj izurjenih
bojevnikov, ki je skrita čakala v bližini obleganega mesta, napadla nebra17

Biblija ili Sveto pismo, prevod Đure Daničića, str. 183; Britansko inozemno biblijsko
društvo, Beograd 1987.
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njeno mesto in ga zažgala. V tistem trenutku so se obrnile tudi »bežeče«
izraelske sile in začele protinapad na zasledovalce. Presenečenim zasledovalcem, ki so se znašli med dvema izraelskima skupinama, hkrati pa so
na obzorju zagledali ognjene zublje in dim nad svojim mestom, je popolnoma zmanjkalo bojnega duha, Izraelci so jih razbili in porazili. Vendar
na podlagi tega in drugih podobnih primerov Izraelci niso nikoli pomislili, da je utrjevanje brez vrednosti, ampak so tudi sami v poznejše utrjevanje svojega glavnega mesta Jeruzalema vložili veliko dela in sredstev18.
Tudi paradigmatični opis znanega dvoboja med mladim izraelskim pastirjem (kasnejšim kraljem) Davidom in izkušenim filistejskim bojevnikom Goljatom nazorno izraža takratne dileme, ali naj se poveljniki, ki se
znajdejo pred močnejšim sovražnikom, brezpogojno izognejo bitki ali pa
naj nasprotnikovo številčno premoč izrabijo kot vzpodbudo za to, da z vso
svojo spretnostjo in znanjem nasprotnika ukanijo in premagajo. Legenda
o Davidu in Goljatu je vse do danes ostala najbolj znana strateška prispodoba (dvo)boja med surovo močjo na eni in spretnostjo ter znanjem na
drugi strani19. Do dvoboja je prišlo v eni številnih bitk med Izraelci in Filistejci; potem ko sta se na bojišču razporedili obe vojski in so številčnejši
Filistejci izzvali Izraelce, naj pošljejo na dvoboj proti orjaškemu Goljatu
svojega predstavnika, je izraelski vojskovodja Savel zaman iskal Izraelca,
ki bi se hotel spopasti s tako močnim nasprotnikom20. Dvoboj med njima
je bil odločilnega pomena, ker so Filistejci dali Izraelcem besedo, da bodo
spoštovali izid dvoboja, kdorkoli bo že zmagal. Izraelski vojskovodja Savel
je izgubil že vse upanje (zavedal se je, da v spopadu oboroženih sil nima
možnosti za zmago), zato je sprejel na pogovor prostovoljca pastirja Davida, ki se vojaškega pohoda sicer ni smel udeležiti, ker je bil še mladoleten,
a si je močno želel dvoboj z Goljatom. Po daljšem omahovanju je Savel dal
Davidu dovoljenje šele, ko mu je ta zatrdil, da je na paši golorok premagal
leva, ki mu je napadel čredo. Kralj mu je dal svoj osebni oklep in kovinsko orožje, kakršno je imel Goljat. Toda David je med pripravo za odločilni spopad hitro spoznal, da s takšno opremo ne zna ravnati in da mu je
samo v napoto, medtem ko je po hitrosti in gibčnosti prekašal Goljata.
Odločil se je, da se bo neposrednemu spopadu s hladnim orožjem izognil
tako, da bo brez ščita in oklepa hitro manevriral okoli Goljata in ga zunaj
dosega Goljatovega kopja poskušal od daleč zadeti s fračo v oči ali med
oči, ki jih ni varovala čelada. To mu je s prvim »strelom« tudi res uspelo in
tako je Izraelu prinesel legendarno zmago21.
18
19
20

Prav tam, str. 393–6.
Prav tam, str. 237.
Po natančnih opisih Svetega pisma Stare zaveze je bil Goljat ali Golijat visok 2,8
metra; nosil je okoli 60 kg težak oklep in sulico, ki je tehtala okoli 18 kg; poleg tega je
imel ščit in meč. Ker Filistejci po telesni višini v povprečju niso prekašali Izraelcev,
se da z veliko verjetnostjo sklepati, da je bil Golijat tako visok zaradi obolenja žleze,
ki izloča hormon rasti. Za te bolnike sta značilna orjaška rast in velika mišična masa,
hkrati pa imajo težave s koordinacijo gibov in zoženo vidno polje.
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Podobno je tudi kitajski praktik in teoretik Sun Civu racionalno gradil
doktrino na tem, da je treba sovražnika premagati predvsem z znanjem in
ne z grobo silo (ki ostaja zadnje sredstvo, ker povzroča veliko škode in veliko smrtnih žrtev). Rešitev je videl v kombinirani uporabi različnih vrst
sile (politične, ekonomske, diplomatske, vojaške idr.). Tak način zmanjšanja žrtev in škode, ki bi jih v vojni povzročilo nasilje, je danes veliko bližji
sodobnim načinom, ki so značilni za sodobne doktrine oboroženih sil razvitih držav.
Bistveno se razlikuje od Clausewitzevega načina iz obdobja po končanih napoleonovskih vojnah; ta je pod vtisom krvavih odločilnih Napoleonovih bitk vojno štel za nasilno dejanje, v katerem je zmagi bližji tisti, ki
silo uporablja s čim manjšimi omejitvami in s tem nasprotniku povzroča
čim večje in hujše žrtve, s tem pa v nasprotju s svojimi željami tudi samemu sebi, ker se nasprotnik tem bolj žilavo brani, čim bolj je stisnjen v kot.
V delih Sun Civuja se vzlic časovni razdalji, ki nas loči od njih, čuti (naivni) materializem, pa tudi dialektično gledanje. Med Sun Civujeve najbolj
znane pojasnjevalne zakone vojne sodi »univerzalni zakon«22, ki ima tudi
danes svojo vrednost in pravi: »Kadar poznaš tako sovražnika kot svoje
sile, ne boš poražen v stotih bitkah; kadar sovražnika ne boš poznal, boš
pa poznal svoje sile, bodo tvoje možnosti, da boš zmagal ali da boš poražen, izenačene; kadar pa ne boš poznal niti sovražnika niti svojih sil, bodi
prepričan, da boš vse bitke izgubil!« Zakonov vojne sicer ni izrecno naštel, pač pa je naštel »pet temeljnih dejavnikov«, ki jih je treba dobro poznati, da bi lahko racionalno načrtovali in predvidevali potek vojne. Po Sun
Civuju so ti dejavniki23: (1) politika, (2) vreme, (3) vojskovališče, (4) osebnost in druge lastnosti poveljnika ter (5) doktrina. V te dejavnike so torej
že v 5. stoletju pred našim štetjem bili implicitno vpeti zakoni, ki vplivajo
na potek in končni rezultat vojne.
Poleg tega je naštel tudi pet prepovedi, ki jih morajo vojskovodje spoštovati kot »železne zakone«, če se želijo izognili težavam, do katerih
lahko pride v vojni; te prepovedi so24: (1) ne vojskuj se na svojo pobudo,
če država ni finančno in vojaško pripravljena za vojno; (2) ne vojskuj se,
če mednarodne razmere niso ugodne; (3) ne vojskuj se, če v državi nimaš
21

22
23
24

Med pripravami za dvoboj je David v enem od bližnjih potokov izbral pet enako velikih in težkih oblih kamnov, kar pomeni, da je dobro poznal vpliv oblike in teže projektila na verjetnost zadetka v cilja. Če upoštevamo, da je bila vrvica v prači dolga 1,5
m in da je bila skrčena roka v trenutku, ko je strelec pračo zavihtel, bila dolga okoli
0,5 m, je imel pri treh obratih prače v sekundi izstrelek začetno hitrost okoli 38 metrov v sekundi. Če je bil kamen sferične oblike in premera 4 cm, je imel maso okoli
100 gramov. Pri strelu z razdalje do 50 metrov je v cilj udaril s kinetično energijo
okoli 70 J (joulov) oziroma 71 kgm2s-2. Iz opisa učinka kamna, ki se je Goljatu »zaril v
čelo«, lahko presodimo, da so navedbe v Svetem pismu povsem realne. Goljat tako
močnega udarca v čelo ni mogel preživeti.
Sun Tzu: The Art of War, str. 86; Wordsworth Editions, UK 1993.
Prav tam, str. 19–20.
Prav tam, str. 21–22.
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stabilnih notranjih razmer; (4) ne vojskuj se, če nimaš podpore prebivalstva, in (5) ne vojskuj se, če se boš moral hkrati bojevati na dveh ali več
frontah.
Vse do začetka 19. stoletja se pri večini teoretikov, ki so pisali o vojnah,
opazi, da so vojaško znanost enačili z znanostjo o vojni, samo vojno pa z
oboroženim bojem kot najpomembnejšo sestavino vojne. Zato pri njih ni
bilo ostre razlike med zakoni vojne in zakoni oboroženega boja, saj so
pojma pogosto enačili. Prezasedeni so bili s pripravami za odločilno bitko
in z izvedbo bitke. Sicer so upoštevali, da v vojni potekajo tudi diplomatske dejavnosti, da mora država preusmeriti finančne tokove in proizvodnjo za zagotovitev uspešnega poteka vojaških operacij ipd., vendar so vse
te dejavnosti šteli le za pomožne, ker so na koncu koncev o usodi države
odločale oborožene sile v odločilni bitki. Razumljivo je, da je bila pozornost takratnih znanstvenikov v takšnih razmerah osredotočena na teorijo
in prakso uporabe rednih oboroženih sil kot takrat glavnega dejavnika vojaške moči.
V obdobju meščanskih revolucij na prelomu 18. v 19. stoletje je Clausewitz prvi odkril, da je treba ponovno preveriti aksiome tega načina oziroma gledanja. Na podlagi uspešnega delovanja gverilskih in partizanskih
enot v zaledju Napoleonovih armad v Španiji in Rusiji je med prvimi ugotovil, da se je v 19. stoletju pojavil v razmerju sil dotlej neznan nov dejavnik. Imenoval ga je »nacionalna obramba« in ga obravnaval kot dejavnik,
ki je nekdanjo vojno majhnih najemniških armad v 19. stoletju spremenil
v vojno med rednimi vojaškimi enotami in množicami prostovoljcev, ki so
se (samo)organizirali na zasedenih ozemljih25. Odkril je, da se v vojni, ki
poteka na takšen način, gverilske in partizanske enote (ki jih je imel za
»manj kakovostne« od rednih vojsk) ne smejo uporabljati združeno na
prostoru bitke tako kot redne enote, ampak razpršeno in na gozdnatih,
gorskih in drugih podobnih območjih, kjer redna vojska ne more izrabiti
svoje udarne moči. Vendar pa je ocenjeval, da takšno bojevanje povzroča
prebivalstvu zelo velike žrtve in da je zato »zadnje sredstvo«, ki ga vodstvo države lahko uporabi šele, če je država res prišla na rob propada. S
takšnim stališčem je v vojaški znanosti med prvimi odprl novo pot za drugačno razumevanje vojne in vojaške moči, saj je ni zoževal le na redne vojaške enote kot drugi pred njim, ampak jo je razširil na vse prebivalstvo
zasedene države26.
Pomembno je poudariti, da Clausewitz v takšnih razmišljanjih in skle25
26

Klauzevic: O ratu, str. 151–157; Geca Kon, Beograd 1940.
Clausewitzeve poglede na nacionalno obrambo in ljudsko vojno (»narodna vojna«)
ilustrirajo te njegove besede: »Torej vlada, ki po izgubljeni bitki (rednih oboroženih
sil, op. A. Ž.) misli samo na to, da čim prej položi svoje ljudstvo v posteljo miru, in
obsedena z občutkom izgubljenega upanja v sebi ne čuti več poguma in volje, da
ohrabri vse sile … kaže veliko nedoslednost in ni dostojna zmage, morda je prav zaradi tega tudi ni sposobna izbojevati …Če je država še tako šibka, se ne sme izogniti
temu zadnjemu preizkusu sil, sicer bi se lahko reklo, da je izgubila dušo.« (prav tam,
str. 157)
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pih ni bil osamljen. Pruski praktik in teoretik Scharnhorst, ki je bil bolj
konzervativen kot pa revolucionaren, si je prav tako kot Clausewitz prizadeval povezati tradicionalne dosežke vojaške znanosti z dosežki napoleonovskih vojn27. Na podlagi poglobljene analize vojn, v katerih je
Napoleon v imperialistične namene izrabil ideje francoske meščanske revolucije in nacionalno kohezijo, tako da je osvajanja razširil na celo Evropo, je odkril, da bo v prihodnjih vojnah potrebno aktivno sodelovanje
celotnega prebivalstva, ker poklicna vojska sama ne bo zmogla doseči večjih ciljev.
Teoretiki iz obdobja do konca 19. stoletja so si tako kot v srednjem
veku alkimisti (ki so vztrajno skušali odkriti »skrivni recept« za spreminjanje manjvrednih rudnin v zlato) zaman prizadevali odkriti univerzalne
zakone vojne, ki bi tistemu, ki bi jih v kaosu prakse prepoznal, izluščil in
razumljivo oblikoval, omogočili dosegati zmage; v nasprotju z njimi so raziskovalci minulega stoletja že razmišljali drugače; ugotavljali so, da so zakoni vojne zgodovinsko odvisni od razvoja družbenih formacij, ki so med
razvojem človeške družbe s svojimi posebnostmi vojskovanja in bojevanja
opredelile spreminjanje zakonov28. S tem so zavrgli dogmatičnost, značilno za mnoge teoretike 19. stoletja, ki so bili podobno kot Jomini trdno
prepričani, da so se z analizo vojn Napoleonove dobe dokopali do »večnih
in univerzalnih zakonov«, ki bodo veljali za vse čase in vse vojne.
Med pomembne teoretike 20. stoletja sodi britanski general John F. C.
Fuller, ki je vztrajno kritiziral sodobnike, ker niso posvečali dovolj pozornosti preučevanju načel vojaške znanosti29. Sebe je skrivaj štel za vojaškega Darwina, ker je – podobno kot sloviti biolog na podlagi biološke evolucije – na podlagi evolucije vojaških operacij v različnih zgodovinskih
obdobjih ugotovil, da se iz navideznega kaosa lahko izpeljejo »zakoni, oblikovani v načela«. Ob preučevanju prakse prve svetovne vojne – v kateri
je aktivno sodeloval – je dobil vtis, da najpomembnejše vojaške odločitve
v tej vojni niso bile sprejete na temeljih kakih stabilnih načel, ampak povsem voluntaristično in naključno, kot da bi šlo za kockanje. Kot glavni
načrtovalec akcij novoustanovljenega tankovskega korpusa je Fuller v
sklepni fazi vojne naletel na močno nasprotovanje starejših generalov,
tako da je lahko od blizu videl, kako negativno sta njihov voluntarizem in
tradicionalizem vplivala na stanje na frontah. Zgrožen je bil nad tem,
kako vztrajno, brezobzirno in z lahkoto so pošiljali v smrt množice pešakov v naskokih na večpasovne utrjene položaje, četudi se je na zahodni in
vzhodni fronti že pred tem prepričljivo izkazalo, da na tak način ni mogoče prebiti nasprotnikove operativne globine. V obdobju do druge svetovne vojne pa je Fuller kot zagovornik ofenzivnega mehaniziranega vojskovanja, pri katerem ga je navduševala hitrost napredovanja kot element, ki
27
28
29

Fridrih fon Kohenhauzen: Od Šarnhorsta do Šlifena – Geca Kon – Beograd – 1936;
Prav tam, str. 160–164.
Anthony Trytall: »Boney« Fuller – The Intelectual General; Cassell, London 1977.
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je odpiral novo pot za zmanjšanje žrtev, veliko pripomogel, da je tudi v visoke vojaške kroge prodrlo spoznanje, kako nujno je upoštevati dosežke
takratne sodobne oklepne bojne tehnike ter znanstvenega preučevanja
vojne in verifikacije načel vojaške teorije in prakse30.
Teoretiki, ki so kritizirali dogmatike, zaverovane v »večne zakone
vojne«, so v svojih delih izpričevali drugačna stališča; posebej so navajali
zakone, ki so veljali za vojne v sužnjeposestniškem obdobju, v obdobju
fevdalizma, v obdobju prehoda med fevdalizmom in kapitalizmom, v obdobju zgodnjega kapitalizma in nato imperializma ipd.. Splošna značilnost teh kritičnih stališč je v tem, da zavračajo »nespremenljivost zakonov
vojne« in da dajejo poudarek povezavam med stopnjo razvoja proizvodnih
sil v konkretni družbeni dobi in razvojem oborožitvenih sistemov ter njim
ustreznimi načini vojskovanja in oboroženega boja31. Ker so vojne in oboroženi spopadi 20. stoletja lahko potekali med imperialističnimi državami, v teh državah (med revolucionarnimi silami in silami kapitalistov, ki
so imeli v rokah oblast) in med socialističnimi in kapitalističnimi državami oziroma koalicijami držav z različnimi družbenimi ureditvami, so teoretiki, raziskovalci tega področja, vztrajali pri tem, da za vsakega od teh
tipov vojn veljajo druga pravila oziroma zakoni.
Vse dokler je trajala delitev sveta na dva pola, je znanstvenikom v obeh
blokih ideološki »zid« preprečeval, da bi oblikovali skupno izhodišče, zato
sta ga šele v postmodernem obdobju premostila ameriška raziskovalca
Alvin in Heidi Toffler; oprla sta se na Huntingtonovo prognostično teorijo, da bodo v obdobju globalizacije glavni oboroženi spopadi in vojne potekali na stičnih črtah med sedmimi svetovnimi temeljnimi civilizacijami
(krščansko, judovsko, islamsko, konfucijansko, indijsko idr)32, ter ponudila izvirno sociološko-tehnološko oziroma civilizacijsko merilo za delitev
vojn, s tem pa implicitno tudi zakonov vojskovanja in bojevanja33. Sodob30
31

32
33

J. F. Fuller: The Principles of War with Reference to the Campaigns of 1914–15;
Royal United Service Institution Journal, Vol. LXI : 1.
Podrobnosti so opisane v študijah P. A. Rotmistrova (Istorija ratne veštine, 1. in 2.
del; VIZ, Beograd 1966), J. F. C. Fullerja (The Conduct of War 1789–1961; Da Capo
Press, New York 1992) in zakoncev Toffler (War and Antiwar; N. Y. 1993).
Samuel Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 6.
poglavje; Touchstone Books, USA 1997.
Obstajajo tudi drugačni in veliko kompleksnejši pristopi. Ameriška raziskovalca
Paul Shaw in Yuwa Wong sta v študiji s simptomatičnim naslovom Genetska semena vojskovanja (Genetic Seeds of War – Cambridge – 1989) zavrnila »redukcionizem« s katerim se vzroki vojn poenostavljajo in zožujejo na en sam vzrok. Kot ključne faktorje, ki so doslej in ki bodo tudi v prihodnosti odločilno vplivali na nove vojne
sta vključila medsebojno tesno prepleten »faktorski kvartet«: genetske strategije, ki
so opredelile nastanek in razvoj homo sapiensa (na poti od australopithecusa prek
homo habilisa do homo erectusa in homo sapiensa, ki se je pojavil v Evropi pred
približno 150.000 leti) (1), faktor »okolje« v katerem je živel in se razvijal homo sapiens (2), njegov mentalni razvoj (3) in razvoj kulture (4). V bistvu gre za to – da sta
na podlagi dosežkov sodobne bilogije, genetike in ekologije – poskušala dokazati, da
genska dediščina sodobnega homo sapiensa tudi danes vpliva na obnašanje ljudi ve-
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ne vojne sta razdelila na »vojne prvega vala«, ki ustrezajo agrarnim civilizacijam (1), »vojne drugega vala«, ki ustrezajo industrijskim civilizacijam
(2), in »vojne tretjega vala«, ki ustrezajo postindustrijskim civilizacijam,
kakršne so danes informacijsko razvite države, ki utemeljujejo svojo moč
in bogastvo na znanju in sodobnih tehnologijah (3)34. Ker danes in tudi v
prihodnje svet ne bo enakomerno razvit in se bo razkorak med razvitimi
in nerazvitimi družbami še povečeval, je moč pričakovati, da bodo tudi
prihodnje vojne še bolj asimetrične in heterogene od vojn v preteklosti.

Sistem zakonov vojaške znanosti
V zadnji četrtini minulega stoletja, ko so bili podrobneje opisani in razvrščeni zakoni vojaške znanosti, so nastali trije sistemi zakonov vojaške znanosti. Medsebojno so tesno povezani v koherentno celoto, ki jo sestavljajo: univerzalni zakoni, ki se nanašajo na celotno vojaško področje (1),
splošni zakoni, ki se nanašajo na vojno (2), in posebni zakoni, ki se nanašajo na oboroženi boj (3)35.

Univerzalni zakoni, nanašajoč se na celotno vojaško področje
Med univerzalne zakone se uvrščajo štirje zakoni dialektičnega in zgodovinskega materializma: zakon enotnosti in nasprotij (a), zakon prehoda
količine v kakovost (b), zakon negacije negacije (c) in zakon o medsebojni
povezanosti vseh procesov (d).
Zakon enotnosti in nasprotij je viden povsod v vojaški znanosti, v podsistemih vseh njenih ved in teorij. Izraža se v obliki trenja med starim, ki
deluje po inerciji, in novim, ki nastaja in zanika veljavnost starega. Pri
tem je značilno, da se izkušnje, pridobljene v preteklosti, v praksi (pre)pogosto fetišizirajo. Potem ko so se v prvi svetovni vojni na bojiščih pojavili
tanki in motorna vozila, so vse do začetka druge svetovne vojne v vseh armadah močno težili za tem, da bi še kar naprej obdržali konjenico, konjsko vleko artilerijskih orožij, konjske vprege za pratež ipd. Če je bila konjenica uspešna in nenadomestljiva v preteklosti, so trdili, bo takšna
ostala tudi v prihodnosti, še posebno zaradi tega, ker da se tanki in mo-

34
35

liko bolj kot se tega zavedamo. Osrednja ideja njune biološko in ekološko obarvane
teorije je, da pri homo sapiensu lahko rivalstvo in konflikte lahko vedno pričakujemo
kadar so na območju na katerem živijo ljudje omejeni resursi. Vojskovanje in bojevanje opredeljujeta le kot eno izmed strategij s katero se maksimizirajo šanse za preživetje krvno sorodnih socialnih skupin, ki jih povezuje skupen jezik, kultura, vera,
miti oziroma nacionalna identiteta. Avtorja sta v podnaslovu svojega dela dodala teze
»razvoj, nacionalizem in patriotizem« (evolution, nationalism, and patriotism) s čimer sta jasno podčrtala, da njuno delo ni variacija na socialdarvinistične in druge
mehanicistične podobne poenostavitve.
Alvin i Hajdi Toffler: Rat i antirat, 5., 6. in 9. poglavje; Paideia, Beograd 1998.
Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 561.
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torna vozila ne morejo premikati po vseh vrstah zemljišča in ker so močno odvisni od oskrbe z gorivom. Podobno so trdili za balonske enote, ki so
jih ob izbruhu druge svetovne imele v sestavi izvidniških artilerijskih enot
še mnoge armade, čeprav so se med prvo in drugo vojno že uveljavila izvidniška letala; takratni artilerijski izvedenci so namreč trdili, da se privezani opazovalni baloni lahko hitro in enostavno dvignejo na ustrezno višino nad vsemi vrstami zemljišča (puščava, gozd, gričevja, nižavje ipd.) in
da lahko opazovalci z njih po telefonu hitro sporočijo natančne podatke,
medtem ko so izvidniška letala odvisna od letališč v zaledju (poljska letališča so bila med močnejšimi deževji praviloma neuporabna), njihove radijske zveze pa v tistem času še niso bile vselej zanesljive.
V koalicijskih vojnah se ta zakon enotnosti in nasprotij pogosto izraža v
trenjih med zavezniki, ki jih v koalicijo sicer povezuje skupen splošni interes, a imajo hkrati pri tem svoje posebne nacionalne cilje, pogosto povsem drugačne od ciljev drugih koalicijskih zaveznikov. Tako so se Nemčija, Italija in Japonska ob začetku druge svetovne vojne zavzemale za
novo delitev interesnih sfer v škodo ZDA, Velike Britanije in Francije, pri
čemer je Nemčija za največjo oviro za udejanjenje nemškega nacionalnega cilja imela Francijo in ZSSR; Italijani so zaradi svojih načrtov po osvajanjih v Afriki videli največjo oviro v Veliki Britaniji, medtem ko so Japonci, ki so se želeli dokopati do novih ozemelj v Aziji, šteli za največjo oviro
Kitajsko in ZDA.
Četudi so vse tri sile osi želele doseči novo delitev sveta, so jim njihovi
različni interesi razdrobili oborožene sile proti različnim nasprotnikom,
namesto da bi jih osredotočile proti enemu glavnemu. Tako se je Nemčija
– četudi se je na primer Hitler želel izogniti vojni na dveh frontah in si je
leta 1941 prizadeval skleniti separatni mir z Veliko Britanijo, da bi mogel
vse sile usmeriti proti ZSSR – morala že leta 1942 spopasti tudi z ZDA
(ker so Ameriko decembra 1941 napadli Japonci in jo s tem pahnili v
vojno), del sil pa zaradi italijanskih neuspehov uporabiti tudi v Afriki36.
Kompleksna vsebina oboroženega boja, ki smo ga predstavili v prvem
poglavju učbenika, kaže, da je oboroženi boj organska celota, saj neločljivo povezuje in postavlja v medsebojno odvisnost bojna delovanja napadalca in branilca, hkrati pa je tudi rezultat nasprotij med napadalcem in
branilcem, ki imata povsem nasprotne cilje in se ves čas medsebojno bojujeta za prevlado. Spopad med starim in novim, ki poteka kot sestavni
del zgodovinske evolucije oboroženega boja, nazorno osvetljujejo stališča
evropskih generalštabov v obdobju med svetovnima vojnama; tradicionalisti so se – kot smo videli na opisanem primeru – trdovratno upirali
motoriziranju artilerije in so vztrajali pri konjski vleki za topove, ker so
dvomili, da bi tedanja artilerijska vlečna motorizirana kolesna vozila
(traktorji) lahko uspešno manevrirala s topovi na bojišču, razritem zaradi
36

Več o enotnosti in nasprotjih v koalicijskih vojnah je pisal I. A. Družinin v študiji
Dialektika voennogo dela i sovremennoe voennoe delo (str. 38–49; Voennizdat, Moskva
1971).
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eksplozij granat. Tako je večina evropskih armad vstopila v vojno z nenavadno sestavljeno artilerijo, ki je po premičnosti močno zaostajala za oklepnimi in motoriziranimi enotami, ki naj bi jih spremljala. Tradicionalisti, ki so vztrajno zagovarjali konjsko vleko, so šele pod pritiskom
dogodkov na frontah popustili in namesto konjske vleke pričeli uvajati
gosenične traktorje, nato pa še samovozne topove na gosenicah, ki so se
kmalu pokazali kot veliko boljša rešitev od konjske vleke in kolesnih traktorjev.
Dinamiko delovanja tega zakona si lahko ogledamo tudi na primeru
razvoja zračnega boja. Ko so se v prvi svetovni vojni pojavila prva izvidniška letala, so vse spopadene strani pričele iskati rešitve, kako jih onemogočiti. V ta namen organizirani ogenj prvih improviziranih orožij zračne obrambe kopenske vojske pa ni bil dovolj učinkovit, saj so piloti
izvidniških letal lahko naredili dobre fotografske posnetke pač z večje višine, ne da bi se izpostavili streljanju pešakov. Za boj z izvidniškimi letali
so zato pričeli uporabljati oborožena izvidniška letala, na katera so vgradili pehotna orožja – mitraljeze ali brzostrelke. Ta improvizirana lovska letala in njihovi piloti so bili sprva specializirani za napade na nasprotnikova
izvidniška letala, opazovalne balone in zrakoplove. Kot odgovor na ta
ukrep so tudi na izvidniška letala pričeli vgrajevati obrambno orožje,
hkrati pa so jim pričeli za spremstvo dodeljevati lovska letala. Tako je že v
prvi svetovni vojni nastalo povsem novo področje taktike, ki se je ukvarjalo z zračnim bojem; ustvarjeni so bili temelji za razvoj sodobne letalske
taktike, njene pomembne sestavine pa so bile: a) zračni spopadi med lovskimi letali, b) zračni napadni boji, ko so lovska letala napadala izvidnike
in bombnike; c) obrambne dejavnosti izvidniških letal in bombnikov, ki
so se branili pred napadi lovcev, in d) obrambne dejavnosti enotovne zračne obrambe.
Prav tako je univerzalen zakon prehoda količine v kakovost; opaziti ga
je bilo mogoče vedno, kadar so se pojavila nova orožja, ki niso mogla bistveno vplivati na spremembo oblik in vsebin bojevanja, dokler niso dosegla določenega količinskega »praga«. Tako so prva letala v prvi svetovni
vojni najprej uporabljali le kot pomožno sredstvo kopenske vojske (predvsem za izvidovanje in za zvezo); šele ko se je število letal povečalo in so
se pojavili lovci in bombniki, iz katerih so sestavili prve letalske polke in
divizije, je vojaško letalstvo lahko delovalo samostojno in se spremenilo iz
priveska kopenske vojske v samostojno vejo oboroženih sil. Njegova naloga je postala boj za prevlado v zračnem prostoru; ta je postala nova kategorija vojaške teorije in prakse, saj je bilo od prevlade v zračnem prostoru
že v drugi svetovni vojni zelo odvisno, kako bodo potekali boji na morju
in na kopnem, kako bo delovalo zaledje in kakšna bo bojna morala civilnega prebivalstva.
Podobno je bilo v prvi svetovni vojni, ko so prišli v uporabo vodno hlajeni mitraljezi, ki so z gostoto svojega ognja in dolžino rafalov lahko nadomestili veliko število vojakov, oboroženih z enostrelnimi repetirkami37; to
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je tudi majhnim, dobro utrjenim in maskiranim skupinam mitraljeških
posadk omogočilo, da so izza dodatnih žičnih in drugih ovir uspešno branile široke odseke obrambnih položajev pred množičnimi napadi pehote.
Gostota ognja je postala pomembnejša kot število ljudi. Tako je obramba
začasno postala močnejša od napada. Količinske spremembe so praviloma prinašale novo kakovost, kar se je videlo tudi tedaj, ko je prišlo množično v uporabo transportno letalstvo, ki je ob vse bolj izpopolnjenih padalih odprlo pot za oblikovanje velikih zračnodesantnih enot in uporabo
zračnih desantov v nasprotnikovem operativnem in strateškem zaledju.
Ko je bil presežen količinski prag, ki je omogočil formiranje zračnodesantnih korpusov in armad, so zračnodesantne sile lahko pričele izvajati
tudi samostojne operativno-strateške in operativne naloge.
Zakon negacije negacije se kaže v tem, da sta razvoj in pojav novih orožij v silah ene strani vedno sprožila v silah druge strani iskanje novih
odgovorov za nevtraliziranje teh orožij, kar je sčasoma pripeljalo do dinamičnega ravnotežja. Razvoj in uporaba zračnodesantnih sil sta vzpodbudila nastanek protidesantne obrambe, podobno kot so podmornice in
tanki sprožili razvoj protipodmorniške in protitankovske obrambe. Kako
deluje zakon negacije negacije, zelo dobro ponazarja uporaba nemških
podmornic v drugi svetovni vojni, sprva namenjenih le za napade na zavezniški pomorski promet. Ko se je pokazalo, da so jih med plovbo do pomorskih komunikacij pričela uspešno uničevati zavezniška patruljna letala (podmornice so morale namreč pluti na površini z dieselskimi motorji,
da bi čim prej prišle do konvojev), so pričeli Nemci na podmornice vgrajevati avtomatske večcevne topove zračne obrambe; da so se podmornice
lahko uspešneje ubranile pred napadi letal, so plule na površini kot topničarke v skupinah 3 do 4 podmornic, ki so se medsebojno podpirale z ognjem. Zahodni zavezniki so na to odgovorili s tem, da so formirali bojne
skupine letal; potem ko so patruljna letala odkrila skupine podmornic in
sporočila njihove koordinate, so v napad odletele letalske bojne skupine,
ki so si medsebojno razdelile vloge: najprej so letalske udarne skupine
mitraljirale posadke protiletalskih topov na nemških podmornicah in jim
oslabile zračno obrambo, potem pa so priletela v napad še patruljna letala
in nanje odvrgla globinske bombe, tempirane na eksplozijo tik pod podmorniškimi trupi. Podmornice med površinsko plovbo takim napadom
niso več bile kos in so morale odtlej pluti pod vodo, kar jim je zmanjšalo
hitrost ter avtonomijo manevriranja, s tem pa korenito zmanjšalo možnosti, da bi še prestrezale konvoje. Tedaj so spet odgovorili Nemci: da bi izničili te zavezniške ukrepe, so začeli graditi povsem nov tip podmornic –
velike podvodne tankerje (»molzne krave«), ki so pluli počasi in tovorili
velike količine goriva, maziva, pitne vode, hrane in torpedov, s čimer so
37

Povprečno izurjen vojak je lahko z repetirko v eni minuti izstrelil 12–15 nabojev,
medtem ko je tričlanska posadka mitraljeza lahko v eni minuti izstrelila 600–700 nabojev. Primerjava količin izstreljenih nabojev kaže, da je tričlanska mitralješka posadka v eni minuti izstrelila enako število nabojev kot 40–46 vojakov z repetirkami.
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napadnim – jurišnim podmornicam popolnjevale porabljene zaloge kar
na odprtem morju, v oceanskih »slepih conah«, ki jih zavezniška patruljna letala zaradi premajhnega taktičnega radija niso mogla doseči. Potem
so zavezniki kot odgovor na ta ukrep pričeli za patruljiranje uporabljati
strateške bombnike z velikim bojnim radijem (omogočal jim je, da so prekrili tudi »slepe cone«), na kar so Nemci reagirali z uvedbo podmorniških
»šnorklov«, cevi za zajemanje zraka, ki so podmornicam omogočili, da so
varneje plule tik pod vodno gladino z dieselskimi motorji: in tako se je odprla nova faza bitke za Atlantik. »Nihalo akcij in protiakcij« med napadom in obrambo se je torej ves čas gibalo, pri čemer pa nobena stran ni
uspela doseči stalne in popolne prevlade.
Med univerzalnimi zakoni vojaške znanosti velja doslej kot najpomembnejši zakon o medsebojni enotnosti, celovitosti in povezanosti vseh procesov, kar v oboroženem boju pomeni povezanost bojnih delovanj v
zraku, na morju in na kopnem. Pravi, da se vojna lahko dobi le z združenimi močmi vseh vej oboroženih sil na vseh bojevališčih38. Če država z
globalnimi ambicijami – ki ima težnje po prevladi v mednarodnih odnosih – upošteva ta zakon, mora že v času miru uravnoteženo in harmonično razvijati svoje oborožene sile in jih zgraditi tako, da lahko v morebitni
vojni dosežejo premoč na kopnem, v zraku, na morju, pod morsko gladino in v vesolju. Kaj se lahko zgodi, če se ta zakon ne upošteva, kažeta primera Nemčije in Velike Britanije v začetnem obdobju druge svetovne
vojne. Ko je Hitler porazil Francijo in je osamljena Velika Britanija ostala
brez kopenske vojske (poražene in razbite enote njenega ekspedicijskega
korpusa so se sicer uspele prek Dunquerqa umakniti v domovino, vendar
je vse njihovo težko orožje ostalo onkraj Kanala), nemške oborožene sile
niso mogle nadaljevati invazije na Veliko Britanijo. Čeprav so sicer imele
dovolj enot kopenske vojske (40 divizij), so te ostale brez haska, ker jim
letalstvo in nemška mornarica do 15. septembra 1940 (zadnjega dne, ko
so meteorološke in hidrografske razmere še omogočale amfibijske operacije) nista mogla zagotoviti premoči na morju in v zraku nad Rokavskim
prelivom, potrebne za varen prevoz čez morje39.
Podobno se je zgodilo Veliki Britaniji. Njen admiralštab je med svetovnima vojnama vztrajal pri izolacionistični politiki (splendid isolation), da
se britanski otoki in interesi Velike Britanije najuspešneje branijo z moč38
39

O vojnoj nauci, str. 332.
Nemško vojno mornarico so na podlagi izkušenj prve svetovne vojne v času med svetovnima vojnama razvijali za napad na britanske in francoske pomorske komunikacije ter za obrambo obale. Zato so njeno glavno udarno moč pomenile podmornice in
površinske ladje za križarjenje v conah nasprotnikovega pomorskega prometa. Za
pomorski desant na britanske otoke so bile te ladje neuporabne, saj so bile za prevoz
in oskrbo enot kopenske vojske potrebne desantne ladje z majhnim ugrezom, da so
lahko vkrcale tanke, pehotna bojna vozila oziroma oklepne transporterje, topove in
drugo težko bojno tehniko kopenske vojske. Poleg tega KOV ni imela amfibijskih
vozil, primanjkovalo pa je tudi artilerijskih ladij z majhnim ugrezom za topniško
podporo desanta ter minolovcev, ki bi desantu očistili prehode skozi minska polja.
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no površinsko floto, zato je Združeno kraljestvo vsa osnovna denarna
sredstva vojaških proračunov skoraj dvajset let sistematično vlagalo v izjemno drage in zato maloštevilne bojne oklepnice, toda ko je izbruhnila
druga svetovna vojna in se je začela nemška letalska in podmorniška
ofenziva na Atlantiku, so bile te ladje skoraj brez kake posebne koristi, saj
niso mogle zavarovati konvojev tovornih ladij pred nemškimi podmornicami. V obdobju po porazu Francije do nemškega napada na ZSSR se je
zato Velika Britanija znašla na robu gospodarskega zloma, saj so bile zelo
resno ogrožene vse njene pomorske poti, po katerih je uvažala nujno potrebne surovine za svoje preživetje
Univerzalni zakon je tudi zakon o usklajenosti količine in kakovosti sil
s postavljeno nalogo. Temelji na tem, da je treba za pomembne naloge natančno izračunati potrebne dovolj močne sile, ki bodo lahko zanesljivo
uresničile cilje. Cela vrsta vojn je pokazala, v čem je bistvo tega zakona:
kjer in kadar so oboroženim silam postavili prezahtevne naloge, jim preprosto niso bile kos. Eden značilnih primerov, ko so bile oboroženim
silam postavljene naloge, ki so presegale njihove zmogljivosti, je bila že
omenjena nemška desantna operacija Morski lev. Po kapitulaciji Francije
je nemško vrhovno poveljstvo dalo vsem trem vejam oboroženih sil prva
navodila za to operacijo 2. julija 1940; Veliko Britanijo je bilo treba izločiti
iz vojne, preden bi Nemčija napadla ZSSR in še preden bi v vojno stopile
tudi ZDA, kar je bilo pričakovati. Hitler je določil, da morajo biti priprave
končane sredi avgusta 1940. Kopenska vojska, ki naj bi zasedla Veliko Britanijo, je takoj zahtevala, da se ji v prvem ešalonu zagotovi prevoz čez Rokavski preliv za 100.000 vojakov, v drugem pa še za 160.000 vojakov. Za to
nalogo bi nemška mornarica, ki je takrat imela vsega skupaj le 1.200.000
ton za prevoz enot kopenske vojske primernega ladjevja, potrebovala še
vsaj 700.000 ton ladjevja. Ko pa so Nemci pričeli to ladjevje zbirati, je
takoj reagiralo britansko letalstvo: začelo je z bombardiranji izhodiščnih
luk ter z miniranji francoskih obalnih vod, tako da se je kmalu izkazalo,
kako povsem nestvarni so bili Hitlerjevi načrti in roki. Vse tri veje nemških oboroženih sil so morale na koncu Hitlerju sporočiti, da strateške pomorskodesantne in zračnodesantne operacije nikakor ne bo mogoče izvesti v letu 1940.40 Tako je Hitler moral spremeniti načrte in je julija 1941
napadel Sovjetsko zvezo z nezavarovanim zahodnim bokom. Tako je morala Nemčija tudi drugo svetovno vojno voditi na dveh frontah.
Značilen primer podobnega voluntarizma, ki pa je veliko hitreje pripeljal do velikega vojaškega poraza, se je zgodil med sovjetsko-poljsko vojno
(1919/1920). Ko so aprila 1919 izbruhnile sovražnosti med novoustanovljeno poljsko vojsko in sovjetsko Rdečo armado, je bilo veliko možnosti,
da bi poljska vojska svoje operacije v Belorusiji povezala z operacijami belogardistične armade generala Denikina na jugu Rusije, s čimer bi se razmerje sil prevesilo v škodo Rdeče armade; namesto tega so se »naravni za40

W. Churchill: Druga svetovna vojna, str. 370–378; Borec, Ljubljana 1964.
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vezniki« – Poljaki in belogardisti – sprli glede tega, kje naj bi po zmagi potekala meja med »belo« Rusijo in Poljsko, zato so delovali vsak na svoj račun41. Rdeča armada je to znala izkoristiti: proti Poljakom je izvajala le zadrževalno obrambo, svoje glavne sile pa je do konca leta 1919 uspešno
uporabila za likvidacijo belogardistične armade.
Po tej zmagi Rdeče armade, po umiku vojaških kontingentov zahodnih
sil z ozemlja ZSSR in po delavskih revolucijah, nemirih in stavkah v Evropi je vodstvu sovjetske revolucije in vrhovnemu poveljstvu sovjetske vojske tako narastel optimizem, da sta za februar 1920 pripravila načrt velike
ofenzive proti Poljski. Če bi Poljsko likvidirali in bi ZSSR vzpostavila nove
meje z Nemčijo, bi se – po njuni presoji – odprla pot za širjenje komunistične revolucije v osrednjo Evropo42. Četudi je Rdeča armada imela le
okoli 80.000 pripadnikov, Poljaki pa okoli 150.00043, je politično-vojaški
vrh vodstva sovjetske revolucije računal na prednost v premičnosti, ki jo
je zagotavljala množična konjenica, in prednost v moralnem dejavniku,
saj je pričakovalo, da bo tudi na Poljskem izbruhnila revolucija. Razlogi za
ta »revolucionarni optimizem« so bili dotedanji uspehi izredno premične
konjenice Rdeče armade proti enotam belogardistične vojske, zato se niso
menili za trezne vojaške presoje vojaških strokovnjakov, ki so dokazovale,
da resnično razmerje sil ne daje nobenega upanja na uspeh.
Doseči so hoteli tudi presenečenje: Poljakom so ponudili mirovna pogajanja, maja pa nenadoma z dvema konjeniškima divizijama Rdeče armade izvedli globok prodor ter se do konca julija prebili do Varšave.
Vzporedno s tem so na »osvobojenih ozemljih« ustanovili marionetno revolucionarno poljsko armado kot jedro bodoče poljske Rdeče armade. Ves
ta prodor so izvedli, četudi so se že zelo zgodaj pojavili problemi pri oskrbi konjenice in se je pokazalo, da je bila poljska vojska – ki so jo oskrbovale zahodne sile – dvakrat številčnejša in bolje oborožena in opremljena
od Rdeče armade. Od pustolovščine ni Sovjetov odvrnilo niti dejstvo, da
na Poljskem ni prišlo do upora delavcev in kmetov, ampak se je prav nasprotno prebudil duh nacionalnega odpora, ki je vse poljsko prebivalstvo
navdušil za odločilni boj. Ko se je poljska vojska pod poveljstvom maršala
Pilsudskega konsolidirala in pri Varšavi uspešno zaustavila prodor napadalcev, je z vsemi razpoložljivimi silami izvedla protiudar, ki se je oktobra
1920 končal s popolnim porazom Rdeče armade.

Sistem zakonov vojne in primeri njihovega delovanja
V teoriji, ki se ukvarja z odkrivanjem in preučevanjem vojne, imata prvorazreden pomen dve kategoriji, ki bistveno vplivata na potek in končni rezultat vsake vojne: obrambna moč države in z njo povezana vojaška moč.
41
42
43

Wlodzimierz Onacevicz: Empires by Conquest, volume II, str. 137–170; HERO
Books, Virginia 1985.
Prav tam, str. 168.
Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 8. zvezek, str. 797–799; VIZ, Beograd 1975.
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Prav vojaška moč, ki je globoko ukoreninjena v obrambno moč države
(oziroma v politično, socialno, moralno, demografsko in gospodarsko moč
družbe), ima v vojni odločilno vlogo. Zakoni vojne se pri tem ukvarjajo z
vzročno-posledičnimi zvezami med posameznimi sestavinami vojaške
moči, z njihovo povezanostjo z obrambno močjo in s pojasnjevanjem njenega vpliva na potek in končni rezultat vojne.
V najnovejši ameriški enciklopediji, ki se ukvarja s celotnim spektrom
človeškega nasilja v vseh njegovih odtenkih in različicah (Encyclopedia of
Violence, Peace, and Conflict; USA 1999), sta v poglavju o vojaški znanosti (Early Military Studies, str. 740–1) navedena dva temeljna aksioma, ki
sta v vojni zagotovilo za zmago: »prednost v moči svoje strani« in »izrabljanje nasprotnikovih šibkih točk«. To je pač tradicionalna trditev, zato ni
nenavadno, da so se (pre)mnogi raziskovalci v različnih zgodovinskih obdobjih ukvarjali z vprašanji teorije moči v mednarodnih odnosih in se v
tem sklopu ukvarjali tudi z opredelitvijo, razvojem in merjenjem prednosti v državni in (ali) družbeni moči44.
Zgodovina pove, da vojaška moč ni bila vedno skladna z obrambno
močjo oziroma z družbeno močjo v celoti. Mnoge stare civilizacije so dosegle zelo visoko stopnjo družbenega razvoja in so tudi imele razvite
obrambne zmogljivosti (o tem tudi danes pričajo ostanki rimskega limesa,
ostanki kitajskega zidu itd), pa so jih vseeno porazili bojeviti nomadski
narodi, ker so bili vojaško bolje organizirani, ker so bili mobilnejši in so
imeli večjo vojaško moč ter motivacijo. Vendar pa je prav tako znano: če
je družba imela veliko družbeno moč, je lahko del svoje gospodarske moči
vedno (pre)usmerila v razvoj in krepitev svoje obrambne in vojaške moči;
ko pa je to uporabila za reševanja zapletov v odnosih z drugimi državami,
je lahko dosegla krepitev svoje politične in (ali) gospodarske moči oziroma vpliva na okolje. V preteklosti je praviloma vedno veljalo, da ima
vsaka država določene medsebojno prepletene obrambne in vojaške potenciale, vendar sistem dejavnikov vojaške moči predstavlja samo tisti njihov del, ki ga država lahko dejansko izkoristi v (ne)posredni konfrontaciji
z drugimi državami45.
V nasprotju z oboroženimi silami (kopenska vojska, letalstvo in vojna
44

45

Družbena moč je edina oblika moči, ki vsebuje ustvarjalnost in se lahko opredeli kot
sposobnost obstoja in razvoja družbe v vseh njenih razsežnostih, ob tem pa vključuje
tudi ohranitev obstoječe kakovosti življenja. Zlatko Isaković, ki je raziskoval politično moč, izhaja iz tega, da se brez sorazmernosti med ustvarjalnostjo in družbenimi
potrebami ne more govoriti o družbeni moči. V delih, ki se ukvarjajo z družbeno
močjo, so v ospredju ozemlje, prebivalstvo in gospodarska moč, vendar sodijo zadnje
čase v ta sklop tudi stopnja integriranosti družbe in gospodarski ter politični sistem.
Več o tem piše v študiji omenjenega avtorja Osnovi teorije političke moči u međunarodnim odnosima (IMPP, Beograd 1998).
Podrobnosti o faktorskem pristopu so predstavljene v že citirani monografiji Vojna i
armija (str. 172–179). Na podoben način pišejo o tem tudi zahodni avtorji, ki so se ukvarjali z definicijami in merjenjem nacionalne moči. (Jack Levy: War in the Modern
Great Power System, 1495–1975; University Press of Kentucky 1983; Kenneth Waltz:
Theory of International Politics; Addison-Wesley 1979; idr.)
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mornarica), ki so, kot vemo že iz prvega poglavja, najpomembnejši dejavnik oboroženega boja, se obrambna moč družbe ali države ne pojavlja kot
en sam dejavnik, ampak kot rezultanta delovanja množice tesno povezanih in medsebojno prepletenih dejavnikov različnih vrst državne oziroma
družbene moči. Sistem dejavnikov obrambne moči države sestavljajo:
gospodarski dejavnik (1), dejavnik znanost (2), socialno-demografski dejavnik (3), moralno-politični dejavnik, ki vključuje motiviranost državnega vodstva in prebivalstva za obrambo (4), naravne danosti (energetski
viri, surovine, velikost ozemlja idr.) (5), in kot rezultanta njihovega skupnega povezovanja – vojaški dejavnik (6).
Ad 1) Po tradicionalističnih pogledih, značilnih v obdobju do konca 15.
stoletja, je za države z velikim ozemljem in številnim prebivalstvom samo
po sebi veljalo, da so tudi gospodarsko in vojaško močne. Že v 16. stoletju
pa so se stališča spremenila, ker so za merila gospodarske moči pričeli šteti nakopičeno zlato in druge plemenite kovine, s katerimi je bilo mogoče
na tujem najeti vojake. V 20. stoletju je vlogo merila gospodarske moči
prevzela sinteza proizvajalnih sil, njihovih medsebojnih odnosov in njihove sposobnosti množične industrijske proizvodnje, ki je kot baza za nabavo in proizvodnjo orožij in opreme ter za oskrbo enot s potrošnimi sredstvi (gorivom, strelivom, rezervnimi deli, hrano, zdravili idr.) pomenila
materialno podlago za vojskovodstvo in uspešno delovanje oboroženih
sil46.
Še v začetku prve svetovne vojne je bila obrambna moč države močno
odvisna od agrarnega sektorja, saj so za vleko artilerijskih orožij, prevoz
zalog ter evakuacijo ranjencev v večini armad še vedno uporabljali konje
in vole. Ko pa so v drugi svetovni vojni sodobne oborožene sile postale zasičene s sodobno oklepno in letalsko bojno tehniko, agrarni sektor v glavnem ni bil več pomemben, ampak so postale močno odvisne od industrije, razvoja komunikacij ter od energetske in druge nacionalne logistične
infrastrukture. S tem je sodobna bojna tehnika postajala iz generacije v
generacijo orožij tudi vse dražja, vojaška moč držav pa vse bolj odvisna od
njihovih nacionalnih dohodkov. Zaradi visoke cene orožij in opreme je
številčnost in struktura sodobne armade postala veliko bolj odvisna od
obrambnega proračuna države kot pa od demografskih in drugih dejavnikov.
Z razvojem informacijske družbe se je delež industrijske proizvodnje v
celotni gospodarski strukturi začel zmanjševati, naraščati pa je začel
pomen znanstvenih dosežkov, tehnologije know how so postajale izvozno
46

Vpliv industrijskih revolucij na krepitev obrambne moči podrobneje predstavlja in
analizira študija Fritza Sternberga Die militarische und die industrielle revolution (Frankfurt 1957). Ta avtor je ugotovil, da proizvodnja vojaške industrije nadomesti upad ali
relativen zastoj v globalni osebni porabi in privatni investicijski dejavnosti. Kot tri temeljna področja revolucije je opredelil: uporabo jedrske energije (1), delno ali popolno avtomatizacijo proizvodnje (2) in uporabo računalnikov, ki niso vnesli revolucije
samo v delo strojev, ampak tudi v nadzor nad proizvodnjo (3).
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blago in vse večji je postajal odstotek rasti družbenega proizvoda, zdaj vse
bolj odvisen od stopnje avtomatizacije in robotizacije proizvodnje. V tem
sklopu je pričela hkrati dobivati vse večji pomen in vlogo informacijska
moč. Ta zasuk pa je usodno vplival na države, ki niso mogle slediti tokovom informacijske revolucije: tudi na področju obrambne in vojaške moči
so začele zaostajati za razvitimi državami, ki pa so ji lahko uspešno sledile.
Da ponazorimo razsežnosti delovanja gospodarskega dejavnika, naj
omenimo, da so že v prvi svetovni vojni za oborožitev vojskujočih se
držav skupaj proizvedli okoli 22 milijonov pušk, 270.000 mitraljezov,
140.000 topov, milijardo granat, 8.000 tankov, 180.000 letal in 300.000
motornih vozil47. Kako vse pomembnejši je bil gospodarski dejavnik,
pove podatek o drugi svetovni vojni, da so spopadene države porabile za
vojskovanje okoli 60–80 odstotkov celotnega nacionalnega dohodka48.
Samo ZDA, Velika Britanija, Nemčija in ZSSR so v tej vojni proizvedle 37
milijonov pušk in brzostrelk, 3,5 milijona mitraljezov, 330.000 minometov, 650.000 topov, 260.000 tankov in 670.000 letal49.
Kako močno gospodarski dejavnik vpliva na obrambno in vojaško moč
v začetku tretjega tisočletja, kaže cena sodobnega ameriškega strateškega
bombnika B-2; eno samo letalo te vrste stane okoli 2 milijardi ameriških dolarjev, to pa je več kot obrambni proračun mnogih srednje razvitih držav.
Ker gospodarski dejavnik med vojno deluje v drugačnih razmerah kot v
miru (nasprotnikove akcije povzročajo motnje v transportu, oskrbi z energijo, oskrbi s surovinami, pa tudi v delovanju industrije, ki je izpostavljena udarom iz zraka, ipd.), je izredno pomembno, da se že v miru pravočasno izdelajo načrti za porazdelitev in prerazporeditev proizvodnih
zmogljivosti na zavarovane lokacije in da se nakopičijo ustrezne rezerve
kritičnih materialov ipd.
Ad 2) Dejavnik znanost ne deluje samostojno, ampak skozi druge dejavnike, od katerih se nekateri bolj opirajo na izsledke znanosti, drugi pa
manj; predvsem deluje skozi gospodarski dejavnik in nove tehnologije
proizvodnje orožij in opreme, ki omogočajo izrabo znanstvenih izumov v
oborožitvenih sistemih za oborožene sile. Stran, ki je vlagala v raziskave
in odkritja alternativnih virov energije (npr. sintetičnega bencina), izume
novih orožij (npr. kemičnih, atomske bombe ipd.), nove tehnologije (npr.
električno varjenje, varjenje s pomočjo razstreliva, modularno gradnjo
ladij in podmornic po sekcijah, ki se nato sestavljajo idr.) in novih materialov (npr. aluminijevih zlitin, plastičnih mas, umetne gume ipd.), je
imela možnost, da svoje znanstvene dosežke uporabi prek industrije za
občutno povečanje svoje vojaške moči.
V drugi svetovni vojni so znanstveni izumi, kot npr. radarji, podvodni
47
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Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 8. zvezek, str. 2
Prav tam, 3. zvezek, str. 351.
Prav tam, 8. zvezek, str. 7.
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ultrazvočni lokatorji, reakcijski motorji, balistične in aerodinamične rakete ter jedrski eksplozivi odprli pot za izdelavo povsem novih orožij in njihovih nosilcev (tankov, letal, podmornic, ladij, balističnih raket idr.).
Znanstveni dejavnik pa ne vpliva na vojaškega le posredno (prek gospodarskega dejavnika), ampak tudi neposredno; to se je nazorno pokazalo
že na začetku vojne, ko so britanski in ameriški znanstveniki aktivno sodelovali v delu vojaških štabov pri dešifriranju prestreženih radijskih sporočil nasprotne strani (znana je operacija Ultra, s katero so dešifrirali
nemški kod), ter v analizah vojaških operacij in pri oblikovanju predlogov
za učinkovitejšo uporabo orožij in bojnih enot.
Ad 3) Socialno-demografski dejavnik se po eni strani izraža v številu in
spolni, starostni ter socialni strukturi prebivalstva (iz katerega se popolnjujejo oborožene sile in iz katerega se popolnjuje delovna sila, ki proizvaja za potrebe obrambe), po drugi pa v strukturi ter organizaciji družbe,
ki je lahko zelo enotna in dokaj enakih stališč, ali pa bolj ali manj razcepljena, razdrobljena, polna nasprotij. Nekoč so agrarne države lahko brez
večjih težav popolnjevale oborožene sile z velikim številom obveznikov;
industrializacija je to spremenila, ker je industrijska proizvodnja za potrebe vojne zahtevala številno visokokvalificirano delavno silo, ta pa je bila
vpoklicana v oborožene sile in je ni bilo možno na hitro nadomestiti z improvizacijami. Zato so mobilizacijski načrti postali rezultat kompromisov
med zahtevami vojne industrije po čim večji proizvodnji in oboroženih sil
po čim večji udarni moči v začetnem obdobju vojne; rezerve so našli v
mobilizaciji ženske delovne sile, s čimer so lahko moške vključili v oborožene sile. Države, ki imajo številčnejše in mlajše prebivalstvo ter višjo
stopnjo demografske rasti, lahko zaradi rezerv vojaštva uspešneje nadomestijo izgube in se vojskujejo kot pa države, ki takih prednosti nimajo..
Med drugo svetovno vojno je tudi civilno prebivalstvo postalo cilj nasprotnikovih udarov in psihološko-propagandnih operacij, na zasedenih
ozemljih pa maščevalnih protiukrepov kazenskih ekspedicij, ki naj bi prebivalce odvrnile od podpore odporniškim gibanjem. Posledica so bile
visoke žrtve med civilnim prebivalstvom – med drugo svetovno vojno so
dosegle okoli 31 milijonov ubitih civilistov, kar pomeni 60 % vseh žrtev te
vojne50.
Ad 4) Moralno-politični dejavnik je tesno povezan s socialno-demografskim in so ga zato vse do konca prve svetovne vojne najpogosteje šteli za
njegovo samoumevno duhovno sestavino. Danes je v vojaških vedah poseben element, pojmuje pa se kot stopnja sposobnosti in pripravljenosti
prebivalstva in oboroženih sil, da vzdržijo vse težave, ki jih prinaša vojna,
in hkrati skupaj storijo vse, da bi uresničili vojne cilje.51 Moralno-politični
dejavnik je bil vedno ranljiva točka socialno nestabilnih in večnacionalnih
držav, še posebno če niso imele zadovoljivo rešenih nacionalnih vprašanj.
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Prav tam, 3. zvezek, str. 352.
Voennaja enciklopedija, 6. zv., str. 474–5; Voennizdat, Moskva 1978.
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Klasičen zgled je carska Rusija: mnogi vojaški poveljniki so leta 1917 brez
uspeha predlagali carju agrarno reformo, da bi vzpodbudili oslabljeni
bojni duh kopenske vojske, ki so jo popolnjevali zlasti možje iz kmečkih
množic. Ker car ni hotel privoliti, prav tako pa tega ni hotel po februarski
revoluciji (leta 1917) storiti predsednik začasne vlade Kerenski, se je v vojski močno okrepil vpliv boljševikov, ki so agitirali za mir, nudili socialne
reforme in s tem pridobili kmečke množice ipd. Ob koncu prve svetovne
vojne je tudi v drugih državah prišlo do revolucij v zaledju, povezanih z
vojaškimi vstajami na fronti in v zaledju, in vse to je prepričljivo pokazalo, da se tudi tamkajšnje vlade in vrhovna poveljstva – vzlic blažilnim
ukrepom – med izvajanjem operacij niso mogle brez zadržkov opreti na
prebivalstvo in oborožene sile. Zato je v političnih in vojaških strokovnih
krogih dozorelo spoznanje, da bi v prihodnje bilo treba moralno-politični
dejavnik začeti obravnavati kot poseben dejavnik.
Po prvi svetovni vojni so ugotovili, da je prav moralno-politični dejavnik zaradi svoje spremenljivosti in odvisnosti od zunanjih ter notranjih
socialnih, političnih, ekonomskih in drugih razmer v državi najobčutljivejša in najpomembnejša sestavina demografskega dejavnika, in zato so
mu v vseh državah pričeli posvečati pozornost, ga preučevati, usmerjeno
razvijati in krepiti; strateško vlogo pri tem sta dobili notranja varnost in
propaganda52. Veliko pozorneje kot prej so pričeli analizirati izjave in dejavnosti političnih strank (še posebno opozicijskih) ter njihovo delovanje
v oboroženih silah, medtem ko so v oboroženih silah postali veliko bolj
pozorni na primere izogibanja služenju vojaškega roka, nediscipline, simuliranja bolezni, izredne dogodke (kolektivno zavračanje obrokov
hrane, samomore, samopohabe, dezertiranja, okvare oborožitvenih sistemov, prometne nesreče, primere alkoholizma, primere kolektivne nepokorščine idr.) ipd. Danes prihajajo po pomenu v ospredje sredstva za
množično komuniciranje, ki s svojo široko razvejano in raznovrstno dejavnostjo prispevajo k objektivnejšemu informiranju prebivalstva in oboroženih sil, s tem pa jih tudi pomagajo motivirati za izvajanje nalog v
vojni.
Ad 5) Izredno pomembne so naravne danosti, ker krepijo ali slabijo delovanje drugih dejavnikov. Znana je povezanost med (ne)rodovitnostjo
zemljišča in gostoto njegove (ne)naseljenosti, med lego države med močnimi sosedami in njeno izpostavljenostjo napadom, med podnebjem, topografskim sklopom, vodnimi ovirami in prehodnostjo zemljišča, itd. Obmorske države, s čimer so mišljene tudi države ob oceanih, so vedno znale
povečati svojo gospodarsko moč tako, da so izrabljale morska bogastva in
razvijale pomorske zveze ter trgovino s sosedami. Države so si že od najstarejših časov tudi vedno prizadevale potisniti svoje meje do velikih rek,
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Zelo bogato gradivo, ki omogoča vpogled v evolucijo mesta in vloge moralnopolitičnega dejavnika v vojaški domeni, je knjiga skupine sovjetskih avtorjev pod redakcijo
Žuravkova, Belija in Maryganova Moralnopolitični dejavnik v sodobni vojni (Moralnopolitički faktor u savremenom ratu; VIZ, Beograd 1965).
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močvirij ali gorskih masivov, ki so jim tako postali ščit pred nasprotniki;
na njih so zgradile utrjene obrambne črte s trdnjavami.
Na gospodarski dejavnik so vplivali plodnost zemljišča, število in vrste
rudnikov, reke, ki se jih dalo izrabiti za pridobijanje energije, ter stopnja
prehodnosti zemljišča, ki je olajševala ali oteževala komuniciranje. Države, ki leže ob morskih obalah in imajo luke, so imele vedno prednost pred
drugimi brez teh ugodnosti. Pomemben element geografskega dejavnika
sta razsežnost in naseljenost državnega ozemlja, saj mora morebitni napadalec že vnaprej računati na to, da bo za nadzor nad tem ozemljem potreboval močne sile.
Ad 6) Vojaški dejavnik, ki ga v ožjem pomenu besede predstavljajo
oborožene sile, je odvisen od vseh naštetih dejavnikov obrambne moči; če
v katerem koli od njih pride do zmanjšanja moči, se vse to navsezadnje
pokaže na vojaškem dejavniku tako, da ne more uspešno opraviti vloge in
nalog, ki mu jih je dodelila družba. Po drugi plati pa predimenzioniran
vojaški dejavnik lahko preobremeni državni proračun in zmanjša fond
strokovne delovne sile, s čimer lahko vpliva na obrambno moč negativno,
namesto da bi jo okrepil. Vojaški dejavnik je med vojno izjemno obremenjen in zadevajo ga izgube, zato mora država že v miru načrtovati načine
in vire, s katerimi bo med vojno dopolnjevala izgube žive sile in tehnike.
V prvi svetovni vojni je bilo v vojskujočih se državah mobilizirano okoli
70 milijonov vojaških obveznikov v bojih jih je padlo okoli 14 odstotkov,
skupaj z umrlimi zaradi ran in bolezni pa je umrlo in padlo okoli 30
odstotkov vseh mobilizirancev. V drugi svetovni vojni so v vseh spopadenih armadah mobilizirali okoli 104 milijone vojakov, življenje pa jih je izgubilo okoli 18 odstotkov. Če padlim vojakom prištejemo še ranjence, se
vidi, da je v obeh svetovnih vojnah premoč v demografskem dejavniku
imela zelo pomembno vlogo pri nadomeščanju izgub.
Kako je vojaški dejavnik odvisen od gospodarskega, kažejo visoke izgube orožij in opreme (v povprečju so bile 2- do 3-krat večje od izgub ljudi),
ki jih je industrija morala obnoviti, da bi vojaške operacije lahko nemoteno potekale. Samo zahodni zavezniki so med drugo svetovno vojno izgubili okoli 22 milijonov brutoregistrskih ton trgovskega ladjevja, za okoli
milijon ton spodriva vojnega ladjevja ter okoli 90.000 vojaških letal53.
Med splošnimi zakoni – kot zakoni, ki se nanašajo na vojno kot celoto
(ki ne pomeni le oboroženega boja, ampak tudi druge načine konfrontacije) – je ugotovitev, da je potek vojne odvisen od razmerja med vojaškimi
močmi konfrontiranih strani; poleg tega spadajo v to skupino tudi zakon
odvisnosti načinov in oblik bojnih delovanj od kakovosti in količine orožij
in bojne tehnike, zakon odvisnosti uspeha od množičnosti vključevanja
človeškega in materialnega dejavnika, zakon odvisnosti uspeha od usklajenosti in organiziranosti sil in sredstev v skladu s postavljenim ciljem,
idr. Med posebne zakone so uvrščeni zakoni oboroženega boja.
53

Prav tam, str. 355, 357.
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Ko je bilo empirično potrjeno, kako pomemben je vpliv razmerja
obrambnih in vojaških moči na potek in končni rezultat vojne, so se začeli
mnogi raziskovalci ukvarjati z reševanjem problema objektivizacije merjenja obrambne in vojaške moči. Iz prakse so znani mnogi primeri pravilnega, prav tako pa tudi napačnega merjenja teh dveh moči. Napake so bile
praviloma posledica precenjevanja ali podcenjevanja posameznih sestavin obrambne in vojaške moči. Znano je, na primer, da sta v začetku 20.
stoletja ruski carski generalštab in admiralštab močno podcenjevala japonsko obrambno in vojaško moč, četudi je bilo v Evropi in ZDA splošno
znano, da se Japonska že deset let pripravlja za vojno na azijski celini.
Ruski generali in admirali pa so zgolj primerjali številčnost ruske in japonske kopenske vojske in flote in na podlagi takega statičnega aritmetičnega primerjanja številčnega stanja ter prednosti Rusije v demografskem
dejavniku sklepali, da imajo takšno prednost, da se Japonska ne bo drznila tvegati vojne s carsko Rusijo54.
Zato je car, ne da bi se prej dogovoril z Veliko Britanijo in Francijo, leta
1900 sklenil, da z vojsko zasede Mandžurijo, potem pa korejsko pomorsko bazo Port Artur poveže s transibirsko železnico. Ta enostranska poteza je sprožila živahen odziv japonske diplomacije; pridobili so si britansko podporo v pritiskih na Rusijo, da naj umakne sile iz Mandžurije ali pa
privoli, da tudi Japonska vzpostavi nadzor nad delom Korejo. Car je odgovoril po svoje: poslal je vojaške enote še na mejno reko Jalu, na kar je Japonska reagirala s tem, da je svoje enote poslala v Koreje. Ruski vojaški
ukrep je bil pustolovščina, kajti Rusija je na Daljnem vzhodu imela le
okoli 100.000 vojakov, za krepitev teh sil z enotami iz Evrope pa na voljo
le enosmerno transsibirsko železnico, dolgo okoli 9.000 km, medtem ko
so lahko Japonci zaradi pomorske premoči prepeljali z ladjami v Korejo
prve kopenske enote že v 2–3 dneh in šibkejše ruske enote na Daljnem
vzhodu prisilili v pasivno obrambo. Tako so Japonci lahko nemoteno prehiteli rusko vojsko v strateškem razvoju in si v Mandžuriji in Koreji zagotovili odločilno prednost, četudi je Rusija imela v Evropi veliko številčnejšo armado.
Med primeri precenjevanja vojaške moči pa sta bolj od drugih znana
primera Italije v začetnem obdobju prve in potem še druge svetovne
vojne. Leta 1915 je imela dotlej nevtralna Italija še povsem nedotaknjeno
kopensko vojsko (35 pehotnih divizij in 4 konjeniške divizije) in floto; če
bi vstopila v vojno, bi to po presoji strateškega vodstva Antante lahko
omogočilo izločiti Avstro-Ogrsko iz vojne. Ker je avstro-ogrska vojska
imela glavne sile že razvite proti Rusiji, pomožne pa proti Srbiji in Črni
Gori, so v Antanti ocenili, da bo italijanska številčno močnejša vojska
lahko s pomožnimi silami hitro prodrla čez Alpe, z glavnimi pa čez reko
Sočo in dolino Vipave do doline Save, odtod pa v Podonavje, kamor naj bi
s severa prodrla tudi ruska vojska55. Potek italijanskih začetnih operacij
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Wlodzimierz Onacewicz: Empires by Conquest, vol. I, str. 398–399; HERO Books,
USA 1985.

252

XMARSOVA DEDIŠČINAX

pa je že v prvem mesecu vojne prepričljivo dokazal, kako zmotne so bile
antantne presoje strateškega razmerja sil na italijansko-avstrijskem vojskovališču.
Četudi so se avstro-ogrske sile na italijansko-avstrijski fronti mesec dni
branile samo s 5 divizijami, se je začetna strateška ofenziva italijanske vojske po nekaj tednih ustavila že na reki Soči, ne da bi resneje ogrozila obstoj dvojne monarhije. Italijanska vojska namreč svoje začetne osemkratne premoči v vojaštvu ni izkoristila za energičen napad, ampak je mesec
dni previdno tipala v smeri Soče. Toda če je čas izgubljala italijanska vojska, ga avstro-ogrski generalštab ni: odlašanje Italijanov je izrabil za to, da
je italijansko fronto stabiliziral s premiki svojih enot z drugih vojskovališč;
okrepil jo je s 5. armado (z Balkana) in 7. korpusom (z ruske fronte).
Zelo podobno se je zgodilo tudi v drugi svetovni vojni ob italijanskem
napadu na Grčijo leta 1940. Grki niso hoteli izzivati italijanskih sil v Albaniji (2 italijanskih korpusov), zato so imeli na grško-albanski meji le 2 diviziji in tudi niso izvedli mobilizacije56. Spričo takega stanja so bili takrat
v italijanskem vrhovnem poveljstvu prepričani, da jim bo s hitrim napadom oklepnih enot ob podpori flote in letalstve uspelo naglo prebiti
mejno fronto in razbiti grško vojsko podobno, kot so leta 1939 Nemci razbili poljsko vojsko. Toda čeprav so Italijani dosegli presenečenje in imeli v
vojaštvu začetno premoč 2 : 1, v artileriji 9 : 1, v tankih 175 : 1 in v letalih
2,3 : 1, se je italijanski napad z južnoalbanskega mostišča ustavil že po 40
kilometrih57. Tudi tokrat se je pokazala velika razlika med številčnim razmerjem sil na kopnem in v zraku ter dosežki spopadenih sil na vojskovališču. Namesto da bi italijanske sile poskusile hitro doseči uspeh, so se
postavile v obrambo, italijansko vrhovno poveljstvo pa, ki se je balo, da
bo v vojno vstopila Jugoslavija in s Kosova in Makedonije napadla severno
in vzhodno Albanijo, je bilo prisiljeno zahtevati pomoč Nemčije.
Zaradi podobnih razkorakov med proračunsko prednostjo v vojaški
moči in dejanskimi dosežki oboroženih sil so se številni raziskovalci lotili
novih načinov primerjanja moči58. Doslej najbolj znan poskus objektivizacije merjenja nacionalne obrambne in vojaške moči je leta 1977 predstavil Ray Cline v svojem v strokovnih geopolitičnih krogih pogosto navajanem delu Presoja svetovne moči (World Power Assessment), pozneje
večkrat ponatisnjenem pod naslovom Trendi svetovne moči in ameriška
zunanja politika za osemdeseta leta (World Power Trends and U.S. Foreign
Policy for the 1980’). Ta avtor je moč vsake države točkoval: zmnožil je
dva dejavnika (faktorja). Prvi, relativno stabilen faktor je vsota treh sešte55
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Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 9. zvezek, str. 310.
Prav tam, 9. zvezek, str. 382–3.
Prav tam, 3. zvezek, str. 715.
Nemški fizik Wilhelm Fuchs je leta 1963 v knjigi Formeln zur Macht (str. 129; Stuttgart 1965) predlagal, da se za izračun in merjenje moči uporabi vsota proizvedene
energije, jekla in kubičnega korena števila prebivalcev. Vendar se je v praksi pokazalo, da s to metodo merjenja moči ni mogoče pojasniti resničnih primerov.
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vancev (sumandov): prvega, ki ga predstavlja t. i. kritična masa (prebivalstvo in površina ozemlja), drugega, ki predstavlja gospodarsko sposobnost,
in tretjega, ki predstavlja vojaško sposobnost. Drugi faktor, ki je nestabilen, ker se lahko hitro spremeni, je vsota dveh seštevancev: prvi zajema
strateške cilje, drugi pa voljo državnega vodstva, da te cilje uresniči. V
skladu s Clineovo metodiko so v ZDA vsako leto izdelali regijske analize
razmerja moči. Za ponazoritev: leta 1978 je bila vrednost prvega stabilnega faktorja za ZDA 434 točk, za ZSSR 382 točk, za LR Kitajsko 139 točk in
za celotno zvezo NATO 1036 točk59.
Dela teoretikov, ki so definirali zakone vojne, kažejo, da obstajata za to
dva različna načina – zahodni in vzhodni. Ameriški teoretik Robert Leonhard, ki je posplošil načine zahodnih avtorjev, izhaja iz stališča, da imajo
načela v različnih vojnah različno vrednost in da zato obstajajo samo trije
pravi zakoni vojne, ki imajo v vseh časih in na vseh vojskovališčih univerzalno vrednost, to pa so: (1) zakon človeškosti (imenuje ga »law of humanity«, vendar se iz pojasnitev vidi, da je človeškost pojmoval kot podobnost vojne ljudem, ki jo vodijo)60, (2) zakon gospodarnosti (law of
economy) in (3) zakon dvojnosti (law of duality).61 Leonhardi opozarja, da
so zahodni vojaški teoretiki doslej pogosto spregledali ali pa podcenjevali
vplive prvega zakona, ki je po njegovem mnenju tako pomemben, da bi
ga bilo treba imenovati temeljni zakon vojne (»cornerstone of war«);
vključuje psihološke, biološke in sociološke kazalce kakovosti človeškega
dejavnika obeh spopadenih strani. Pozornejša analiza Leonhardijevega
pojmovanja zakona človeškosti kaže, da pod tem pravzaprav razume to,
da na vojno bistveno vplivajo civilizacijske vrednosti ljudi, ki sodelujejo v
vojni, pri čemer pa seveda to, kar počenja ena stran, vpliva tudi na ravnanje nasprotne strani.
Med najstarejšimi podrobneje opisanimi vojnami, ki ponazarjajo delovanje prvega zakona, so zelo poučne vojne, ki so jih v obdobju od 4. do 6.
stol. n. št. vodili Huni proti sosednjim državam, saj niso ostale vse do naših dni zapisane le v zgodovinskem spominu evropskih narodov, ampak
tudi pri azijskih narodih. Britanski vojaški zgodovinar John Frederick Fuller, ki je te vojne podrobneje analiziral, je ugotovil, da so hunski konjeniški pohodi potekali v obliki ogromnega vrtinca, ki se je širil iz središča v
osrednji Aziji62. Ker so bili Huni zveza stepskih nomadskih plemen, katerih preživetje je bilo odvisno od pašnikov, so bili v sušnih obdobjih, zna59
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Ray Cline: World Power Trends and US Foreign Policy for the 1980’, str. 201–202;
Westview, USA 1980.
Brez dvoma je izraz »človeškost vojne« ustreznejši od izraza »človečnost vojne«, saj
se pri nas pojem človečnost enači s humanostjo. Iz Leonhardijeve razlage pa se vidi,
da gre v bistvu za psihološki vpliv ljudi, ki sodelujejo v vojni, na fiziognomijo vojne.
Robert Leonhard: The Principles of War for the Information Age, str. 206–239; Presidio Press, USA 2000.
J. F. C. Fuller: Decisive Battles of Western World, volume 1, str. 282–301; Cassell,
London 2001.
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čilnih za osrednjo Azijo v 4. in 5. stoletju n. št., življenjsko ogroženi. V sušnih časih so se vsi pripadniki plemen v vojaških pohodnih kolonah premikali do vedno novih pašnikov, ki pa so jih morali odvzeti drugim narodom. V iskanju novih pašnikov so se vrteli v obliki gigantske evrazijske
spirale s središčem v osrednji Aziji; prodirali so proti zahodu do sedanje
Francije in proti jugu vse do reke Ind; pri tem jih kot nomadsko ljudstvo
niti najmanj ni zanimal trajen nadzor nad ozemljem in so zato brez milosti uničevali dosežke tamkajšnjih poljedelskih civilizacij in cvetočih metropol (uničevali so bujne oaze, mreže namakalnih prekopov, mesta, vasi,
vodovode idr.); s tem ko so se neprenehoma premikali, so na svoji poti
povzročili selitve celih narodov. Z namernim sistematičnim uničevanjem
imetja in zverinskim mučenjem ujetnikov so vzbujali strah in grozo bodočim žrtvam in jih dobesedno hromili, da niso zmogli nikakršnega uspešnega organiziranega odpora. Izropana, požgana in razrušena, čeprav dotlej bogata območja, se gospodarsko in demografsko niso opomogla še
nadaljnih petsto let. Rimljani in Bizantinci, ki so se do takrat vojskovali s
sosednjimi državami zato, da bi jih pokorili in vključili v sestavo svojih držav, hunskih nedržavotvornih razdejanj niso mogli razumeti, saj so bila z
njihovega zornega kota povsem nepotrebna. Zato ni slučajno, da je britanski zgodovinar Thomas Hodgkin za te vojne že v 19. stoletju uporabil
sintagmo »vojne med civilizacijami«63.
Leonhardi, ki se je opiral na razmišljanja nemškega teoretika iz 20. stoletja generala Rudigerja von der Goltza, je ugotovil, da vojne ni mogoče
preučevati, če se ne upoštevajo mentalne sile, moralne sile in čustva vojskujočih se strani in narodov; vendar pa teh dejavnikov ni mogoče eksaktno meriti tako kot število orožij in količine streliva. Po njegovi presoji je v
preteklosti prišlo do mnogih porazov prav zaradi tega, ker je bilo podcenjen ali prezrt vpliv tega zakona. Leonhardi je za primer sistematičnega
podcenjevanja tega zakona navedel vojaško znanost v ZDA, ki dejavnika
človeškosti tudi danes še vedno ne upošteva dovolj, ampak se po njegovem
prepričanju vse preveč ukvarja z »mehaničnimi« kazalci moči, kot so npr.
učinkovitost ognja, hitrost manevriranja, premoč v številu enot in podobno.
V oboroženih silah ZDA so bili vojaki ničkolikokrat presenečeni, ko so
se v bojih, operacijah in vojnah preveč zanašali na bombardiranja in daljnostrelno artilerijo, ta ogenj pa ni imel vedno pričakovanega učinka, ker
cilji niso bila nasprotnikova orožja, ampak nasprotnikovo vojaštvo, ki se
je skrilo, maskiralo in se je bilo pripravljeno žrtvovati, da bi doseglo
cilje64. Leonhardi zato vztraja, da je treba sedanja tehnicistična stališča
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Thomas Hodgkin: Italy and Her Invaders, vol. II, str. 130; London 1980.
Ameriški način temelji na tem, da se vojak bojuje zato, da bi zmagal, kar pomeni, da
si vedno prizadeva ohraniti življenje kot temeljno civilizacijsko vrednost. Pri japonskem načinu pa je bil v ospredju samurajski etični kodeks in je bila temeljna vrednota pripravljenost na samožrtvovanje, vključno z ritualnim samomorom (harakiri), če
naloga ne bi bila opravljena uspešno. Zato so Japonci obravnavali ameriške ujetnike
kot »nečastne ljudi«, Američani pa Japonce kot fanatike.
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prevetriti in tudi v ZDA dati prvo mesto človeškemu dejavniku (svojih in
nasprotnikovih sil), pri čemer mora biti zakon človeškosti vojne v žarišču
pozornosti vojaške znanosti in vojaške doktrine. Pričakuje se lahko, da
bodo množični samomorilski napadi Al Kajde na cilje na tleh ZDA pozitivno vplivali na nadaljni razvoj te Leonhardijeve ideje.
Kot drugi zakon vojne je Leonhardi opredelil zakon gospodarnosti; z
njim je želel poudariti, da je vojna zelo potratna pri porabi enot in materialnih sredstev v celoti in da zato ne zahteva le gospodarne uporabe oboroženih sil, ampak tudi gospodarnost v vojnih prizadevanjih na najrazličnejših področjih (v vojaški industriji, transportu, energetiki, raziskavah
novih orožij idr.), če se hoče zagotoviti končni uspeh. Delovanje zakona
gospodarnosti je tesno povezano tudi z uspešnim delovanjem obveščevalne službe; če ta uspe pravočasno razkriti nasprotnikove namere in dejansko moč, se lastne sile lahko uporabijo gospodarneje. Kot eno najbolj pogostih napak v interpretaciji zakona gospodarnosti v oboroženih silah
ZDA je Leonhardi omenil »enosistemsko vizijo« (single-system vision),
značilno zanjo pa je, da se sredstva po inerciji vlagajo v razvoj oborožitvenih sistemov, ki so bili uspešni v preteklosti, pri tem pa se zapostavlja
dejstvo, da tudi nasprotnik to ve in da zato proti njim razvija ustrezne
»protisisteme« in protiukrepe. Dober zgled, kako se je treba izogibati takšnemu šablonizmu, je bil med prvo in enako med drugo svetovno vojno
japonski admiralštab, ki se je usmeril v gradnjo letalonosilk; medtem ko
so drugi admiralštabi večino denarja vlagali v bojne ladje (»plavajoče trdnjave«), ki so jih imeli za udarno jedro flote, so se Japonci odločili, da moč
teh ladij izničijo z udari palubnih letal z letalonosilk.
Odkritje zakona dvojnosti je Leonhardi pripisal Clausewitzu in zgodovinarju Hansu Delbrücku; Clausewitzu zato, ker je med analiziranjem
vojn prvi dojel, da sta razorožitev nasprotnika kot cilj vojne in prisila nasprotnika, da se ukloni, povezani dejstvi, Delbrücku pa zato, ker je dojel,
da se cilj vojne lahko doseže tako, da se nasprotnik izčrpava, ali pa da se
uničijo oziroma razbijejo njegove oborožene sile. Leonhardi torej zakon
dvojnosti dojema kot protislovje, ki je lastno vsakemu oboroženemu spopadu in torej tudi vojni. Da bi pojasnil delovanje tega zakona, je vojno razdelil na dve nasprotno delujoči paradigmi (»fazi«), ki sestavljata celoto. V
»subjektivni fazi« se podobna nasprotnika bojujeta na povsem enak način, pri čemer se moč enega postavlja proti moči drugega. V »objektivni
fazi« pa nasprotnika drug drugemu napadata občutljive točke s pomočjo
drugih elementov moči. Kot primer je navedel asimetrične spopade, v katerih se eden od nasprotnikov opira na letalsko moč in bombardiranja
nasprotnikovega zaledja, drugi pa se temu postavlja po robu z zemlje z
zračno obrambo in pasivnimi ukrepi (maskiranjem, vkopavanjem objektov, civilno zaščito ipd.).
Zanimivo je, da so do podobnih spoznanj kot Leonhardi prišli tudi sovjetski raziskovalci, le da so zakone vojne razvrstili v skupine in jih razčlenili še veliko podrobneje. Med splošne zakone vojne, ki veljajo za potek in
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končni rezultat vojne, so uvrstili sistem zakonov vojne, ki v najobsežnejši
študiji o tej problematiki vsebuje osem zakonov65, to pa so: (1) zakon vpliva političnih ciljev spopadenih strani na vojno; (2) zakon vpliva razmerja
med materialnimi in duhovnimi silami spopadenih strani na vojno; (3)
zakon vpliva politične vsebine vojne in razmerja sil znotraj države na značaj, potek in izid vojne; (4) zakon odvisnosti vojne od razmerja gospodarskih sil spopadenih strani; (5) zakon odvisnosti poteka in izida vojne od
razmerja znanstvenih potencialov konfrontiranih strani; (6) zakon odvisnosti poteka in izida vojne od razmerja socialnih in moralno-političnih
sil ter zmogljivosti držav (koalicij); (7) zakon odvisnosti poteka in izida
vojne od razmerja oboroženih sil in vojaških potencialov spopadenih strani. Poseben zakon, ki ga sovjetski raziskovalci sicer niso omenjali, a je
implicitno prisoten v njihovih razpravah, je osmi zakon, ki govori o medsebojnem vplivu vseh naštetih zakonov (8); njegovo izhodišče je v izkustveno podkrepljenem spoznanju, da vsi zakoni ne delujejo enako intenzivno in nimajo enakega pomena v vseh fazah in etapah vojne66.
Našteti zakoni nimajo enakega vpliva v vseh tipih vojn. V narodnoosvobodilnih vojnah majhnih narodov proti kolonialnim državam so imeli
največji vpliv drugi, tretji in šesti zakon, v prvi in drugi svetovni vojni so
hkrati delovali vsi zakoni, medtem ko bi v morebitni splošni jedrski vojni
neomejena uporaba jedrskega orožja povzročila jedrski samomor obeh
spopadenih strani. S tem bi se izničili vsi našteti zakoni, saj s takšno
vojno ne bi bilo možno doseči nobenih ciljev. Vendar pa se vsi sovjetski
vojaški teoretiki niso vedno strinjali s tem, da bi neomejena jedrska vojna
pomenila konec in smrt politike.67
Da zakon o razmerju vojaških sil v vojni ne deluje linearno, kaže to, da
se razmerje sil med vojno spreminja, kakor tudi to, da so v koalicijskih
65
66

67

Skupina avtorjev: Vojna i armija, str. 149–157; Voennizdat, Moskva; Sovetskaja
voennaja enciklopedija, tom 3, str. 375–378; Voennizdat, Moskva 1977.
Zanimivo je, da v sovjetski vojaški enciklopediji ni omenjen osmi zakon, ki je naveden na posebnem mestu omenjene skupinske študije; verjetno ga obravnava ločeno
od drugih zakonov vojne zaradi tega, ker je bil za avtorje najbolj sporen, saj v skladu
s tem determinističnim zakonom »v vojni zgodovinsko zmaga tista stran, ki predstavlja nov, naprednejši socialni in ekonomski sistem (torej gre za ZSSR kot »socialistično državo«, op. A. Ž.) ter pri tem uspešneje izkorišča njegove zmogljivosti«. V to
je vnesla bistvene spremembe že vojna v Afganistanu, po kateri so se mnogi sovjetski generali odmaknili od ideoloških konstruktov, s katerimi se je vnaprej določalo,
kdo bo zmagovalec. (Vojna i armija, str. 159–160; Voennizdat, Moskva 1977)
Med sovjetskimi avtorji je polkovnik V. E. Savkin zagovarjal mnenje, da bi v jedrski
vojni veljali le štirje zakoni, na prvo mesto pa je postavil zakon, po katerem bo potek
in končni rezultat takšne absolutne vojne z neomejeno uporabo vseh vrst orožij v
prvi vrsti odvisen od razpoložljivih količin jedrskega orožja in stopnje njegove pripravljenosti za trenutno uporabo. Na drugo mesto je postavil zakon odvisnosti vojne
od vojaških potencialov spopadenih strani, na tretje zakon odvisnosti poteka in rezultata vojne od njene politične vsebine in na četrto zakon odvisnosti poteka in rezultata vojne od razmerja med moralnopolitičnimi in psihološkimi zmogljivostmi
oboroženih sil in narodov spopadenih držav. (V. E. Savkin: Osnovnye principy operativnogo iskusstva i taktiki, str. 117–122; Voennizdat, Moskva 1972)
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vojnah mnoge manjše države doživele hude vojaške poraze (npr. Italija,
Romunija, Črna Gora in Srbija v prvi svetovni vojni), pa so se kljub temu
– ker je rezultate vojne presodila politika – na koncu vojne ozemeljsko
razširile, ker so zmagale koalicije, katerih članice so bile. Od tod bi lahko
sklepali, da v koalicijskih vojnah velja svojevrsten zakon, po katerem
je zmaga manjših članic koalicije odvisna od zmage koalicije na glavni
fronti.
Na koncu je treba dodati, da so danes dokaj številna kritična razmišljanja o tem, kaj bi bilo treba storiti, da bi se eksaktneje (iz)merila obrambna
moč države68. Klasični načini merjenja so namreč pripisovali prevelik
pomen velikosti BNP, velikosti oboroženih sil, deležu BNP, oddvojenem in
porabljenem za obrambo ipd., medtem ko so zapostavljali učinkovitost
obrambnih naložb in njihov vpliv na rušenje skladnosti razvoja v celoti.
Raziskovalce v svetu posebno privlačijo primeri sovjetske armade, nekdanje JLA in oboroženih sil Iraka, armad, ki so se do leta 1990 v klasičnih
ocenah obrambne in vojaške moči (po standardnih kazalcih, kot so odstotek BNP, uporabljen za obrambo, število vojakov, število orožij, razvejanost vojaške infrastrukture ipd.) štele za žilave, močne in težavne nasprotnike, vendar se je pozneje izkazalo, da so v resnici bile ravno nasprotje
vsega tega. Danes se zato ugotavlja, da so bili pri oceni teh treh oboroženih sil zapostavljeni pomembni kazalci, kot so kohezija, doktrina, vodenje
in poveljevanje, urjenje, izkušenost, bojna pripravljenost, civilno-vojaška
razmerja in sposobnost povezovanja vseh dejavnikov moči v celoto.
Kot nacionalna moč so opredeljene zmogljivosti države, da doseže strateške cilje s pomočjo usmerjene akcije; pri tem se razlikujeta dve medsebojno povezani dimenziji te moči, in sicer zunanja dimenzija (s katero
lahko država s političnimi, diplomatskimi, gospodarskimi, vojaškimi in
drugimi »vzvodi« vpliva na mednarodno okolje) in notranja dimenzija (ki
jo sestavljajo motivacija in sposobnost družbe v državi, da tehnološke, finančne, znanstvene in druge zmogljivosti nepretrgoma posodablja in jih s
konverzijo preusmerja v »delujoče znanje«)69.
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Med novejšimi znanstvenimi poročili, ki se ukvarjajo z revizijo in spremembami dosedanjih načinov, zasluži pozornost skupinska študija (Ashley Tellis, Janice Bially,
Christopher Layne, Melissa McPherson, Jerry Sollinger) Measuring National Power in
the Postindustrial Age (Rand 2000).
Očitno gre pri tem za »razvoj« kot sedanji vse pomembnejši dejavnik moči, ki pa ni
imel posebne prednosti v presojah v obdobju hladne vojne. Kazalci razvoja so inovacije, stopnja rasti vlaganj v nove tehnologije, velikost vlaganj v izobraževanje in znanost, hitrost, s katero se izumi izkoriščajo v praksi, ipd. V skupinski študiji iz opombe 66 se kot sestavine nacionalne moči štejejo: nacionalni viri (tehnologija, podjetnost, človeški viri, finančno-kapitalski viri in materialni viri, kot so naravna bogastva
v hrani, energiji, surovinah ipd.); nacionalna izvedba (zunanje omejitve, zmogljivosti
infrastrukture, nove zamisli o zagotavljanju nacionalnih interesov ipd.) in vojaške
zmogljivosti (strateški viri in zmogljivosti za njihovo spremembo v izkoristljivo moč
na bojiščih).
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Vpliv političnih ciljev na potek vojne
Dosedanja praksa je pokazala, da vodstva držav ali političnih gibanj že v
miru opredelijo politične, gospodarske, vojaške, ozemeljske, kulturne,
varnostne in druge interese ter jih primerjajo z interesi drugih držav, da
ugotovijo področja, kjer se ti interesi ujemajo, razhajajo in (ali) križajo; na
podlagi tega nato presojajo, katere države ali gibanja bi lahko bili vojaški
nasprotniki in kateri bi lahko bili zavezniki ali partnerji pri uresničevanju
državnih (nacionalnih) dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih ciljev.
V skladu s temi presojami nato razvijajo nacionalne programe razvoja; v
tesni povezavi z njimi razvijajo tudi obrambne sisteme ter sklepajo zavezništva in se že v miru pripravljajo za vojaško obrambo življenjsko pomembnih interesov, če bi kdaj postali ogroženi.
Vse dokler ti interesi niso ogroženi, vladajo med državami odnosi sodelovanja. Če pa so ogroženi, začno odnosi med državami z nasprotnimi interesi postajati vse bolj konfliktni, pri čemer pride v skrajnih primerih do
stopnjevanja groženj z uporabo sile. Kadar izbruhne vojna, jo države nato
vodijo v skladu z vnaprej opredeljenimi političnimi cilji, ki jih med vojno
lahko – glede na dosežene rezultate v posameznih etapah vojne – spreminjajo tako po širini spektra kot po intenzivnosti. Kako lahko vojna vpliva
na omejitev političnih ciljev, zelo dobro pokaže znani Churchillov govor v
Spodnjem domu 13. maja 1940, ko je rekel: »Sprašujete me, v čem je naša
politika? Odgovarjam: naša politika je v tem, da se vojskujemo na morju,
na suhem in v zraku z vso našo silo in z vso močjo, ki naj nam jo nakloni
Bog; da se vojskujemo proti strašni tiraniji, ki v mračnem, obžalovanja
vrednem seznamu človeških zločinov še nikoli ni našla nič podobnega. To
je naša politika! Sprašujete, kaj je naš cilj? Odgovorim lahko le z eno besedo: zmaga – zmaga po vsej sili, zmaga kljub grozotam; zmaga, pa naj bo
pot do nje še tako dolga in trnova; brez zmage namreč ni nadaljnega življenja …«
Vpliv politike na priprave države za vojno zelo dobro ponazarja primer
Italije v prvi svetovni vojni. Ker je do združitve Italije prišlo šele v drugi
polovici 19. stoletja, ko so evropske sile Francija, Velika Britanija, Portugalska, Španija, Nemčija in Belgija že oblikovale svoje kolonialne imperije, se je Italija šele združila in si takoj zastavila politični cilj, da bo druge
evropske kolonialne sile dohitela, čeprav je svojo kolonialno ekspanzijo
začela z zamudo. Italijansko državno vodstvo je pri presoji položaja in razmerja sil v Evropi in Sredozemlju ugotovilo, da sta edini območji, kjer bi
Italija lahko dosegla uspeh, vzhodna in severna Afrika. Toda Etiopija ji je
z vojaškim porazom preprečila širjenje na afriškem Rogu in Francija jo je
ustavila pri širjenju v severni Afriki. Tudi leta 1911 se Italija kljub zmagi
nad turško vojsko v Libiji ni mogla razširiti, ker so bili v Egiptu Britanci, v
Tuniziji pa Francozi. Zato se je nezadovoljna italijanska vlada priključila
nekdanji sovražnici Avstro-Ogrski in Nemčiji in z njima sklenila trojni
pakt; računala je na to, da bo ob opori na ti dve srednjeevropski državi
lahko sodelovala pri morebitni novi delitvi ozemelj v bazenu Sredozemlja,
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prav tako pa bi si v Evropi zavarovala hrbet, če bi se zapletla v lokalno
vojno z drugimi kolonialnimi silami v Afriki.
Ko je leta 1914 izbruhnila prva svetovna vojna, se Italija ni pridružila
zaveznicama iz trojnega pakta, ampak je razglasila nevtralnost; svoje ravnanje je opravičila s tem, da je bil trojni pakt sklenjen za obrambo, ker pa
je bila njena dotedanja zaveznica Avstro-Ogrska proti Srbiji napadalka, ne
pa v obrambi, zato Italija v to vojno ni dolžna vstopiti. Tako je prvo leto
vojne čakala na razvoj dogodkov in se pospešeno pripravljala na vojno. Po
eni strani se je pričela pogajati z Avstro-Ogrsko, po drugi pa z Antanto;
italijanski diplomati so pri tem preizkušali, kdo bi jim kot odškodnino za
vstop v vojno dal večja ozemlja. Šele ko se je pokazalo, da ji Avstro-Ogrska ni bila pripravljena prepustiti Gorice, Trsta, Istre in Dalmacije, se je
italijanska vlada pridružila Antanti, ki ji je bila pripravljena prepustiti ta
ozemlja z Londonskim sporazumom (1915). Na takšno etnocentrično
ravnanje italijanske vlade (italijanski politiki so ga imenovali »sacro egoismo« – posvečeni egoizem) je odločilno vplival italijanski dolgoročni
geopolitični program širjenja ozemelj in vpliva v Sredozemlju (»mare nostrum«) in na Balkanu, ki naj bi Italijo spremenil v sredozemsko veliko
silo.
Politični cilji so globoko ukoreninjeni v dolgoročnih nacionalnih interesih, ki jih že v miru oblikujejo državna vodstva; da bi jih dosegli, si prizadevajo pritegniti vse politične stranke in vse plasti prebivalstva. Da bi
elite na oblasti to dosegle, včasih prave politične cilje skrijejo za drugimi,
ki so za širše plasti prebivalstva sprejemljivejši70. Države, ki so v preteklosti imele ambiciozne in osvajalne politične cilje, so se morale zanje
vojskovati na tujem ozemlju in si zagotoviti ustrezno vojaško premoč,
medtem ko je bilo skromnejše obrambne cilje možno doseči tudi ob neugodnem razmerju sil, z vojskovanjem na domačem ozemlju. Zato je treba
poudariti, da mirnodobni politični cilji odločilno vplivajo na to, v kakšno
napadno ali obrambno vojno bi se lahko zapletla država; vodstvo države,
ki mora že v miru predvideti tovrstna tveganja, s svojimi odločitvami vpliva na priprave za obrambo oziroma na oblikovanje, dimenzioniranje in
usposabljanje obrambnega sistema ter oboroženih sil kot njegovega najpomembnejšega elementa71.
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Znan je primer šeste križarske vojne iz leta 1204 kot verske vojne evropskih krščanskih vitezov za osvoboditev Svete dežele (napovedani cilj »osvoboditve« je bil Egipt!),
končala pa se je tako, da je krščanska vojska, ki je morala Beneški republiki plačati
stroške prevoza do Svete dežele, »mimogrede« napadla, oropala in razdejala pravoslavni Carigrad. Pohoda sploh niso nadaljevali, ampak so na ostankih bizantinske države vzpostavili Latinsko cesarstvo. Verska vojna proti »nevernikom« je bila torej le
maska za utrditev položaja Beneške republike v vzhodnem Sredozemlju in za osvojitev Carigrada, ki naj bi ga ti isti križarji branili pred Turki. Podobno je ZSSR po drugi
svetovni vojni izvedla vojaška posega proti Madžarski (1956) in Čehoslovaški (1968).
Za fasado vzpodbujevalnega gesla »ohranitve dosežkov komunistične revolucije in
proletarskega internacionalizma« se je skrivalo ohranjanje dologoročnih strateških
interesov v srednji Evropi in onemogočanje reformskih sil, ki bi lahko povzročile
spremembe tudi znotraj Sovjetske zveze.
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Če pride v državi do korenitih notranjih sprememb (če npr. pridejo na
oblast vodje in stranke, ki željo spreminjati politične zemljevide, širiti revolucije, vero ipd.), se politični cilji takšnih držav lahko zelo hitro spremenijo, zaradi česar je treba hitro spremeniti tudi vojaške načrte. To dobro
ponazarja položaj Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS) med leti
1919 do 1924. Četudi je bila Kraljevina Srbija – s katero so se združili avstrijski južni Slovani – vsa štiri leta prve svetovne vojne zaveznica Kraljevine Italije, se je kmalu pokazalo, da bodo slovenska in hrvaška ozemlja, ki
jih je Antanta obljubila Italiji, da bi jo pridobila za napad na Avstro-Ogrsko, med zavezniškima državama po končani vojni povzročila napetosti.
Sprva je res kazalo, da do ostrejših nasprotij ne bo prišlo, ker sta novoustanovljena Kraljevina SHS in Italija imeli skupen interes, da po eni strani
ustavita širjenje »rdeče nevarnosti« (komunističnih revolucij iz srednje
Evrope), po drugi pa da preprečita vrnitev Habsburžanov na prestol. Ker
pa je bila revolucija na Madžarskem hitro zadušena in je bil uspešno zavrnjen tudi poskus vrnitve Habsburžanov na madžarski in avstrijski prestol,
so v odnosih med Italijo in Kraljevino SHS začela prihajati na površje ozemeljska nasprotja. V komaj dveh letih po končani prvi svetovni vojni so se
odnosi med obema državama spremenili iz zavezniških v sovražne.
Četudi je Kraljevina SHS mejila na poraženke prve svetovne vojne Avstrijo, Madžarsko in Bolgarijo (kjer so zaživele močne revanšistične težnje), ji je že dve leti po končani svetovni vojni začela groziti še večja nevarnost od vojne zaveznice Italije. Italijanom se je namreč po vojni zdelo,
da so opeharjeni za nagrado za svojo udeležbo v vojni (svojo zmago v prvi
svetovni vojni so italijanski politiki imenovali vittoria mutilata, pohabljena
zmaga); želeli so si vso vzhodno jadransko obalo, pa je niso dobili. Velika
Britanija in Francija sta sklenili obrzdati njihove težnje na Balkanu in
vzpostaviti novo ravnotežje sil, zato sta obalo dodelili Kraljevini SHS. Italija je bila tedaj po vojaški moči tretja sila v Evropi, zato je s svojo močno
kopensko vojsko in floto predstavljala stalno grožnjo za Kraljevino SHS.
Generalštab Kraljevine SHS je takrat v svojih analizah zelo pozorno
spremljal izjave nezadovoljnih italijanskih politikov o tem, kako sta jih
Francija in Velika Britanija opeharili; poznal je kakovostne in količinske
71

Ni nujno, da se v ta namen uporablja klasična sestava oboroženih sil. V prvi fazi razpada SFRJ, v desetletju po Titovi smrti, so velikosrbski politiki (pod vodstvom Slobodana Miloševića) poskušali izpeljati osvajalni program Velike Srbije brez klasičnega
vojaškega pohoda, ker so se želeli izogniti vojni z Zahodom. Oborožene sile za ta
program so sestavili zelo izvirno: za prvi udarni ešalon nenapovedane vojne so uporabili »prečanske Srbe« (iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine), srbijanske prostovoljce
(»četnike«) in JLA. S temi silami so vzlic posredovanju mirovnih sil in številnim diplomatskim pobudam mednarodne skupnosti (OZN, OVSE, EU) do maja 1992 že
vzpostavili nadzor nad okoli 30 % hrvaškega ozemlja in nad okoli 66 % ozemlja Bosne
in Hercegovine. Meje Velike Srbije so tako vzpostavili brez klasične vojne, s t. i. prikrito agresijo. V načrtu je bilo oblikovanje »Zveze združenih srbskih držav«, ki bi
vključevala Srbijo, Črno Goro, srbski del BiH (Republika srbska) in srbski del Hrvaške (Republika Srbska krajina). Odvijalo se je v znaku slogana »če so se lahko združili
vzhodni in zahodni Nemci, se bomo lahko tudi Srbi.«
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kazalce moči rasti italijanskih oboroženih sil in na podlagi tega načrtoval
razvoj vojske ter vladi priporočil, naj si poišče zaveznike72.
Generalštab je ugotovil, da v takem položaju Kraljevina SHS ne bi več
mogla računati na skupno pomoč Velike Britanije in Francije, saj je Francija po prvi svetovni vojni brez privolitve Velike Britanije zasedla Porurje73. Takrat najmočnejši evropski sili sta se zaradi tega zapletli v spor in
velika nevarnost je bila, da bi Italija izkoristila trenja med njima za hitro
vojaško akcijo proti Kraljevini SHS in proti Albaniji, kjer je Kraljevina
SHS prav tako imela strateške interese (kralj Aleksander je pogosto ponavljal, da mora Balkan ostati balkanskim narodom).74
Ko je generalštab Vojske SHS sporočil, da bo vojska pripravljena za
obrambo šele čez pet let, sta kralj Aleksander in vlada videla edino rešitev
v paktu prijateljstva s Francijo (sklenjen je bil leta 1927) in vstopu Kraljevine SHS v Malo antanto75. Te poteze so sicer varnost Kraljevine SHS začasno povečale, hkrati pa so še bolj zaostrile razmere na zahodu Balkana,
ker so jih v Italiji razumeli po svoje: prepričani so bili, da hočejo Italijo
»zahrbtno stisniti« v klešče med Francijo in Kraljevino SHS, ter da gre za
poskus, da bi Italiji zaprli »vstopna vrata« na Balkan, ki ga je že imela za
svojo interesno sfero76. Italiji je bilo potemtakem z vidika državnih interesov Kraljevine SHS treba preprečiti, da bi se politično utrdila na Balkanu,
zato je leta 1928 vojni načrt Kraljevine SHS (z oznako I3Ar) predvidel naslednje: če bi se Italijani pričeli izkrcavati v Albaniji, vojska Kraljevine
SHS z glavnimi silami zasede obrambne položaje na zahodni meji z Italijo, z enim armadnim korpusom pa – vzporedno z odločilno obrambo na
zahodu – iz treh smeri (iz Črne Gore, s Kosova in iz Makedonije) preventivno udari v Albanijo in Italijanom onemogoči, da bi se tam utrdili77.
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Mile Bjelajac: Vojska kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, str. 74–77; INIS, Beograd 1994.
V presoji generalštaba Kraljevine SHS iz tistega časa je bila v ospredju ugotovitev, da
bi Veliki Britaniji, če bi prišlo do italijanskega napada na Kraljevino SHS, ustrezala
italijanska zmaga, ker bi tako izrinila francoski vpliv z Balkana. Čeprav je generalštab
ocenil, da bi italijanski napad sprožil tudi napade Madžarske in Bolgarije, so izhajali
iz tega, da bi lahko državo uspešno obranili, ker bi se morala Italija vojskovati na
dveh frontah – na zahodu proti Franciji in na Balkanu proti državi SHS. (Mile Bjelajac: Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935, str. 230–231; INIS, Beograd 1994)
Mile Bjelajac: Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935 str. 60–64; INIS, Beograd
1994.
Mala Antanta je nastajala postopno, v obdobju od 1920 do 1923. Nastala je kot posledica dvostranskih obrambnih sporazumov med Kraljevino SHS, Romunijo in Čehoslovaško, pri čemer je bil sprva poudarek na izničenju groženj, ki bi jih lahko povzročile poraženke prve svetovne vojne – Nemčija, Avstrija, Madžarska in Bolgarija.
(Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 5. zvezek, str. 233–234)
Mile Bjelajac, prav tam, str. 72–73.
Napetosti med Italijo in Kraljevino SHS so se zaostrile leta 1930 zaradi incidentov na
meji in ker je v Italiji steklo sojenje veliki skupini jugoslovanskih protifašistov. Oktobra je Italija vpoklicala štiri letnike rezervistov, tako da je njena vojska narasla na
okoli milijon vojakov. Obenem je Italija pošiljala orožje na Madžarsko, zaprosila Av-
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Če ima država (ali gibanje) cilj v kratkem času »revidirati« svoj mednarodni položaj in obstoječe razmere, to lahko stori na miren način; če pa se
odloči, da to stori z vojaškimi silami, jih mora že v miru pripraviti za
napad na nasprotnikovo ozemlje in jim pri tem zagotoviti tolikšno moč,
da lahko to nalogo v ugodnem trenutku uspešno izpeljejo (ko je nasprotnik šibak zaradi notranjih nasprotij, kriz ali napadov drugih sil). Če pa
želi država zgolj ohraniti status quo (ohraniti samostojnost, ohraniti nedotakljivost meja ipd.), praviloma ne potrebuje sil za napad na nasprotnikovo ozemlje, ampak obrambo svojega ozemlja lahko izpelje tudi z množičnimi teritorialnimi enotami, ki jih mobilizira šele po napadu; pri tem si
prizadeva, da v daljšem obdobju povzroči nasprotniku tolikšne izgube in
škodo, da presegajo koristi, ki bi jih imel od zasedbe ozemlja napadene
države. Takšen način vojskovodstva, ko so teritorialne enote najštevilčnejša sestavina oboroženih sil, pa je zelo tvegan, ker utegne nasprotnik zasesti državno ozemlje in proti prebivalstvu izvesti (proti)ukrepe. Vendar so
pri tem tudi izjeme. Znano je, da so se tudi nekatere majhne države v bližnji preteklosti uspešno (o)branile s preventivno vojno oziroma tako, da so
z močnimi oboroženimi silami prehitele napadalce in jih razbile, še preden so se uspeli razviti za napad in mobilizirati vse zmogljivosti (tako je
ukrepal Izrael v vojnah z arabskimi državami leta 1956 leta in 1967).
Da ponazorimo delovanje prvega zakona vojne, ki se nanaša na odločilen vpliv političnih ciljev na vojno, imamo na voljo tudi številne druge primere. Ilustrativen je naslednji primer: ko je leta 1917 vodstvo oktobrske
revolucije prevzelo oblast, so na zahodu prodirale v Rusijo vojske Centralnih sil, na jugu, na vzhodu in severu pa so prodirale belogardistične armade z namero, da znova vzpostavijo stanje izpred revolucije. Zato je vodstvo sovjetske revolucije konec leta ocenilo, da se ne bo moglo uspešno
bojevati proti sovražnikom revolucije na vseh frontah – proti protirevolucionarnim silam doma v Rusiji in proti Nemčiji ter Avstro-Ogrski, ki sta
držali fronto od Baltiškega do Črnega morja. Presodilo je, da je za uspeh
revolucije predvsem potrebna zmaga nad protirevolucionarnimi silami;
zato je s Centralnimi silami v začetku leta 1918 v Brest-Litovsku podpisalo
sporazum o premirju, ki je bil dejansko vdaja. Četudi je s tem izgubilo
nadzor nad pribaltiškimi pokrajinami, Belorusijo, Krimom in Ukrajino, je
sprostilo sile nastajajoče delavsko-kmečke Rdeče armade z zahodne (»imperialistične«) fronte, da so bile na voljo za obračun z notranjimi sovražniki na jugu, severu in vzhodu Rusije, kar je bilo odločilno pomembno za
zmago revolucije. Politični cilj, da se ohrani sovjetska oblast (»da preživi
revolucija«), je torej zahteval vdajo zunanjim sovražnikom na zahodni
strijo za dovoljenje za prehod enot čez njeno ozemlje, če bi prišlo do vojne z Jugoslavijo, in v nevtralnih in zahodnih državah začela propagando o nevzdržnih razmerah
v »razpadajoči Jugoslaviji« ter o nujnosti, da se nova italijansko-jugoslovanska (»pravična meja«) premakne na ločnico med Črnim in Jadranskim morjem. (Mile Bjelajac,
prav tam, str. 230–234)
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fronti, kajti drugače bi se Rdeča armada znašla med kladivom armad
Centralnih sil in nakovalom belogardističnih vojsk, ki so konvergentno
prodirale s severa (general Judenič), vzhoda (admiral Kolčak) in juga Rusije (general Denikin in ataman Krasnov).
Kako politični cilji vplivajo na potek vojne, ponazori tudi Hitlerjevo
ravnanje pomladi in poleti 1941, ki se je mnogim nemškim generalom po
temeljiti analizi razmerja sil zdelo povsem nesmiselno in čista pustolovščina78; v razmerah, ko je v Veliki Britaniji ostala zračna in pomorska moč
nedotaknjena in ko se ni vedelo, kako bodo ravnale dotlej nevtralne ZDA,
so vodilni nemški generali v Hitlerjevem napadu na Balkan, nato pa na
ZSSR, videli povsem razločne obrise prihajajočega popolnega nemškega
strateškega vojaškega poloma79. Hitler je v svoji megalomanski politiki,
katere geopolitičen cilj je bil nova delitev sveta v sodelovanju z Italijo in
Japonsko, divergentno razprševal nemške sile leta 1941 na zahodno Evropo, severno Evropo (Norveška), severno Afriko in nato še napadel Sovjetsko zvezo v času, ko Nemčija še ni imela zavarovanega zahodnega boka
(vojna z Veliko Britanijo še ni bila končana) in še ni bil dosežen trden dogovor z Japonsko o napadu na ZSSR na Daljnem vzhodu; prav tako je bilo
tudi povsem negotovo, kako bodo v prihodnje ukrepale dotlej nevtralne
ZDA.
Hitler je leta 1941 težil za tem, da s pomočjo orožja prevzame vodilno
vlogo v svetovni politiki, zato ni smel izgubiti strateške pobude in dovoliti, da bi ga dogodki prehiteli; njegove vojaške operacije so zato morale
imeti globalni obseg in globino, drugače mu ne bi uspelo pritegniti obotavljajoče se Japonske v novo delitev sveta. Potem ko je obvladal zahodno
Evropo in nevtraliziral francoske kolonialne sile v Afriki, je v sodelovanju
z Italijani nameraval prodreti v smeri Sueškega prekopa in odrezati Veliko
Britanijo od njenih kolonij; od Sueza bi prodor nadaljeval v smeri Šat el
Araba, medtem ko bi hkrati prodiral skozi ZSSR80 in prek Kavkaza do
78
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Hitlerjev minister za oboroževanje Albert Speer je svojih spominih v zvezi s tem zapisal: »Zmage v prvih letih vojne se lahko dobesedno pripišejo Hitlerjevemu nepoznavanju pravil igre in njegovemu laičnemu navdušenju nad procesom sprejemanja
odločitev. Ker je bila nasprotna stran usposobljena in vzgojena za uporabo pravil, ki
jih Hitlerjev samouki in avtokratski um ni poznal in uporabljal, je pač dosegal presenečenja … Ampak takoj ko so se pojavile težave in je prišlo do umikov, je tako kot
večina neizobraženih ljudi doživel brodolom.« (Lidl Hart: Mač i pero, str. 212–213;
VIZ, Beograd 1985)
Hitler je že 3. februarja 1941 na vojaški konferenci (ki jo je vodil feldmaršal Keitel)
sporočil najvišjim poveljnikom načrt za napad na ZSSR (Barbarossa). Ko sta se mu
generala von Brauchitsch in Halder postavila po robu in mu navedla konkretne kazalce sovjetske vojaške moči, ju je zavrnil s trditvijo, da so Sovjeti pokazali svojo nemoč v vojni proti Finski in »da je boljševiški režim tako osovražen, da se bo že po
prvih porazih sesul«. Kot »ojačevalce« nemške vojaške moči je naštel oborožene sile
Finske, Madžarske in Romunije. (Djorđe Radenković: Maršali, generali in politiki o
drugi svetovni vojni, str. 50–51; Mladinska knjiga, Ljubljana 1963)
Hitler si pri napadu na Sovjetsko zvezo ni zamišljal uničenja Rdeče armade po vzoru
Hanibalove bitke pri Kani, ampak da bo politični in gospodarski, s tem pa tudi vojaš-
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Bližnjega vzhoda in naprej prek Irana in Pakistana do zahodne Indije, tam
pa se združil z japonskimi oboroženimi silami, ki so morale iz Burme udariti v vzhodno Indijo81. Za tako ambiciozen geopolitični cilj pa ni imel dovolj vojaških sil, na kar so ga zaman opozarjali nekateri nemški generali;
njihove vojaško nadvse tehtne argumente je spodbijal s trditvijo, da bo
»notranje šibka Sovjetska zveza« pod vplivom začetnih nemških vojaških
uspehov razpadla.
Nasproten primer se nanaša na omejene politične cilje Francije in Velike Britanije v prvem letu druge svetovne vojne, leta 1939, ko sta ti dve državi ob Hitlerjevem napadu na Poljsko imeli cilj ohraniti v Evropi status
quo, zaradi česar sta bili na zahodni fronti povsem pasivni, čeprav bi bili
zaradi razmerja sil lahko veliko bolj podjetni. Omejen politični cilj je njihovim oboroženim silam narekoval pasivno čakanje na razvoj dogodkov,
četudi sta državi skupaj imeli na francosko-nemški meji močnejše vojaške
sile kot Nemčija; ker so bile močne nemške sile zapletene proti Poljski, bi
lahko zavezniki uspešno izvedli napad na nemški zahodni bok. Zaradi
takšne popolne pasivnosti teh dveh držav, ki se je vlekla celotno prvo leto
druge svetovne vojne, so potem leta 1940 Nemci lahko uspešno izvedli
svoj strateški udar.

Vpliv materialnih in duhovnih dejavnikov na potek vojne
Že v najstarejših časih so ugotovili, da materialni in duhovni dejavnik82
nista dve ločeni neodvisni celoti brez medsebojnega vpliva, ampak da se
medsebojno dopolnjujeta in krepita. Že v predzgodovinskih časih in v antiki so vedeli, da vera, upanje in prepričanje prebivalstva ter njegovo zau-
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ki zlom SZ povzročil z globokim nemškim prodorom do črte Onješko jezero-MoskvaVoronjež-Kaspijsko jezero, kjer je živelo okoli 100 milijonov prebivalcev in kjer je
bilo 90 % premogovnih in naftnih proizvodnih zmogljivosti evropske Rusije ter 80 %
industrije jekla in vojaške industrije, vključno z ukrajinsko žitnico. Več o tem je pisal
francoski general L.M. Chassin v delu Istorija drugog svetskog rata (str. 131–133; VIZ,
Beograd 1955).
Da bi ogrozil oskrbo Velike Britanije s surovinami iz Indije in Južne Afrike je že oktobra 1940 načrtoval, da v vojno vključi tudi Španijo. S tem bi dobil na na voljo pomorsko-letalske baze na Kanarskih in Zelenortskih otokih, lahko bi osvojil Gibraltar, s
prodorom iz španske Sahare proti zahodni Afriki pa bi dobil možnost, da pretrga britansko rezervno pomorsko komunikacijo (ki je šla okoli rta Dobrega upanja), ki bi
ostala za Veliko Britanijo edina alternativa za oskrbo, če bi Hitler uspel prodreti do
Sueza (Djorđe Radenković, prav tam, str. 42–43).
Britanski maršal William Slim je izrecno poudaril, da se pojem duhovni dejavnik ne
sme enačiti z verskim dejavnikom, ampak s prepričanjem. Ni sicer zanikal, da sta religija in ideologija vedno bili sestavini duhovnega dejavnika, a ju ni obravnaval kot
bistveni. Kot temelj duhovnega dejavnika britanske armade v Burmi med drugo svetovno vojno je obravnaval dve pravi vrednosti, in sicer to, da ta armada ni želela zasesti nobenega tujega ozemlja, niti ni želela vsiliti tuje vlade lokalnem prebivalstvu.
Ker so se v sestavi njegove armade skupaj bojevali kitajski, indijski, burmanski, britanski in avstralski vojaki različnih veroizpovedi, je bil temelj njihove bojne morale
(skupni imenovalec) sistem opisanih dveh vrednot. (William Slim, objavljeno v Zbirki članaka iz vojne psihologije, str. 153–173; VIZ, Beograd 1965)

XZAKONI, ZAKONITOSTI, NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VEDX

265

panje v vladarje, vojskovodje in vojsko kot celoto močno in zelo pomembno vplivajo na stopnjo podpore prebivalstva vojaškim kolektivom, s tem
pa na njihovo pripravljenost, da se borijo in prenašajo vojne napore. To
dokazujejo številni rituali, ki so jih pred vojaškimi pohodi opravljali vojaki in svečeniki; bogovom in boginjam vojne in zmage so vrači darovali žrtve ter jih prosili za zmago, blagoslavljali so bojevnike in njihovo orožje,
obenem pa »strokovno« brali skrivna znamenja, katerih pravi pomen so
»poznali« samo oni83. Njihove »napovedi« uspeha so navduševale praznoverne prebivalce, vojskovodje in množice vojakov, da so se bojevali drugače, kot bi se sicer, ker so postali trdno prepričani, da jim bodo bogovi stali
ob strani in da bodo zato nepremagljivi. Prav tako je znano, da so že v
davnih časih že pred bitko lahko ustrahovali nasprotnike, ko so se nenadoma pojavile armade z vojaki, ki jih je bilo »kot listja in trave« in ki so
namenoma in načrtno zganjali divji hrup in kričali bojne krike. Pozneje
so se taka praznoverja umaknila prepričanju v nepremagljivost tega ali
onega vojskovodje, ideologiji ali novodobnemu mitu o večvrednosti te ali
one rase, vere, družbenega razreda, političnega programa, ideologije,
države, civilizacije, kulture ipd.
Za vse obdobje antike in fevdalizma je bilo značilno, da je praznoverje
močno vplivalo na sprejemanje pomembnih odločitev o vstopu držav v
vojne ter na ravnanje vojakov in prebivalstva v vojnah. Tako Plutarh v svojem opisu priprav za znano grško-perzijsko pomorsko bitko pri Salamini
(leta 480 pr. n. št.) omenja, da so se v grški floti, sestavljeni iz eskader različnih držav, poveljniki posameznih eskader že pričeli pripravljati, da zapustijo Temistokla, ker so želeli braniti svoje domove. Med sporom med
poveljniki pa je floto preletela sova (»sveta ptica«) in se nenadoma spustila na jambor Temistoklove ladje. Poveljniki eskader so to razumeli kot
znamenje bogov, da bodo Temistokla podprli, zato so se v hipu odločili,
da se mu brezpogojno podredijo. Pred bitko je potem flotni vedeževalec
Eufantid pred razburjenimi zbranimi posadkami segel Temistoklu v roke,
ko da mu že vnaprej čestita za zmago na palubi poveljniške ladje; zatem
so po njegovih navodilih žrtvovali bogu Dionizu Krvoloku tri ujete sinove
sestre perzijskega cesarja Kserksa; med žrtvovanjem pa so doživeli še dva
»ugodna« znaka: ogenj na žrtveniku je šinil visoko kvišku in nekdo od
navzočih je med ceremonijo kihnil. Temistokel se je sicer zgrozil nad vedeževalčevo okrutnostjo, toda ker je praznoverna množica v zanosu vzklikala bogovom, se ni uprl. Modrijan Fanij je iz izkušenj zapisal, da so praznoverni Grki tistega časa v težavah raje verjeli v ugodna sporočila takih
nespametnih znamenj in predsodke, kot pa da bi si skušali pomagati s
pametnim razmislekom.
Tudi če je bila država še tako velika in bogata, ni mogla pričakovati, da
ji bo že kar to dejstvo samo po sebi zagotovilo uspešno obrambo in uspeh
v vojni. Dobra materialna podlaga je prišla do polne veljave šele, če sta jo
83

Vojna enciklopedija, 2. izd., 9. zvezel, str. 239.
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vodila človeško znanje in ugoden psihološki dejavnik – motiviranost, pripravljenost za žrtvovanje za skupne ideale in trdnost značajev vodij, prebivalcev in vojakov84. Zato ni nič čudnega, če vojaški teoretiki in vojskovodje v antiki niso videli ideala v vojski bogatih Aten, ampak v revni
Šparti, kjer so pripadniki vladajočega razreda (spartiati) že od najmlajših
let živeli asketsko (od 20. do 30. leta starosti so živeli v vojaških taborih,
častili kult države ter kult sile, se vse življenje vojaško izobraževali ter izpopolnjevali v državnih ustanovah, kjer so se formirali trdni vojaški kolektivi)85.
V državnih vodstvih je vedno imela izredno pomembno vlogo njihova
subjektivna sposobnost, da pravočasno ugotovijo in opredelijo življenjsko
najpomembnejše državne interese, obenem pa tudi vse tisto, kar bi jih
utegnilo ogroziti. Vodstva so morala biti dovolj izobražena, da so se v večstrankarskih sistemih lahko dvignila nad ideologijo strank86 in dojela
pomen obrambe za razvoj in obstoj države. Prav tako je bila zelo pomembna sposobnost vladajočih elit, da prepričajo čim večji del prebivalstva in
zaveznike v pravilnost svojih odločitev v miru in v vojni.
Znano je, da na kakovost in količino človeških zaznav vzporedno
vplivajo predvsem zunanji dražljaji na človekova čutila. Vendar se državniki in poveljniki zelo redko oprejo na neposreden vpogled v stanje, namere in zmogljivosti nasprotnikov. Po eni strani so odvisni od svojih izkušenj, inteligence, znanj, stališč, stopnje zaupanja sodelavcem, prepričanj,
stereotipov in predsodkov, po drugi pa od podatkov obveščevalnih služb,
osebnih stikov z izvedenci različnih strok, danes pa vse bolj tudi od množičnih medijev in njihove sposobnosti, da hitro in jedrnato spremljajo in
opisujejo stvarnost (danes je dobro znan t.i. učinek CNN). Pomemben
element je pri tem obrambna in vojaška kultura, posebno del, ki se ukvarja s pravočasnim zaznavanjem vojaških izzivov, groženj in tveganj, ki je
bila vedno lastnost vseh uspešnih državnikov – Bismarcka, Clemenceauja, Churchilla, de Gaulla, Eisenhowerja, Mao Cetunga, Josipa Broza Tita
idr.
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85
86

Tukidid je v Zgodovini peloponeške vojne zapisal znameniti Periklejev govor v skupščini, s katerim je državnik uspel prepričati obotavljajoče se in prestrašene Atence, da
jim ne preostaja drugega, ko da se z orožjem v roki postavijo po robu Špartancem.
Sklepni odstavek tega govora se je glasil: »Dojeti moramo, da se nam ta vojna vsiljuje
s silo in da nas bodo naši nasprotniki tem manj pripravljeni napasti, kolikor bolje se
bomo pripravili za to grožnjo … Ko so naši očetje stopili pred Perzijce, niso imeli
virov in zalog, kakršne imamo danes na voljo mi; celo zapustili so vse, kar so imeli,
in so bolj z modrostjo kot pa po sreči, bolj s pogumom kot pa z materialno močjo zavrnili napadalce in iz našega mesta (Aten, A. Ž.) naredili to, kar je danes. Pokazati
moramo, da smo dostojni njihovega zgleda; sovražnikom se moramo upreti na vse
načine in si prizadevati, da bomo zanamcem zapustili Atene tako velike in slavne,
kakor niso bile še nikdar doslej.« (Lidl Hart: Mač i pero, str. 2426: VIZ, Beograd 1985)
Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 9. zvezek, str. 1–3.
O vplivu ideologije na družbeno psihologijo in moralni dejavnik je napisano veliko
del. Zanimiv članek o tem je v zborniku člankov o vojaški psihologiji Zbirka članaka iz
vojne psihologije (1. deo, str. 25–41; VIZ, Beograd 1965).
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V ne tako oddaljeni zgodovini so znani mnogi primeri, ki kažejo, kaj se
je zgodilo, kadar so se vlade ravnale po svojih željah in niso upoštevale ali
pravilno ocenile vojaških tveganj v mednarodnem okolju. Tako so si vladajoči krogi v zahodnih državah ob Hitlerjevem prevzemu oblasti (leta
1935) vztrajno zatiskali oči pred nevarnostjo, da izbruhne nova svetovna
vojna (ko so presojali položaj, so se slepili z dobronamernimi željami –
wishfull thinking), čeprav je nemški firer v svojem delu Mein Kampf še
pred prihodom na oblast (na)povedal, da bo odpravil »vse krivice« versajskega miru, razširil Nemčijo in v njej združil vse Nemce. Ob takšnem stanju duha so bile vlade zahodnih evropskih držav leta 1938, da bi »rešile«
svet pred vojno, pripravljene podpisati Münchenski sporazum in žrtvovati
Čehoslovaško, to pa so svetovni in domači javnosti predstavile kot enkraten, neprekosljiv mirovni dosežek.87
Vpliv materialnih in duhovnih dejavnikov je tesno povezan s prvim zakonom vojne, ker je po eni plati stopnja razvitosti obrambnega in vojaškega sistema države odvisna od političnih ciljev njenega mirnodobnega razvoja, po drugi plati pa politika s cilji, ki si jih je zastavila v vojni, določa
okvirje sil in sredstev ter metode, s katerimi jih bo uresničila. Duhovni
dejavnik zajema sposobnost ljudi, da v kritičnih razmerah, ko jim je v nevarnosti zdravje in življenje in celo življenje in imetje njihovih družin, uspešno rešujejo obsežne in zapletene vojne naloge. Pomembno vlogo imajo
pri tem: (1) spoznanje vseh ljudi, ki so vključeni v uresničevanje vojnih
nalog, da morajo osebne interese podrediti skupnim interesom vojaških
kolektivov; (2) njihova pripravljenost, da se navzlic tveganjem vključijo v
uresničevanje vojnega programa, in (3) zaupanje ljudi v vodstvo in njihovo
prepričanje v končno zmago.
V novejših študijah, ki se ukvarjajo s preučevanjem mesta in vloge duhovnega dejavnika v vojni, je močan poudarek na znanju ljudi in na njihovi pripravljenosti, da ga v vojni uporabijo za uresničitev vojnih ciljev. V
kolikšni meri se izkoristi duhovni dejavnik, je predvsem odvisno od tega,
kako ljudje dojemajo vojaško ogroženost oziroma vzroke, cilje in značaj
vojne. Zaradi razvoja množičnih medijev na to vse bolj vplivata izobrazba
in politična propaganda88.
87
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Čeprav je Čehoslovaška podpisala sporazuma o pomoči s Francijo in ZSSR, se ti dve
državi nista udeležili njene obrambe. Prav nasprotno, vladi Francije in Velike Britanije sta začeli pritiskati na Čehoslovaško, da odstopi območje Sudetov Nemčiji, in
vztrajali, dokler nista dosegli cilja. Da bi pomirili svetovno in domačo javnost, ker sta
zaveznico izdali Nemčiji, sta novembra 1938 podpisali sporazum, s katerim sta jamčili neodvisnost in ozemeljsko nedotakljivost preostanku Čehoslovaške, a ko je Hitler že čez pol leta zasedel celotno Čehoslovaško ga spet nista spoštovali.
O propagandi obstaja več definicij, pri čemer je dr. Mladen Zvonarević (v delu Socijalna psihologija, 37. poglavje; Školska knjiga, Zagreb 1980) ugotovil, da se je znanstvena definicija tega pojma prvič pojavila v enciklopedijah šele leta 1929 in da se njegova vsebina pogosto povezuje z vzgojo. Sprva je imel pojem slabšalen prizvok, ker
so med prvo svetovno vojno z njim označevali vse, kar je prihajalo iz Nemčije in Centralnih sil. Najpogosteje se s tem izrazom pojmuje načrtno organizirano, premišljeno
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Po koncu prve svetovne vojne in po španski državljanski vojni so se
tudi vojaški teoretiki pričeli intenzivneje ukvarjati z vlogo ideologije v
vojni in z mestom ter vlogo načrtne in sistematične uporabe propagande.
V ta namen so že med obema svetovnima vojnama skoraj vse večje države
vzpostavile posebne štabe, specializirane za spremljanje nasprotnikove
propagande in načrtovanje ter izvajanje svoje (proti)propagande. Kmalu
se je pokazalo, da je propaganda preozek okvir, ki sam zase ne omogoča
povsem uspešnega vpliva na duhovni dejavnik. Rezultat raziskav civilnih
in vojaških izvedencev s področja psihologije, sociologije, politologije, trženja in drugih je bilo integriranje širokega spektra ukrepov, prijemov in
postopkov – od verbalnih do grobe uporabe sile – v skupen arzenal prepričevanja, vsiljevanja svoje logike in svojih svetovnih nazorov, podtikanj,
izsiljevanj, zastraševanj, moralnih in drugih diverzij, vse do uporabe fizične sile. To novo področje, kjer so vzporedno uporabljali knjige, plakate,
revije, tisk, fotografije, umetniška dela, filme, gledališke predstave, pesmi,
razstave, športne prireditve, verske prireditve, radijske oddaje, govorice,
pozneje pa tudi TV oddaje, so poimenovali »psihološka vojna«89. Pričeli
so jo izvajati v miru in v »hladni vojni« v obliki »psiholoških operacij« in
obravnavati kot vzvod za vplivanje na stališča, čustva in (pod)zavest prebivalstva vojskujočih se in nevtralnih držav ter njihovih oboroženih sil.
Nekateri so jo ironično poimenovali »intelektualno orožje«.
V zunanjepolitični propagandi Nemčije so nemški vodje svoje osvajalne cilje prikrili tako, da so Nemčijo prikazovali kot žrtev nepravičnega
versajskega miru in vztrajno ponavljali, da si Nemčija samo prizadeva izboriti tisto, kar druge evropske države že imajo90. Nemški pohlep po
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širjenje raznovrstnih političnih, verskih in drugih idej z namenom, da se pridobi naklonjenost javnega mnenja za cilje različnih organizacij. Propaganda se opira na kolektivno psihologijo in se odvisno od ciljev, ki jih želi doseči, sklicuje na racionalne
kot tudi na iracionalne dejavnike in motive psihičnega življenja. Ne glede na variacije med definicijami so vsi, ki so propagando poskušali definirati, enotni v tem, da poskuša spreminjati stališča, prepričanja in vrednote ljudi. Več o tem je napisano v učbenikih, ki se ukvarjajo s socialno psihologijo.
O psihološki vojni obstaja več definicij, a vsem je skupno, da se ukvarjajo s tem,
kako pridobiti naklonjenost (»dušo«) posameznika, naklonjenost (»duše«) ciljnih
skupin in prebivalstva ter oboroženih sil kot celote. Psihološka vojna ima tri osnovne
cilje: (1) oslabiti moralo, moralnopsihološke in moralnopolitične sile in obrambne
sposobnosti države, proti kateri se pripravlja ali nanjo že poteka napad, pri čemer se
brez zadržkov izkoriščajo nasprotnikove težave in šibkosti; (2) pridobiti podporo svetovnega javnega mnenja, da vojaško akcijo sprejme kot »utemeljeno z zakoni« ali pa
kot »samoobrambo«, »osvobodilno poslanstvo«, ipd., in (3) na zasedenih ozemljih oblikovati ustrezen režim, da bi lokalno prebivalstvo pridobili k sodelovanju in ga prepričali v nesmiselnost upiranja. Podrobnosti so opisane v učbeniku dr. Mladena Zvonarevića Socijalna psihologija (Školska knjiga, Zagreb 1981) in v zborniku Osnove
vojne psihologije (Beograd 1973) ter v vojaških priročnikih in enciklopedijah.
Dr. Mladen Zvonarević, ki je preučeval Hitlerjev politični manifest (Mein Kampf), je
ugotovil, da je diktator gradil na tem, da je laž lahko še tako velika, pa bodo vedno
ljudje, ki ji bodo verjeli. Iz osebne izkušnje je namreč vedel, da navadni ljudje preprosto ne morejo verjeti, da bi si kdo lahko povsem izmislil velikansko laž, ko pa
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ozemljih, kjer so živeli tudi Nemci – v Franciji (Alzacija, Lotaringija), Čehoslovaški, Poljski, Luksemburgu, Jugoslaviji in Avstriji, pred mednarodno javnostjo ni bil predstavljen kot načrt »nove delitve« Evrope, ampak
kot »legalna pravica nemškega naroda do samoodločbe« in do združitve
vseh Nemcev z matično državo. Vrhu tega se je Nemčija opirala na desničarske (pro)nacistične stranke in skupine v drugih državah ter na države
poraženke prve svetovne vojne, ki so podobno kot Nemčija izgubile dele
ozemelj (Madžarska, Bolgarija, Turčija). Tako se je Hitler pri napadu na
evropske države, ko si je pomagal z močno propagando, lahko oprl na
ideološke zaveznike v vrstah lokalnih nacionalsocialističnih in fašističnih
strank in (ali) v vrstah politično organiziranih pripadnikov nemške manjšine v napadenih državah (na Poljskem, Čehoslovaškem in v Jugoslaviji).
Zanimivo je, da je Hitler celo priključitev Avstrije in zasedbo Čehoslovaške poskušal svetovni javnosti prikazati kot legalna akta; anšlus je
predstavil kot »združitev avstrijskih Nemcev« z nemškimi rojaki, okupacijo Češke pa kot vzpostavitev protektorata nad državo, ki ni mogla sama
vzdrževati reda na svojem ozemlju (da bi »dokazal« svojo privrženost
mednarodnemu pravu, je priznal samostojnost Slovaške, ki se je odcepila
od Češke). Vse to pa je bilo le krinka: v resnici je z zasedbo Avstrije vzpostavil temeljišče za poznejši prodor na Balkan, z zasedbo Čehoslovaške pa
temeljišče za načrtovani prodor z juga na Poljsko91.
Pri napadu na ZSSR se nikakor ni mogel odločiti za to, da bi ravnanje
ponovil in dovolil avtonomijo še Ukrajincem, Belorusom, obbaltiškim in
kavkaškim narodom (kar so mu svetovali nekateri nemški generali, da bi
te narode pridobili za sodelovanje pri zrušenju Sovjetske zveze). Če bi to
storil, bi bilo v popolnem neskladju z njegovim ekskluzivnim rasističnim
načrtom o vzpostavitvi življenjskega prostora za Nemce (Lebensraum), saj
na vzhodu ni moglo biti prostora za »nižje rase« (Untermensch). Največ,
kar je storil, je bilo, da je na razvalinah držav, ki jih je porazil, priznal obstoj dveh marionetnih državic (Neodvisne države Hrvaške in Slovaške) in
da je v drugi polovici druge svetovne vojne dovolil, da se v enote SS novačijo prostovoljci iz okupiranih držav (znane so bile divizije SS Karel Veliki, Viking, Handžar, Skender beg idr.) ter da se iz sovjetskih vojnih ujetnikov »prostovoljcev« sestavijo enote ROA (Ruska osvoboditel’naja armija),
ki so bile pod popolnim nemškim nadzorom. Nasprotno so ravnale sile
protifašistične koalicije; z zmagami na fronti in s pozivom vsem naprednim silam, da naj se združijo v boju proti fašizmu, so uspele doseči, da so
se v zaledju okupirane Evrope organizirala in začela z bojem odporniška
gibanja z zelo heterogenimi političnimi programi in da so v prelomnih trenutkih druge svetovne vojne Italija, francoske Petainove sile v severni
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sami lažejo le »na drobno«. To lahkovernost ljudi so nato spretno izkoriščali tako Hitler kot Goebbels ter njuni sodelavci. Več o tem je napisano v 37. poglavju učbenika
Socijalna psihologija (Školska knjiga, Zagreb 1981).
Aleksander Papagos: Grčka u ratu 1940–1941, str. 16–17; VIZ, Beograd 1954.
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Afriki, Romunija in Bolgarija po seriji državnih udarov prestopile na zavezniško stran.
Nazoren primer sinergije materialnega in duhovnega dejavnika je bila
grška obramba pred italijansko agresijo na Grčijo oktobra 1940.92. Italijanski diktator Mussolini je v začetku junija 1940 napačno presodil, da se
bo vojna v Evropi končala; da ne bi ostal brez plena, je nekaj dni pred kapitulacijo Francije ukazal splošni napad na Francijo, v Afriki pa napad na
Egipt. Ker je Nemčija pridobila na svojo stran tudi Bolgarijo, Romunijo in
Madžarsko, se je – ob naraščajočem nemškem vplivu – zbal, da bo ostal
brez plena tudi na Balkanu, zato je oktobra 1940 postavil Grčiji ultimat, s
katerim je na njenem ozemlju zahteval vojaške baze.93 Grška vlada je bila
povsem osamljena: Francija ji ni mogla pomagati, ker je že junija kapitulirala, na podporo Velike Britanije tudi ni mogla računati, ker je ta potrebovala enote v severni in vzhodni Afriki, kjer naj bi preprečile italijanski
prodor v južni in severni Egipt, prav tako pa ni mogla pričakovati pomoči
Jugoslavije; kljub vsemu temu so se Grki odločili, da ne popustijo italijanskim zahtevam, ampak da se bodo branili.
Grški generalštab je izročil vladi oceno, da jih bo na zahodu napadla
Italija, hkrati pa še Bolgarija na vzhodu, vendar to grške vlade, ki si je
pred tem zagotovila podporo vsega naroda, ni omajalo.94 Sklicevala se je
na demokratične tradicije antične Grčije, ki je vedno cenila svobodo, na
junaško špartansko obrambo Termopil pred številčnejšo perzijsko vojsko
in na podobne druge zgodovinske primere in mite, hkrati pa tudi na pravičnost samoobrambne vojne pred fašistično agresijo, in s tem dosegla
visoko stopnjo enotnosti in povezanosti prebivalstva in vojske, čeprav je
bilo materialno razmerje vojaških sil izrazito neugodno za obrambo. Vse
to je presenetilo italijanskega fašističnega diktatorja Mussolinija, ki je
računal, da se bo v Grčiji ponovilo tisto, kar se je pred tem zgodilo v Estoniji, Litvi, Latviji, Luksemburgu, na Danskem in Čehoslovaškem, ki so se
napadalcem vdale brez enega samega strela.
Četudi je Italija imela popolno strateško premoč na morju, v zraku in
na kopnem, so grške enote z utrjenih položajev že v prvem mesecu vojne
ustavile italijansko ofenzivo in nato novembra izvedle uspešen protinapad. S tem so italijanski generalštab prisilile, da je uporabil v Albaniji še
92
93
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Drugi svetski rat (pregled ratnih operacija), 1. deo, str. 363–393; Vojno-istorijski institut, Beograd 1957.
Ultimat so Italijani utemeljili z lažnimi obtožbami, da Grčija po kapitulaciji Francije
(junija 1940) ni ostala nevtralna, ampak je prepustila svoje baze na voljo Veliki Britaniji. Hkrati so začeli hujskati okupirano Albanijo, da naj od Grčije zahteva »sporna
ozemlja«, s tem pa je Italija odgovornost za vojno preložila na Grčijo. Propagandna
kampanja je imela cilj prisiliti Grčijo, naj stori podobno kot Čehoslovaška, ki se je
Hitlerju uklonila brez strela. (Aleksander Papagos, prav tam, str. 76–77)
Grški maršal Papagos v svojih spominih trdi, da so italijanski ultimati in Mussolinijeve javne grožnje, da bo Grčiji zlomil hrbtenico, samo ojeklenili voljo grškega ljudstva
in oboroženih sil, da so se uspešno uprli napadalcu in ga premagali. (A. Papagos,
prav tam, str. 78)
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28 divizij, ki jih je – prepričan v hiter uspeh v Grčiji – nameraval uporabiti
za ofenzivo v Afriki, s tem pa je postala uspešnejša še britanska obramba
severnega Egipta. V zimskih bojih in bitkah na težavnem visokogorskem
zemljišču južne Albanije in severozahodne Grčije sta prišla do polne veljave telesna vzdržljivost in visok bojni duh grške vojske, ki sta prevladala
nad zračno, pomorsko in kopensko številčno in tehnično premočjo italijanske vojske. Grška vojska se je morala umakniti z albanske fronte šele
aprila 1941 po nemškem napadu na Jugoslavijo, ki je grške sile v Albaniji
odrezal od zaledja.
Drugi zakon vojne narekuje, da se v vojni poleg materialnih upoštevajo
tudi duhovni dejavniki95 oziroma družbena zavest. Odločno državno
vodstvo ali vodstvo vstaje proti okupatorju, ki je sposobno prepričati državljane in vojake, da je treba vztrajati tudi v najbolj kritičnih razmerah,
lahko mobilizira prav zadnje rezerve. Prav tako je po drugi strani možno,
da obotavljajoča, neodločna vladna politika in notranja trenja med strankami oslabijo voljo prebivalstva do odpora in odprejo nasprotniku pot, da
doseže cilje brez oboroženega boja; tako na primer je Hitler okupiral Alzacijo, Sudete, Češko in Avstrijo, pozneje pa tudi Dansko. V nasprotju s
politično-vojaškim vodstvom Čehoslovaške, ki je brez boja klonilo pod
Hitlerjevim diktatom, prav tako kot so to storila državna vodstva Romunije (ki je Stalinu brez boja prepustila Besarabijo), Latvije, Litve in Estonije
pred Stalinom, se je politično-vojaško vodstvo Finske v nič manj težavnih
okoliščinah odločilo, da sovjetski ultimat zavrne. Po uspešno izvedeni
mobilizaciji je uspešno odbilo začetne sovjetske ofenzive in klonilo šele,
ko je porabilo vse, kar se potrebuje za uspešno vojskovodstvo96.
Nizka bojna morala italijanske vojske in defetizem v zaledju sta bila v
drugi svetovni vojni tudi glavni vzrok, da so se anglo-ameriške enote brez
večjih težav leta 1943 izkrcale na Siciliji, od koder so nato z lahkoto prodrle na Apeninski polotok. Četudi je Italija še imela dovolj bojnih in drugih
vojnih ladij, letal in enot kopenske vojske za uspešno obrambo polotoka,
se je italijansko državno vodstvo zaradi splošnega brezupa, ki je zajelo
vojsko in prebivalstvo, septembra 1943 vdalo. Kako zelo pomemben je duhovni dejavnik, katerega kazalci so motivacija za boj, bojna morala in pripravljenost na žrtve, se je dobro videlo v drugi svetovni vojni, ko so števil95
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Kategorija duhovni dejavnik se obravnava širše kot moralnopolitični dejavnik, ki je
sicer njegovo jedro, ker vsebuje tudi druge elemente, med katerimi so zelo pomembni volja, čustva, vera v zmago ter pripravljenost oboroženih sil, vlade in prebivalstva, da vztrajajo, se žrtvujejo in ne izgubijo volje do vojskovanja in zaupanja v zmago
tudi potem, ko začno doživljati grozote vojne, človeške izgube, materialne izgube,
trpljenje ipd. V sovjetskih virih se je posebna pozornost posvečala ideološki sestavini
duhovnega dejavnika. (Vojna i armija, prav tam, str. 231–260)
Tudi generalštab Rdeče armade je sprva podcenjeval pripravljenost Fincev, da se odločneje postavijo v obrambo. Operacije so se pričele 30. novembra 1939 in se končale
po 105 dnevih; v tem času je Rdeča armada izgubila okoli 210.000 mož, Finci pa okoli
70.000 mož. (Drugi svetski rat – pregled ratnih operacija, 1. deo, str. 133–166; Vojnoistorijski institut, Beograd 1957)
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na protifašistična odporniška gibanja delovala na okupiranih ozemljih
tudi potem, ko so se legalne oblasti brezpogojno vdale ali ušle v inozemstvo.

Vpliv notranjepolitičnih razmer na potek vojne
Tretji zakon opisuje povezanost med notranjepolitičnimi razmerami v državi, politično vsebino vojne in potekom vojne. Zunanja politika v državi
je vedno povezana z njeno notranjo politiko. Čim manjša so razhajanja
med političnimi strankami in znotraj državnega vodstva, močnejši je
obrambni naboj države in uspešnejše delovanje njenih oboroženih sil, in
obratno. Če so v državi neurejene notranje razmere in vodje političnih
strank v boju za oblast iščejo podporo zunanjih sil, se zmanjšuje njena
obrambna in vojaška moč. Značilen primer, kako lahko kak dogodek prelomno vpliva na potek vojne, so bile notranjepolitične razmere v Veliki
Britaniji ob nemškem napadu na Poljsko 1. septembra 1939.97. Vse do
tega datuma izenačeno razmerje sil v parlamentu ni omogočalo radikalnejših ukrepov proti Hitlerju, ki je položaj spretno izrabljal za vedno nove
in nove zavajajoče mirovne ponudbe. Predsednik britanske vlade Chamberlain, ki je dotlej z obotavljivo politiko Hitlerju olajšal okupacijo dotlej
francoskega Posarja, ter Avstrije in Čehoslovaške, je 1. septembra 1939
ponovno poskusil še z eno mirovno pobudo; tokrat se je nanjo zelo burno
odzval ves britanski parlament in Spodnji dom je na pobudo konservativcev odločno in enodušno podprl ultimat Nemčiji, ki je označil začetek
druge svetovne vojne. Britanska vlada je zaradi Chamberlainovih napak,
ki jih je storil v letih pred izbruhom vojne, in zaradi vojaških porazov do
maja 1940 morala odstopiti; mesto premierja je 8 mesecev po začetku
vojne prevzel dotedanji obrambni minister Winston Churchill, ki mu je
bilo v novih okoliščinah (predvsem zaradi nemških vojaških uspehov v
Evropi in na Atlantiku) veliko lažje doseči medstrankarsko soglasje kot v
miru.98
Vpliv notranjepolitičnih razmer na vojno so analizirali že v antiki. Plutarh je pri opisu razmer v Šparti, ki se je v 3. stol. pr. n. št. bojevala za prevlado nad ostalimi grškimi državami, analiziral dejavnosti špartanskega
plemiča Kleomena, ki je težil za tem, da bi zrušil sistem kolektivne vladavine skupine špartanskih izbrancev (kolegij eforov je namreč izredno težko dosegel soglasje, ki je bilo pogoj za uspešne vojaške akcije) in da bi
prevzel vlogo špartanskega kralja, ki bi Šparti omogočil uspešnejše voj97
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W. Churchill: Druga svetovna vojna, str. 253–259; Borec, Ljubljana 1964.
Churchill je v zvezi s tem rekel: »Čut dolžnosti je prva stvar in osebne zahteve se
umaknejo v ozadje. Potem ko sem dosegel načelen sporazum z voditelji drugih
strank s formalno privolitvijo njihovih organizacij, je bilo vodenje ljudi, ki sem jih
poklical k sebi, podobno vodenju vojaka v bitki, ki takoj, ne da bi kaj vprašal, prevzame dodeljeno nalogo … Nesebično so ravnali predvsem tisti številni konservativni
in nacionalnoliberalni ministri, ki so morali odložiti svoje resorje in prekiniti svojo
kariero ter v tem odločilnem trenutku zapustiti javno dejavnost – v mnogih primerih
za vedno.« (Churchill, prav tam, str. 257)
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skovodstvo99. Hotel je izničiti vpliv opozicije, ki ga je po ukinitvi eforata
obtoževala, da hoče postati samodržec; zato je izpeljal številne družbene
reforme, da bi vnesel enotnost v najširše družbene sloje in bi bilo lažje doseči vojne cilje. Da bi rešili Šparto, je s prijatelji odpisal vsem prebivalcem
dolgove in prvi dal vse svoje premoženje razdelitveni komisiji, za njimi pa
so to storili še drugi pripadniki premožnega sloja. Prav tako je z javnimi
deli omogočil zaslužek tudi nižjim slojem. V skladu z odločitvijo komisije
je vsak Špartanec dobil svoj del premoženja (sklaros). Šele ko je bila
opravljena ta reforma, s katero si je pridobil množično politično podporo,
je pričel z vzpostavljanjem in usposabljanjem nove vojske. Njegovo ravnanje je močno odmevalo tudi v drugih grških državah, kjer je prišlo do razcepa družbe na tiste, ki so bili za podobne reforme, in tiste, ki so bili proti.
Z novoustanovljeno vojsko in zavezniki je zatem Kleomen dosegel številne
uspehe, ki jih ne bi mogel, če pred tem ne bi izpeljal notranjih reform.
Da je med med notranjepolitičnimi razmerami v državi in potekom
vojne povezava, se je zelo dobro videlo tudi med punskimi vojnami, ko so
se za prevlado v Sredozemlju bojevali Rimljani in Kartažani (Punci). V
Kartagini so bila ves čas močna trenja med dvema političnima strankama:
na eni strani bogatimi trgovci, pomorskimi prevozniki ter ladjedelničarji
in na drugi strani bogatimi sužnjeposestniki in latifundisti. Prvi so zagovarjali stališče, da mora biti najpomembnejši državni interes Kartagine
ohranitev pomorske premoči, ki jim je zagotavljala varno povezavo vseh
kartažanskih sredozemskih tržišč in surovinskih baz; drugi pa, da mora
biti glavni državni interes ohranitev severnoafriškega agrarnega temeljišča in prevlade Kartagine na »črni celini«. Prvi blok je zagovarjal gradnjo
močne flote in širjenje sfere interesov v Sredozemlju (kar je vodilo do
konfrontacije z Rimom, ki si je tudi želel prilastiti Sicilijo), drugi pa krepitev kopenske vojske in zavarovanje ozemlja pred napadi sosednjih
afriških držav in plemen. V nasprotju s prvim blokom, ki je vodil Kartagino v neposreden spopad z Rimom, se je drugi ves čas poskušal izogniti
vojni z Rimom. Trenja med blokoma so ves čas zelo slabo vplivala ne le na
razvoj in strukturo oboroženih sil, ampak tudi na kartažanski način vojskovodstva. V Rimu je bilo drugače: tam so dosegli soglasje, da Rim nima
druge možnosti in da mora premagati Kartagino, če želi postati velika država. Zato so razvili močno floto, s katero so se enote kopenske vojske izkrcale v severni Afriki in tekmeca uničile.
Vojna lahko s svojimi pozitivnimi rezultati vpliva, da se v državi, ki se
vojskuje, začasno stišajo notranja trenja med strankami, ali pa prav nasprotno – če pride na fronti do porazov, lahko pade vlada ali pa pride do
revolucije.100 Med ameriško vojno za neodvisnost (1775–1783) je Velika
99

Plutarh: Življenje starih Grkov, str. 358–390; DZS, Ljubljana 1982.
je, da so vojaški porazi carske Rusije v rusko-japonski vojni (1904/1905) pospešili izbruh revolucije; podobno se je zgodilo v Nemčiji, Avstro-Ogrski, Rusiji in
Turčiji po težkih vojaških porazih v prvi svetovni vojni. Najbolj svež primer je »okto-

100 Znano
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Britanija poskušala z najemniško vojsko zadušiti vstajo severnoameriških
kolonij, ki so iz prostovoljcev ustanavljale milice. Te so sicer doživele številne poraze, a po vsakem so vedno znova sestavile nove prostovoljske
enote, medtem ko je britanska najemniška vojska imela pri popolnjevanju veliko večje težave – vojake so morali celo kupovati na evropski celini,
v nemških kneževinah. Ko je ameriška milica zmagala pri Saratogi, Britanci pa so si vedno znova zaman prizadevali uničiti ameriške oborožene
sile, je to strnilo javno mnenje v Ameriki za podporo vladi, medtem ko se
je v Veliki Britaniji javno mnenje razcepilo in so se okrepile vrste nasprotnikov vojne. Ameriška diplomacija je izrabila nasprotja med evropskimi
silami in dosegla, da so leta 1778 v vojno na strani ZDA vstopile Francija,
Španija in Nizozemska, dokler ni bil leta 1783 v Parizu zaradi naraščajočega ameriškega odpora in vse močnejših nasprotnikov vojne v Veliki Britaniji podpisan mirovni sporazum in so ZDA dobile neodvisnost.
Vpliv notranjepolitičnih razmer na potek vojne je bil občuten tudi v Avstro-Ogrski ob izbruhu prve svetovne vojne. V dvojni monarhiji je bilo
Slovanov kar okoli 50 odstotkov vsega prebivalstva in skušali so si izboriti
enak status (trializem), kot so ga že imeli Avstrijci in Madžari; zato je državno vodstvo na Dunaju ob izbruhu vojne sodilo, da bi na fronti obramba proti Srbiji ustvarila v monarhiji vtis šibkosti dunajskega režima, kar bi
utegnilo vzpodbuditi vstajo in odcepitev avstrijskih Slovanov (Slovencev,
Srbov, Hrvatov, Čehov, Slovakov, Poljakov). Zato je Dunaj močne vojaške
sile monarhije namesto v obrambo usmeril v ofenzivo proti Srbiji, četudi
je carska Rusija zaradi večje vojaške moči in ugodnega izhodišča za prodor v Madžarsko bila veliko nevarnejši vojaški nasprotnik. Notranjepolitične razmere so torej zelo neposredno vplivale na to, da je dobila prednost ofenziva proti Srbiji, četudi bi Avstro-Ogrska veliko uspešneje
podprla nemški prodor na zahodni fronti, če bi odločneje udarila v občutljiv in izpostavljen ruski južni bok na nemško-avstro-ogrski fronti. S tem
bi namreč rusko vrhovno poveljstvo prisilila, da pregrupira ruske sile in
okrepi svoj južni bok s silami – ki so namesto tega prodirale v Nemčijo.
V vojaško poraženi in okupirani Turčiji se je zgodilo prav nasprotno kot
v Avstro-Ogrski, ki so ji v zadnjem letu prve svetovne vojne vojaški porazi
na solunski fronti in na soški fronti pospešili notranji razpad in se je na
njenem ozemlju razglasilo pet novih držav (Država SHS, Čehoslovaška,
Poljska, Madžarska in Avstrija). Po vojni so dotlej sprte turške nacionalne
politične stranke dosegle soglasje o tem, da je, če želita turški narod in
država preživeti, treba opustiti koncept večnacionalnega imperija, kakršen je bil Turčija pod žezlom sultana Abdula Hamida; Turki so se oprli na
nacionalni program homogenizacije svojih vrst v boju za moderno naciobrska revolucija« leta 2000 v ZRJ, potem ko se je morala Vojska Jugoslavije v skladu s
Kumanovskim sporazumom umakniti s Kosova in so tja prišle mednarodne sile, da
so vzpostavile protektorat OZN. Nova oblast v Srbiji je zatem kljub nasprotovanju
zveznega predsednika Koštunice izročila dotedanjega predsednika ZRJ Slobodana
Miloševića mednarodnem sodišču v Haagu.
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nalno državo in v trenutku, ko so turško ozemlje okupirale sile Antante in
so se v Mali Aziji izkrcale grške enote, so združene turške stranke odstavile z oblasti kapitulantsko sultanovo dinastijo in dosegle soglasje o splošni
ljudski vstaji. Odziv nanjo je bil množičen, na zasedenih ozemljih so se
aktivirale partizanske in gverilske enote in v zaledju grških armad, ki so
že prodrle do Ankare, se je začelo razsulo. Ofenziva prenovljene turške
vojske in gverilcev se je pod vodstvom Kemal paše Ataturka končala s popolno zmago nad grško vojsko. Posledica te zmage je bila, da so iz Male
Azije izgnali vse grško prebivalstvo in ustanovili nacionalno državo na sedanjih mejah.
Pogosto se dogaja, da se vodstvo države, ki se vojskuje z drugo državo,
poveže z opozicijskimi krogi te države (da bi še okrepilo notranji razdor)
in jih z raznimi obljubami in na druge načine pridobi za podpis miru ali
za prestop v lasten tabor. Tako je Nemčija že pred napadom Italije na
Grčijo v drugi svetovni vojni poskušala z obsežno propagandno akcijo
povzročiti razcep v grškem javnem mnenju in ločiti vlado od ljudstva;
oprla se je na nekatere grške politike in se predstavljala kot prijateljska
država, ki želi na Balkanu ohraniti mir. Nemci so dosegli nekaj uspeha,
ker je grški predsednik vlade želel dokazati, da Grčija verjame nemškim
obljubam; zato je načelniku generalštaba prepovedal mobilizacijo 3. korpusa ob albansko-grški meji.101 Kasneje je napad Italije dokazal, da so italijanske sile dosegle začetne uspehe prav zato, ker je grška vojska napad
iz Albanije dočakala nepripravljena.

Vpliv gospodarskega dejavnika na potek vojne
Kako deluje četrti zakon, je tako v prvi kot v drugi svetovni vojni pokazala mobilizacija celotnega gospodarstva vseh velikih držav za potrebe vojskovodstva; to je bil pogoj, da so se lahko gospodarno izrabile zmogljivosti in da so s povečano proizvodnjo nadomestili visoke izgube vojaške
tehnike ter zagotovili ustrezne količine goriva, streliva in drugih potrošnih sredstev, potrebnih za uspešno vojskovodstvo v zraku, na morju in
na kopnem.102 Nemško vrhovno poveljstvo se je zavedalo, da Nemčija na
svojem nacionalnem ozemlju nima in ne bo imela dovolj strateških surovin za dolgotrajno vojno, zato je že v prvem letu druge svetovne vojne izvedlo pomorsko-zračno invazijo na Norveško. Njen cilj je bil, da nemške
sile na Norveškem in Finskem zagotovijo nadzor nad Baltikom in trajen
pritisk na Švedsko, s čimer je bil prek baltiških pomorskih komunikacij
do konca vojne zagotovljen nemoten dostop do kakovostne švedske železne rude in drugih rud, potrebnih za izdelavo kakovostnih jekel.
101 Papagos,

prav tam, str. 80, 82–83.
prvo svetovno vojno so v vseh spopadenih državah skupaj izdelali na leto povprečno 45.000 letal, 2.000 tankov, 37.000 artilerijskih orožij in minometov in okoli
250.000 mitraljezov. V obdobju 1941 do 1944 je bila povprečna letna proizvodnja
130.000 letal, 91.000 tankov, 510.000 artilerijskih orožij in minometov in 1.660.000
mitraljezov. (Sokolovski: Vojna strategija, str. 47; VIZ, Beograd 1965)

102 Med
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Podobno je Hitler ravnal leta 1940 z Jugoslavijo, ker jo je podobno kot
Švedsko želel ohraniti kot surovinsko bazo za vojskovodstvo. Ko je italijanski fašistični diktator Mussolini brez Hitlerjevega soglasja leta 1940
napadel Grčijo, in je tej prišla na pomoč Velika Britanija, je nastala nevarnost, da bi britanski bombniki začeli iz Grčije napadati romunske rafinerije, ki so bile za Nemčijo edini vir nafte. Zato jih je moral Hitler zavarovati; čeprav je že oktobra 1940 načrtoval vojno proti ZSSR, ki naj bi se
začela pomladi 1941, se je leta 1941 odločil, da preventivno uniči še Jugoslavijo in Grčijo (operacija Marita), ki ji sama Italija vojaško ni bila kos. Iz
podobnih razlogov je ukrepala tudi Japonska; ker je bila prav tako brez
ustreznih količin strateških surovin, si je v obdobju pred izbruhom druge
svetovne vojne krčevito prizadevala zagotoviti logistično surovinsko bazo
za uspešno vojskovodstvo. Med leti 1931 in 1941 so na izvedbo tega strateškega načrta bistveno vplivali privrženci japonske kopenske strateške
šole, ki so videli rešitev v osvojitvi logističnih in surovinskih baz na azijskem kopnem. Po invaziji na Mandžurijo (1931) in na Kitajsko (1937) so
japonski kopenski strategi sprva slavili, toda potem se je pokazalo, da je
prožna kitajska izčrpavajoča obramba na azijskem kopnem, kjer je v zaledju zavzetih ozemelj začela delovati neuničljiva kitajska gverila, onemogočila vzpostavitev zanesljivega japonskega surovinskega in logističnega
temeljišča. Japonski kopenski strategi so se znašli pod vse močnejšim pritiskom japonske pomorske šole; zaradi neuspeha japonske kopenske vojske na Kitajskem in njenega poraza v spopadih s sovjetsko Rdečo armado
v Mongoliji so njeni zagovorniki računali, da se bodo japonski logistični
problemi rešili, če bi Japonska hitro osvojila šibko branjene azijske kolonije evropskih imperijev103. Tako je Japonska leta 1941 preusmerila svoje
glavne napadne operacije na jug, proti nizozemskim, britanskim in francoskim azijskim kolonijam, četudi še ni končala vojne proti Kitajski (kjer
je še vedno imela koncentrirane glavne sile kopenske vojske). Glavni in
končni cilj te ekspanzije je bila Avstralija.
Japonska na svojih otokih ni imela dovolj surovin za uspešno delovanje
vojaške industrije, zato so to njeno šibko stran med vojno izkoriščali
Američani za napad na pomorske komunikacije, ki so deželo vzhajajočega sonca povezovale s surovinskimi viri v Mandžuriji, Koreji, na Filipinih
in na zasedenih indonezijskih otokih. V teh napadih so sprva imele glavno vlogo ameriške podmornice; do konca leta 1943 so zmanjšale japonsko
trgovsko floto za 80 odstotkov tonaže, ki jo je imela na začetku vojne104.
Na vsako tono ladij, ki so jo izdelali v japonskih ladjedelnicah, so jih medtem ameriški podmorničarji potopili tri tone.105 Japoncem je tako začelo
primanjkovati velikih ladij in so si zato pomagali z manjšimi transportnimi ladjami, ki so plule v plitvih vodah, kjer podmornice niso mogle delo103 L.

M. Chassin: Istorija drugog svetskog rata, str. 174–178; VIZ, Beograd.
Li: Vazdušna moć, str. 55; VIZ, Beograd.
105 Prav tam, str. 189.
104 Ešer
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vati, in ponoči, ko jih niso mogla odkriti in napadati ameriška letala.
Temu je sledila nova ameriška letalska ofenziva (operacija Starvation):
tedaj so strateški bombniki namesto bomb nosili morske nekontaktne
danjske mine, ki so jih trosili v plitve vode pred lukami in na vozliščih komunikacij. S to operacijo je bil japonski pomorski promet dokončno pretrgan in zlomljena proizvodna moč japonske industrije; obenem je na Japonskem zavladala lakota, kajti ameriške mine so ogrožale tudi ribiške
ladje in ladje, ki so prevažale hrano.106
Tudi Veliko Britanijo so že v prvem letu blokirale nemške podmornice;
da bi si Otočani zagotovili preživetje z nemotenim dovozom ameriške vojaške pomoči prek Atlantika, so bile potrebne varne pomorske komunikacije. Ameriška pomoč je bila namenjena tudi ZSSR, ki je na okupiranih
ozemljih izgubila velik del obrambne industrije in surovin, Zato so bile
zavezniške obrambne operacije, ki so na oceanskih komunikacijah varovale pomorski promet pred napadi nemških in japonskih podmornic, naravnost nujne, če so hoteli zavezniki doseči zmago. Za to pa je moralo njihovo ladjedelništvo mesečno zgraditi večjo tonažo trgovskih ladij, kot pa
so jim jo mesečno potopile nemške podmornice.107 Vzporedno s temi
obrambnimi operacijami je treba omeniti tudi zavezniške napadne strateške operacije bombniškega letalstva po nemških raziskovalnih centrih,
metalurških kombinatih, rafinerijah in industrijskih središčih, da bi
zmanjšali sovražnikovo proizvodnjo orožja in opreme.

Vpliv znanosti na potek vojne
Za ponazoritev, kako deluje peti zakon vojne, je iz prve in druge svetovne
vojne zanimiv primer vključevanja znanstvenoraziskovalnih ustanov obeh
strani v raziskave novih oborožitvenih sistemov, novih načinov proizvodnje, novih načinov uporabe oboroženih sil idr. Znanstveniki so na obeh
straneh fronte prav tekmovali, kdo bo projektiral vse popolnejša in smrtonosnejša orožja, to pa je prispevalo, da je med vojno prednost nihala od
ene do druge strani, in ustvarjalo neke vrste dinamično ravnotežje.
V drugi svetovni vojni se je Velika Britanija prva odločila za to, da v vojaške raziskave vključi množico civilnih znanstvenikov najbolj različnih
strokovnih profilov. Prvič v novejši zgodovini država namreč ni več mogla
računati na to, da jo bo ščitila otoška lega. Nemci so iz zraka ogrožali
106 Prav

tam, str. 194–199.
se opremo na podatke Pomorske enciklopedije (2. izdaja, 6. zvezek, str. 163, tabela
7; JLZ »Miroslav Krleža«, Zagreb), se da ugotoviti, da so nemške podmorniške sile
leta 1939 uspele potopiti okoli 420.000 brutoregistrskih ton (brt) trgovskih ladij in pri
tem same izgubile 9 podmornic; leta 1940 so izgubile 24 podmornic in potopile okoli
2.200.000 brt; leta 1941 so izgubile 35 podmornic in potopile približno enako tonažo
nasprotnikovih ladij kot prejšnje leto, nato pa leta 1942 izgubile 87 podmornic in potopile okoli 6.300.000 brt. Šele leta 1943 so uspeli zavezniki zmanjšati letne izgube
na okoli 2.600.000 brt, pri tem pa potopiti 237 podmornic. Takrat šele je postalo
jasno, da so na Atlantiku dosegli zmago, ki pa ne bi bila mogoča, če ne bi ladjedelniška industrija sproti nadomeščala potopljenih trgovskih ladij.

107 Če
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njeno ozemlje, nemške podmornice so ji ogrožale komunikacije, povrhu
pa ji je po porazu Francije kakor Damoklejev meč grozila nevarnost
nemške desantne operacije. Velika Britanija se je tako zaradi dotedanjega
zanašanja na površinsko bojno floto težkih oklepnic in na strateške bombnike znašla v položaju, da ni imela dovolj sil za boj proti podmornicam
in proti nasprotnikovim bombnikom. S pomočjo skupin znanstvenikov,
povezanih v time za operacijske raziskave, so tako že v prvi etapi druge
svetovne vojne preusmerili težišče vojaških raziskav na področja protiletalske in protipodmorniške obrambe ter civilne zaščite108.
Skupinsko znanstveno delo matematikov, kriptografov, obveščevalcev
in strokovnjakov za komunikacije je Veliki Britaniji omogočilo, da sta
med nemškimi vojaškimi operacijami britanska vlada in generalštab oboroženih sil ves čas vojne imela popoln vpogled v vsebino radijskih sporočil, ki so krožila med Vrhovnim poveljstvom nemške vojske (OKW) in oddaljenimi nemškimi enotami109. Ta sporočila so nato zavezniki uporabljali
za protiukrepe; poseben štab je z varovalnimi ukrepi skrbel za to, da
Nemci vse do konca vojne niso izvedeli za uspešen zavezniški vdor v njihovo mrežo strateškega poveljevanja in za to, da so ključni vodje protifašistične koalicije sproti poznali vsebino poslanih nemških radijskih sporočil, brž ko so jih prejeli nemški štabi.
V vsaki vojni se močno poveča delež nacionalnega dohodka, ki se uporablja za logistično podporo in neposredno izvajanje vojaških operacij;
močno se povečajo vlaganja v znanstvene raziskave in v razvoj ter proizvodnjo novih oborožitvenih sistemov. Da se trud raziskovalnih institucij,
ki delajo za potrebe kopenske vojske, letalstva in mornarice, ne bi podvajal, se za nadzor nad njimi ustanavljajo posebne državne ustanove, ki skrbijo za gospodarno uporabo kadrov in porabo razpoložljivih virov. Takšna
reorganizacija je omogočila, da je že v prvi svetovni vojni prišlo do množične proizvodnje bojnih strupov in zaščitne opreme, zrakoplovov in vseh
vrst vojaških letal (izvidniških, lovskih in bombniških), novih vrst ladij
(kot so protipodmorniške ladje, minolovci, desantne ladje, matičnih hidroavionskih ladij), podmornic, tankov, minometov, daljnostrelnih topov
(s kakršnimi so Nemci obstreljevali Pariz), motornih vozil (motornih
koles, tovornjakov, kolesnih in goseničnih traktorjev), oklepnih vlakov,
protiletalskih topov, novih vrst morskih min (protidesantnih, protipodmorniških, antenskih), radijskih postaj, goniometrov in prisluškovalnih
radijskih postaj ipd.
Ko države, ki imajo večje znanstvene potenciale, mobilizirajo inštitute
za potrebe vojske, kar spremljajo povečana vlaganja v vojaške raziskave,
med seboj nepretrgoma tekmujejo, da bi prekosile tekmece z novimi pro108 Keith

R. Tidman: The Operations Evaluation Group – A History of Naval Operations
Analysis; USNI, Annapolis 1984.
109 Podrobnosti so opisane v knjigi Waltera Winterbothama Ultra (Mladinska knjiga
1976) in v treh knjigah znane monografije Davida Kahna Šifranti protiv špijuna (CIP,
Zagreb 1979).
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totipi oborožitvenih sistemov; potem je od sposobnosti industrije odvisno,
da take projekte v čim krajših rokih in v čim večjih količinah proizvede in
dobavi oboroženim silam. Pri tem ima izredno pomembno vlogo sodelovanje znanstvenoraziskovalnih inštitucij in obveščevalne službe, saj se na
podlagi zaplenjenih, sestreljenih ali uničenih primerkov nasprotnikove
bojne tehnike lahko v marsikaterem primeru hitro pride do novih rešitev.
Med izume znanstvenikov, ki so med drugo svetovno vojno bistveno
pripomogli k uspešnejšemu poteku vojaških operacij, spadajo radarji (ki
so omogočili pravočasno odkrivanje nemških bombniških napadov in
nočno bojno delovanje lovcev, ki so jih prestrezali), motilniki radarjev in
radijskih postaj, sonarji (ki so omogočili odkrivanje in spremljanje manevriranja podmornic ter napade na podmornice med njihovo podvodno
plovbo), letala z reakcijskim pogonom, samomorilske rakete in torpedi
(npr. baka in kaiten, ki jih je uporabljala japonska mornarica v zadnji fazi
vojne na Tihem oceanu), balistične in aerodinamične rakete (kot so bile
nemške V-1 in V-2, uporabljene za bombardiranje Londona), protiletalski
avtomatski topovi, bližinski vžigalniki granat (ki so postale uspešne proti
zračnim ciljem, tudi kadar so zgrešile cilj, le razdalja do cilja ni smela preseči polmera učinka drobcev, to je nekaj deset metrov), zažigalne bombe
(ki so ob gorenju razvijale temperature okoli 2000–3000 stopinj Celzija),
nekontaktne mine (ki so eksplodirale pod ladijskim trupom, tudi če so
ležale do 50 metrov globoko, ker so jih aktivirali akustični, magnetni, indukcijski ali hidrodinamični vžigalniki), različne vrste minolovk (akustičnih, magnetnih, indukcijskih, eksplozivnih), podvodna diverzantska
sredstva, samovodljivi torpedi (ki so se usmerjali na zvočno polje ladij),
atomska bomba (ki je pospešila kapitulacijo Japonske) idr.
Za ponazoritev neposrednega vpliva znanosti na potek in končne rezultate vojaških operacij je koristno spoznati dinamiko japonske letalske
operacije proti ameriški floti med bitko za Filipine sredi oktobra 1944.
Potem ko so Japonci na podlagi obveščevalnih analiz junijske in julijske
bitke za Marianske otoke razočarano ugotovili, da so s klasičnimi bombnimi in torpednimi napadi letal dosegli (pre)skromne rezultate (v 800
bojnih poletih so jim ameriški lovci sestrelili 500 letal, 60 pa jih je sestrelila ameriška ladijska zračna obramba), so pred Filipini prvič množično
uporabili pilote samomorilce. Pokazalo se je, da se je v povprečju 35 odstotkov vseh pilotov samomorilcev uspelo z letali prebiti do ameriških
ladij in jih zadeti; pri tem jih je 5 % uspelo ladje potopiti, 30 % pa jih je uspelo ladje zpoškodovati.110 Ko so kasneje ameriški znanstveniki analizirali manevre napadenih velikih in majhnih ladij, ki so streljale na japonska
letala, hkrati pa se jim izogibale z manevriranjem (spreminjale so kurz in
hitrost), so izoblikovali priporočila za optimalno manevriranje ladij, kar je
nato drastično zmanjšalo ameriške izgube – velikih ladij za 50 odstotkov,
majhnih pa za 30 odstotkov.111
110 Keith
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Vpliv razmerja socialnih in moralnopolitičnih sil na potek vojne
Že v delih tukaj večkrat navajanega kitajskega klasika Sun Civuja je
mogoče ugotoviti, da so se vladarji in vojskovodje, ki so v antiki vodili vojaške pohode, zelo dobro zavedali pomembnosti vpliva družbenih in moralnopolitičnih sil na potek vojne. V znanem in doslej najboljšem Griffithovem prevodu Sun Civujevega dela Umetnost vojne (The Art of War) se v
drugem delu prvega dodatka prvemu poglavju izrecno trdi, da se v državi,
kjer ni soglasja med prebivalstvom, ne da izvesti mobilizacije vojske ter
da se vojske, v kateri ni soglasja, ne da uporabiti za boj. Na podlagi teh
dveh spoznanj o nujnosti notranje trdnosti Sun Civu vztraja pri tem, da je
treba pred vsakim vojaškim pohodom vliti prebivalstvu občutek varnosti
in opraviti priprave med prebivalstvom in v vojski, da se zagotovi njihovo
uspešno sodelovanje v vojni. Očitno se je že Sun Civu v 5. stol. pr. n. št.
zavedal moči javnega mnenja in nujnosti poenotenja stališč civilne in vojaške javnosti do vojne. V tretjem delu istega poglavja so kot sredstva, s
katerimi vladar in vojskovodje dosežejo soglasje, navedeni spoštovanje
navad in šeg prebivalstva ter pravično vladanje in spoštovanje časti vojakov in prebivalcev.
Misel o odločilni vlogi moralnih dejavnikov v vojni zasledimo pozneje
tudi pri Clausewitzu ter pri teoretikih in vojskovodjah prve in druge svetovne vojne. Nekateri avtorji so v svojih delih posebej analizirali socialne
sile in posebej moralne sile in politične sile. Ker političnega dejavnika ni
mogoče osamiti od psiholoških in moralnih motivov ljudi, saj se z njimi
zliva v skladno celoto, jih bomo v tem poglavju obravnavali celostno.
Sodobni zahodni teoretiki dajejo pri ocenjevanju vedenja človeškega
dejavnika v vojni v svojih delih prednost psihologiji ali pa ideologiji in političnim pobudam. Mnogi sodobni zahodni avtorji gradijo na stališču, da
se posameznik, ki je na bojišču ves čas v smrtni nevarnosti, opira predvsem na nagon po preživetju, na navade, pridobljene med urjenjem, na
povezanost kolektiva, v katerem se bojuje, in na psihične občutke. Britanski feldmaršal Montgomery pa je med razpravo o tem, kaj predvsem vpliva na vojaka na prvi bojni črti, rekel, da »vojaki na bojišču manj mislijo na
demokracijo kot pa na to, kaj se skriva pred njimi za gričevjem, ki ga morajo napasti«.112 Marksistična šola pa je zelo pogosto potiskala v ospredje
občutek dolžnosti in ideološke motive. V času hladne vojne so teoretiki te
šole očitali zahodnim teoretikom, da v vojski zapostavljajo družbene ideale, da vojake vzgajajo v duhu kast in jih podkupujejo s tem, da jim dajejo
visoke plače in jim nudijo visoko udobje vseh mogočih vrst. Kot kontrast
so poudarjali odločilno notranjepovezovalno vlogo komunistične partije,
ki naj bi v enostrankarski državi »cementirala enotnost ljudstva, vojske in
stranke« v »nepremagljivi monolit«.
111 P.

A. Kuročkin: Osnovy metodiki voenno-naučnogo issledovanija, str. 71; Voennizdat, Moskva 1969.
112 Skupina avtorjev: Moralno-politički faktor u savremenom ratu, str. 41; VIZ, Beograd
1965.
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Razmerje socialnih in političnih sil se kaže znotraj države, pa tudi na
širši regionalni in globalni ravni. Znotraj države se to čuti predvsem v odnosu, ki ga imajo državniki, vodje in članstvo političnih strank ter prebivalstvo kot celota do obrambe in do oboroženih sil. Kadar se doseže soglasje med vlado, prebivalstvom in vojsko, se lahko doseže visoka stopnja
povezanosti vojnih prizadevanj. Kadar pa se pričnejo vmešavati v strokovna vojaška vprašanja sprte politične stranke, se lahko zgodi, da vojaška
moč države oslabi. V notranjih krizah lahko začno rasti ugled, pomen in
prestiž oboroženih sil, kadar te preprečijo državljansko vojno; lahko pa se
zgodi prav nasprotno – kadar oborožene sile podprejo eno od strank in
skupaj s policijo izvajajo pritisk na opozicijo, se njihov ugled zmanjša in
se z opozicijo konfrontirajo. Posebno tvegano je uporabiti vojsko za vzdrževanje notranjega reda in v notranjepolitičnih razprtijah; namesto da
prispeva k umiritvi razmer v državi, lahko pripelje do stopnjevanja spopadov, s tem pa do zmanjševanja varnosti in hkrati tudi do zmanjševanja
obrambne moči države. Kadar v državi izbruhne državljanska vojna, primeri ameriške zvezne vojske v 19. stoletju, v 20. stoletju pa carske Rusije,
Španije, Avstro-Ogrske, Kitajske in drugih držav, kažejo, da se praviloma
razcepijo tudi oborožene sile.
Značilen primer, ki kaže, kako lahko notranjepolitične razprtije negativno vplivajo na oborožene sile in obrambno moč države, so dogodki v
Kraljevini SHS leta 1928 po atentatu srbskega šovinista Račića v parlamentu na priljubljene hrvaške politike Pavla in Stjepana Radića ter Djura
Basarička. Ti vodilni možje HSS so skupaj s srbskim politikom iz Hrvaške
Svetozarem Pribičevićem uspeli pridobiti množično podporo hrvaškega
prebivalstva za boj proti velikosrbskim politikom, ko so se zavzemali za
večjo stopnjo hrvaške avtonomije. Ves bes in sovraštvo hrvaškega prebivalstva sta se po atentatu obrnila proti jugoslovanski vojski, ki jo je javno
mnenje imelo za represivno orodje velikosrbskega šovinizma, saj so jo v
nekaterih krajih med množičnimi demonstracijami uporabili (skupaj z
žandarmerijo) za vzdrževanje reda. Da bi bilo vse skupaj še huje, je atentat izrabila še fašistična Italija; potem ko je leta 1923 nasilno zasedla Reko
(državo Fiume, ki je bila formirana po Rapalskem sporazumu), je pričela v
Evropi široko zasnovano propagandno kampanjo, v kateri je Jugoslavijo
prikazovala kot »ječo narodov«, kjer niti kralj niti vlada nista sposobna po
demokratični poti rešiti notranjih odnosov med konstitutivnimi narodi.
Na Hrvaškem so se kot posledica tega atentata začeli napadi prebivalstva na srbske vasi, prav tako pa napadi na oficirje in druge pripadnike
vojske, žalitve vojaških oseb, protesti in demonstracije pred vojašnicami,
skladišči ipd.113 Pripadniki vojske so se tako brez svoje krivde znašli v
zelo kočljivem položaju: če bi se branili z orožjem, bi lahko krizo v srbskohrvaških odnosih še poglobili, tvegali razpad države ter italijanski poseg v
Dalmaciji, če pa se ne bi branili, bi tvegali, da jih nezadovoljni državljani
113 Mile
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282

XMARSOVA DEDIŠČINAX

linčajo, jim odvzamejo orožje, vdrejo v vojašnice in se oborožijo ter prično
z oboroženo vstajo ipd. To bi potem lahko bilo povod za italijansko zasedbo Dalmacije in jadranskih otokov. Do prelivanja krvi in italijanskega posredovanja ni prišlo le po zaslugi diplomatskih spretnosti nekaterih srbskih generalov (Matića, Jurišića in Marića) na Hrvaškem, ki so se ogradili
od atentata, izrazili solidarnost z žrtvami atentata ter obrzdali srbske šoviniste.
Za vojno je značilno, da se med njenim trajanjem spreminja razmerje
moralnopolitičnih sil, v prvi vrsti zaradi izgub ter lakote, bolezni, splošnega pomanjkanja in drugih večnih spremljevalcev vojne. V obdobju velikih
kolonialnih vojn v 19. stoletju, ki so jih spremljale kazenske ekspedicije
proti civilnemu prebivalstvu, v evropskih državah sploh ni bilo množičnih
protestov proti tem grozodejstvom; vlade evropskih držav, ki jim je pomagalo dejstvo, da so tudi njihovi prebivalci izrabljali del bogastev iz kolonij,
ki so se opirale na vojaško moč, politično centralizacijo in gospodarsko
premoč, so zato nekaznovano širile svoje kolonialne imperije. Ko pa so
njihove oborožene sile pričele v kolonijah doživljati poraze in izgube, se je
začel odnos evropske javnosti polagoma spreminjati; glas je začelo dvigati
javno mnenje, občutljivo na izgube domačih sil in na rast vojaških stroškov. V 20. stoletju se je to prvič pokazalo že med rusko-japonsko vojno
(1905). Porazi ruske vojske in flote na Daljnem vzhodu so oslabili carsko
strahovlado in pospešili revolucionarna vrenja opozicije v metropoli. Proti
carju se niso obrnili samo pacifisti in privrženci panslovanskih idej,
ampak tudi mnogi ruski nacionalisti, ki so imeli vladarja osebno, vlado in
generalštab za odgovorne, ker Rusije niso pripravili za vojno. Carska
vlada je le s težavo zadušila kmečke in delavske nemire, pri čemer se je
ves čas bala, da se bodo vstaje razširile tudi na poraženo in nezadovoljno
vojsko.
Podobno se je zgodilo med prvo svetovno vojno v Evropi v vseh državah. Štiriletna izčrpavajoča vojna, v kateri ni nobena stran uspela doseči
pričakovane hitre zmage, vse pa so imele hude izgube v moštvu, je v zadnjih letih vojne v vseh državah okrepila pacifizem, protivojna gibanja ter
sprožila številne vojaške vstaje.114 Ko je zaradi težkih življenjskih razmer
v zaledju tudi število stavk začelo strmo naraščati, se je vznemirjenost pri114 V

nasprotju z rusko carsko vojsko, v kateri so si boljševiki načrtno prizadevali za izstop Rusije iz vojne in za obračun s carizmom, je v francoski in drugih vojskah prihajalo do stihijskih uporov, množičnih zavračanj ukazov za odhod na fronto, pobojev
oficirjev ipd. Omenja se, da so se leta 1917 in leta 1918 v Franciji dvignili upori vojakov v 75 pehotnih polkih, 12 artilerijskih polkih in 23 pehotnih bataljonih. Zaradi
hudega upada bojne morale oboroženih sil ob visokih izgubah na fronti in stavkah
ter neredih v zaledju so bili glavni razlogi za hud italijanski poraz pri Kobaridu (leta
1917), za vstajo avstro-ogrske flote v Boki Kotorski in za številne vojaške vstaje v avstro-ogrski kopenski vojski. Podrobnosti o razkroju evropskih armad v zadnjem obdobju prve svetovne vojne so podrobneje opisane v skupinski študiji sovjetskih avtorjev pod redakcijo Žuravkova, Belogo in Maryganova Moralno-politički faktor u savremenom ratu (str. 106–118; VIZ, Beograd 1965).
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čela širiti iz zaledja na fronte. Tam so se začeli vojaki med seboj vojskujočih se armad bratiti, tako da so celo vojaške oblasti zmagujoče strani
uspele zgolj z največjimi napori in z množičnimi kaznovanji ohraniti nadzor nad vojsko. Grozila je resna nevarnost, da se bodo revolucije iz Rusije
in Madžarske razširile proti zahodni Evropi.
Primer, kako je bilo mogoče uspešno izkoristiti razmerje socialnih in
moralnopolitičnih sil v Evropi za nemotene priprave za drugo svetovno
vojno, je bila notranjepolitična in zunanjepolitična aktivnost Nemčije, ko
se je Hitler po prihodu na oblast predstavil zmagovalkam prve svetovne
vojne in evropskemu javnemu mnenju kot borec proti mednarodnemu
komunizmu in kot glavna ovira Sovjetski zvezi pri njenih poskusih podpiranja revolucij v Evropi. S tem da je v Nemčiji odstranil leve sile in v svoji
stranki notranjo opozicijo (v »noči dolgih nožev« Otta Rohma in njegove
privržence v SA), je pridobil podporo nemškega in mednarodnega kapitala, ki mu je bilo izjemno veliko do stabilnih razmer v Nemčiji, da bi lahko
nemoteno deloval.
Hitler je z diplomatsko dejavnostjo, ko je leta 1935 z Japonsko ustanovil evrazijski pakt proti Kominterni, uspel velik del zahodne javnosti prepričati, da ravna defenzivno, v prid vseh evropskih držav. Ker so se v takratni Evropi resno bali socialnih revolucij in so lahko v živo videli
podtalno revolucionarno delovanje Kominterne (ki jo je podpirala ZSSR),
vodilni zahodnoevropski krogi niso nasprotovali začetnemu nemškemu
oboroževanju; pričakovali so, da bo s tem Evropa dobila zanesljivejšo
obrambo na Vzhodu. Ko pa je Hitler pred napadom na Poljsko nenadoma
sklenil z ZSSR pakt o nenapadanju (1939) in se je pokazalo, da bosta pri
njegovem rušenju dosežkov versajskega miru imeli prednost Poljska in
Francija, je bilo za francosko-britanske protiukrepe prepozno, saj je Nemčija že bila do zob oborožena.
Na drugačen način kot Hitler, a kljub temu dokaj podobno, je ravnalo
sovjetsko vodstvo, ki je še celo desetletje po končani prvi svetovni vojni
predvidevalo, da bodo v Evropi, zatem pa tudi v Aziji izbruhnile številne
delavske revolucije, ki bodo prej ali slej prerasle v svetovno revolucijo
»mednarodnega delavskega razreda«. Da bi priprave za to revolucijo lahko
potekale koordinirano in da bi se zanjo pripravili vodstveni politični in vojaški kadri, so v ZSSR iz predstavnikov komunističnih partij evropskih in
azijskih držav ustanovili Kominterno, sprva predvideno kot nekakšen
»generalštab« svetovne proletarske revolucije.115 Ko je Stalin obračunal s
trockističnimi in drugimi kadri (ki so vztrajali, da je treba vzpodbujati
svetovno revolucijo), je Kominterno spremenil v pomožno orodje velikodržavne politike Sovjetske zveze. Zaradi obstoja in delovanja Kominterne
Stalin sicer ni imel večjih težav, ko je leta 1939 s Hitlerjem sklenil sovjetsko-nemški sporazum (ker je Hitler že pred tem korenito obračunal z
115 Podrobnosti

analizira študija A. Kolpakidija in D. Prohorova Imperija GRU – očerki istorii russkoj voennoj razvedki (Olma-Press, Moskva 2000).
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nemškimi komunisti in ostalo notranjo opozicijo), zato pa jih je imel med
drugo svetovno vojno z zahodnimi zavezniki, ki so mu večkrat očitali, da
je dvoličen, ker po eni plati sodeluje z njimi, po drugi pa podpira Kominterno kot mednarodno zarotniško organizacijo, ki skrivaj pripravlja revolucije. Tako je teza o svetovni delavski revoluciji med drugo svetovno
vojno povsem izginila iz sovjetske uradne doktrine, sama Kominterna pa
je bila brez velikega pompa, značilnega za njeno ustanovitev, leta 1943
razpuščena.
Delovanje šestega zakona vojne nazorno osvetljuje tudi primer ustanovitve protifašistične koalicije med drugo svetovno vojno, ki so jo formirale
ideološko zelo različne države.116 Četudi so med svetovnima vojnama Sovjetsko zvezo (in Kominterno kot njeno orodje) v zahodnih državah in ZDA
imeli za grožnjo njihovi notranji stabilnosti, od leta 1939 do leta 1941 pa
celo za Hitlerjevo zaveznico, je 22. junija 1941 po napadu Nemčije na
ZSSR hipoma prišlo do ustanovitve protifašistične koalicije. V njej je Sovjetska zveza dobila nadvse pomembno vlogo, saj je prav na njeni fronti
vse do leta 1945 bojno delovala glavnina nemške vojske. V ZDA je šele po
japonskem napadu na Pearl Harbour decembra 1941 prišlo do obrata v
javnem mnenju in šele ta je prispeval, da so tudi dotlej nevtralne Združene države postale članica protifašistične koalicije. S tem pa se je na globalni ravni drastično spremenilo razmerje sil.
Ustanovitev močne protifašistične koalicije je imela še stranski učinek:
pogum je vlila prebivalstvu mnogih okupiranih držav, da se ni vdalo,
ampak se je uprlo in odprlo novo fronto podtalnega bojevanja v zaledju
fašističnih sil. Podobno se je zgodilo po drugi svetovni vojni zaradi novega
razcepa sveta: na eni strani so se zbrale ZSSR, LR Kitajska in druga socialistične države, na nasprotni ZDA in druge zahodne kapitalistične države,
medtem ko so se vmes znašli narodi in osvobodilna gibanja v francoskih,
britanskih, nizozemskih, portugalskih in drugih kolonijah ter v jugovzhodni Aziji, na Kubi in v Afganistanu; ta gibanja so se lahko oprla na en
ali drugi blok in si s tem bistveno povečala možnosti za uspešno delovanje.
Kadar je vodstvo okupirane države po vojaškem porazu svoje redne vojske in popolnem zlomu držav znalo motivirati prebivalce za odpor in oboroženi boj proti okupatorjem, so se vojaško sicer močnejši okupatorji
znašli pred žilavim, nepopustljivim nasprotnikom, ki se je ob pomoči iz
tujine sistematično izogibal neposrednim spopadom in je podrejenost v
vojaški tehniki nadomeščal z gverilskimi, diverzantskimi, partizanskimi
in drugimi akcijami, hkrati pa z ofenzivo na zunanjepolitičnem prizorišču. Poraz sicer pogosto povzroči brezup in notranji razkol v poraženi drža116 Tako

so bile v sestavi protifašistične koalicije države s parlamentarno demokracijo
(Velika Britanija, ZDA, Francija idr.), država pod vodstvom vojaškega diktatorja
(Kvomintangova Kitajska pod Čankajškom) in država z diktaturo proletariata
(ZSSR). Na koncu vojne so se pridružile tudi nekatere države iz nasprotnega tabora
(npr. Italija, Romunija in Bolgarija).
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vi, lahko pa – prav nasprotno – pripelje do tega, da se notranja trenja potisnejo v ozadje in se prebivalstvo poenoti z vstajniki.
Ta zakon upošteva, da imajo v vojni tudi ideje upora in duhovni dejavniki veliko materialno moč, zato njegovo delovanje zelo dobro ponazori
primer Francije, ki je leta 1940 kapitulirala, čeprav so Nemci zasedli le četrtino njenega ozemlja in so ostale nedotaknjene ne le vse francoske kolonije, ampak tudi vsa francoska flota in je francoska vojska še vedno imela
velike količine orožja, ki bi ga lahko izrabila za obrambo mest in za partizansko vojskovanje.117 Francoska odporniška gibanja, ki so po vojaškem
zlomu Francije začela delovati na okupiranih ozemljih, pri čemer so se
opirala na vodstvo v tujini (Veliki Britaniji), so uspešno delovala vse do
konca druge svetovne vojne, četudi so imela za delovanje veliko slabše
možnosti kot pa francoska vojska po začetnih porazih do leta 1940.
Temu je podoben, čeprav ima obraten predznak, primer Nemčije ob
koncu druge svetovne vojne, ko so se začele nacistične oblasti temeljito
politično in vojaško organizacijsko pripravljati za partizansko vojskovanje
(Wehrwolf), pa je bilo nemško prebivalstvo tako sito vojne, naveličano in
brez volje, da do začetka gverile ni moglo priti. Nasproten primer je bil v
Sovjetski zvezi: Nemci in njihovi zavezniki so v letu 1941 in letu 1942
dokaj lagodno prodrli v notranjost ZSSR in zasedli celoten evropski del do
črte Leningrad-Moskva-Stalingrad-Kavkaz, potem pa tu zaradi nepopustljive obrambe Rdeče armade in razplamtevanja partizanske vojne v Belorusiji, Ukrajini in drugih okupiranih delih Rusije doživeli popoln zlom
svojih načrtov in poraze, ki so bili uvod v poznejši popoln vojaški polom.

Vpliv razmerja oboroženih sil na potek vojne
Razmerje oboroženih sil je pomembno zato, ker v primerih zelo resnih
meddržavnih sporov lahko zatajijo diplomacija in vsi drugi elementi nevojaške državne moči, tako da nesporazumov ni več mogoče rešiti na
miren način, zato se državna vodstva odločijo za uporabo oboroženih
sil.118 Na potek in končni rezultat vojne, pogosto pa tudi samo oborožene117 Na

hitro kapitulacijo Francije je močno vplivalo tudi malodušje vrhovnega poveljnika francoske vojske generala Weyganda, ki je bil prav obseden s strahom pred revolucijami, kakršne so v Franciji večkrat izbruhnile v 19. stoletju, vedno po porazih
francoske vojske na frontah. Bal se je anarhije, do katere bi v tem primeru prišlo v
Franciji. Strah ga je bilo, da bi popoln zlom francoske vojske omogočil revolucijo,
zato je predlagal vladi, da preden vojska povsem razpade, zaprosi Nemce za premirje. Da bi vsem za boj pripravljenim državljanom razdelili orožje in pripravili obrambo francoskih mest, podobno kot so Poljaki branili Varšavo leta 1939, ni niti pomislil,
saj se je bolj bal revolucije kot Nemcev. (Djorđe Radenković, prav tam, poročilo generala de Gaulla o seji Vlade, str. 32–33)
118 Poljski sociolog Jerzy Wiatr je v znanem delu Sociologija vojske (str. 34–35; VIZ, Beograd 1987) primerjal organizacijo in naloge oboroženih sil z drugimi državnimi ustanovami in kot temeljne lastnosti oboroženih sil opredelil: (1) prevladovanje službenih zvez nad osebnimi; (2) birokratsko hierarhično zgradbo; (3) specifičen sistem notranje ureditve v vojaških hierarhično razvejanih kolektivih; (4) organizacijsko naravnanost vodenja oboroženega boja, katerega končni cilj je doseči vojaško zmago.
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ga spopada, takrat vpliva razmerje oboroženih sil, ki se med vojno spreminja in je odvisno od tega, do kolikšne stopnje se izkoristijo vojaške in
sploh obrambne zmogljivosti obeh spopadenih strani. V tem sklopu razlikujemo kot temeljni pojem začetno razmerje sil od razmerja sil v prvi,
drugi, tretji ali sklepni etapi vojne.
Zaradi teh okoliščin so bile oborožene sile doslej vedno »zadnje sredstvo« nacionalne moči (the ultimate »output« of national power), ki mora
sama po sebi biti tako prožna, prilagodljiva (različnim tveganjem) in organizacijsko usposobljena, da lahko po potrebi čim večji del svojih mirnodobnih obrambnih zmogljivosti preoblikuje (»pretopi«) v oborožene
sile.119 Te nato lahko vsilijo voljo državnega vodstva nasprotniku. Razmerje sil je dokaj enostavno opredeliti, če imajo spopadene strani podobne
oborožene sile. Težave se pojavljajo, kadar ima ena stran klasične oborožene sile, druga pa se opira na gverilce, diverzante, množične oblike odpora civilnega prebivalstva ipd. Ker je pravilna opredelitev (a)simetričnega razmerja oboroženih sil zelo pomembna, je razumljivo, da imajo vse
države posebne vojaške obveščevalne službe, te pa nalogo spremljati spremembe v razmerjih oboroženih sil v širšem okolju, ki jih obdaja120.
Splošno razmerje oboroženih sil v meddržavnem spopadu je rezultanta
razmerja sil na kopnem, v zraku, na morju, pod morsko globino in v vesolju. Pogosto se kaže kot aritmetična sredina razmerij v vsakem od naštetih
okolij. Posamična razmerja sil na kopnem, morju ali zraku se praviloma
izražajo v obliki količnika, čigar deljenec je število napadalčevih standardnih enot (divizij, brigad, bataljonov ipd.), delitelj pa število branilčevih standardnih enot; kadar se enote medsebojno razlikujejo po številu
pripadnikov, stopnji popolnjenosti z moštvom in kakovosti ter količini
oborožitvenih sistemov, je treba, da bi bila primerjava realna, deljenec
in delitelj množiti z ustreznimi ponderji, s pomočjo katerih se upoštevajo
tudi drugi kazalci kakovosti (izurjenost, bojna morala, ognjena moč
idr.). Čim ugodnejše je razmerje sil za eno od strani, večje zmogljivosti
ima in zato ima v vojni več možnosti, da doseže zmago. Zato si vsaka
država ali gibanje prizadeva zgraditi čim močnejše in učinkovitejše oborožene sile, za kar je pogoj trdna disciplina, utemeljena na enotnih normah
119 Skupina

avtorjev: Measuring National Power in the Postindustrial Age, str. 72;
RAND 2000.
120 Vojaške obveščevalne službe so praviloma struktuirane od obveščevalnih mrež, ki v
tujini zbirajo podatke o potencialnih nasprotnikih (1), enot za elektronsko izvidovanje, ki prestrezajo in dešifrirajo radijska in druga poročila, povelja in druge elektronske signale (2), posebnih izvidniških enot (radarske opazovalne mreže, izvidniška letala, obveščevalni sateliti, izvidniške ladje ipd) (3), analitičnih oddelkov, ki analizirajo zbrane podatke in jih oblikujejo tako, da jih lahko uporabijo poveljstva in štabi (4),
oddelkov za načrtovanje obveščevalnih dejavnosti in distribucijo obveščevalnih
podatkov (5), oddelkov za shranjevanje zbranih podatkov (6) in posebnih oddelkov
varnostne službe, ki skrbijo za to, da se v obveščevalno službo ne vrinejo tuji obveščevalci (7), ter logističnih oddelkov, ki skrbijo za financiranje dejavnosti, tehnično in
druge vrste oskrbe in zagotovitve (8). Vsaka veja oboroženih sil ima svojo obveščevalno službo, vse skupaj pa koordinirajo generalštabni organi.
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spoštovanja hierarhičnih ravni poveljevanja in določil pravilnikov ter
predpisov.121
Mnoge države so v 20. stoletju že v miru podpirale različne športne
(modelarske, padalske, jadralske, letalske, smučarske, potapljaške, strelske, planinske idr.), mladinske, radioamaterske, fotografske, veteranske
in patriotske organizacije. Te so bistveno prispevale k širjenju specifičnih
znanj in veščin, pomembnih za oborožene sile, na celotno prebivalstvo in
bi jih bilo zato treba vedno upoštevati pri presojah razmerij vojaških sil. V
kriznih stanjih je v ogroženih državah pogosto prihajalo do določene militarizacije teh organizacij; njihovi pripadniki so v njih na urjenjih in tekmovanjih pridobivali dragocena znanja in veščine, ki bi jih v vojni lahko
koristno uporabili za potrebe obrambe. Dogajalo se je, da so v delo teh
organizacij bili posredno ali neposredno vključeni upokojeni ali celo še
aktivni pripadniki vojske, obveščevalnih služb in različnih političnih
strank, ki so v kriznih razmerah poskušali te organizacije politizirati in
(zlo)rabiti.
V 20. stoletju so tudi mnoge politične stranke militarizirale svoje pripadnike in jih uporabljale za notranje obračune s pripadniki drugih
strank, včasih pa tudi za vojskovanje, ne da bi pri tem država, iz katere so
delovale, bila neposredno vključena v sovražnosti.122 Zato se odtlej opisani kazalci razmerja oboroženih sil vedno dopolnjujejo z razmerjem teh paravojaških sil, kar se vidi v vseh novih izdajah renomiranega zbornika
mednarodnega Centra za strateške študije iz Londona (The Strategic Balance).
Da ponazorimo vpliv paravojaških enot na razmerje sil, naj omenimo
121 Vodstva

oboroženih sil si prizadevajo, da bi vsi pripadniki vedno strogo spoštovali
vojaško disciplino tako v službi kot zunaj nje, prav tako pa tudi med bojevanjem. Izhajajo namreč iz empiričnega spoznanja, po katerem odstopanja od predpisanega
reda zelo slabo vplivajo na bojno moralo enot ter zmanjšujejo bojno vrednost enot in
vojske kot celote. Kazni za kršenje teh pravil so posebno v vojni izredno ostre. V težkih vojnih razmerah, ko so enote pod nasprotnikovim ognjem, ko imajo zelo neredno
oskrbo in visoke izgube, a je treba ohraniti njihovo tesno notranjo povezanost in
vzpodbuditi moštvo, da vztraja, vzporedno uporabljajo stimulativne ukrepe (povišanja, odlikovanja, nagrade ipd.) in drastične kazne. Pomembni dejavniki pri tem so:
(1) redno in nepotvorjeno informiranje moštva o stanju doma in na fronti, (2) skrb za
ranjence in vojake s posttravmatskim sindromom (PTS), (3) duševna tolažba, (4) skrb
za družine padlih, (5) omogočanje rednih stikov z družinami (prek vojaške pošte in
zvez), ipd.
122 V Italiji je fašistična stranka leta 1921 na Mussolinijevo pobudo ustanovila prostovoljsko uniformirano in oboroženo formacijo Črne srajce (Camicie nere), katere naloga je bila sprva »skrbeti« le za fizično nasilje nad nasprotniki fašizma in nad pripadniki neitalijanskih etničnih skupin (na Tirolskem, Primorskem in v Istri). Že leta
1922 se je preimenovala v fašistično milico z regionalno organizacijo, leta 1924 pa so
jo vključili v redne oborožene sile. Oddelki fašistične milice so se v tridesetih letih
med špansko državljansko vojno bojevali na strani generalisima Franca; v drugi svetovni vojni so bile njene enote (jakosti bataljona) razporejene v sestavo vsake italijanske pehotne divizije. Nacionalsocialistična stranka Nemčije je Italijane posnemala in
ustanovila prostovoljske enote SA in SS, ki pa so bile ločene od redne vojske. (Vojna
enciklopedija, 2. izdaja, 2. zvezek, str. 746–747)
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Kraljevino Srbijo v začetku 20. stoletja, ko so člani nacionalističnih strank
ter bivši in upokojeni oficirji leta 1903 ustanovili Glavni odbor četniške
akcije (pozneje preimenovan v Srbski komite);123 odbor je sprva širil v
glavnem le protiturško propagando, novačil ljudi med emigranti z ozemelj, ki so bila v sestavi evropske Turčije, zbiral denar, vojaško uril novake in jih pošiljal na »četovanje« v Turčijo. Leta 1908 je Srbski komite ustanovil tudi organizacijo Narodna odbrana (Narodna obramba), ki je
podobne dejavnosti razširila na Bosno in Hercegovino. Srbska vlada, ki je
uradno zagovarjala stališča o mirnem reševanju sporov s sosednjimi državami, te militantne organizacije uradno ni podpirala, vendar je tudi ni
preganjala. Dejavnosti takih paravojaških organizacij so prišle do posebne
veljave med balkanskimi vojnami, ko so njihovi pripadniki (»četniki«) aktivno in javno sodelovali s srbsko vojsko.
Vodje te ilegalne nacionalistične organizacije, ki so imeli pomembno
vlogo že pri uboju kralja Aleksandra Obrenovića in kraljice Drage leta
1903, so se po doseženih uspehih v balkanskih vojnah odločili, da svojo
diverzantsko-teroristično organizacijo legalizirajo pod imenom Združitev
ali smrt (Ujedinjenje ili smrt), znano pa tudi pod imenom Črna roka.124
Kot program so si zastavili združitev vseh srbskih dežel in leta 1914 uporabili bosanske prostovoljce za znani sarajevski atentat na avstrijskega
prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Sofijo, ki je bil
povod za začetek prve svetovne vojne; vodje in številne pripadnike te zarotniške organizacije so pozneje, leta 1917, zaradi priprav na atentat na
prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića obsodili na smrtne kazni.
Kraljevina SHS je po prvi svetovni vojni sicer dovolila ustanovitev Združenja četnikov za svobodo in čast domovine (Udruženje četnika za slobodu i čast domovine) in jih je celo uporabila za likvidacijo vstaj v Makedoniji in na Kosovu, toda brž ko so opravili te naloge, leta 1930 že niso več
imeli takega statusa kot po balkanskih vojnah. Zaradi šovinizma so bili
notranje ranljivi večnacionalni državi bolj v škodo kot v korist; ob praznikih so sicer smeli nositi svoje uniforme, ne pa tudi orožja, medtem ko so
se lahko urili samo v ustreznih športnih strelskih društvih tako kot vsi
drugi državljani125.
Nekdanji načini obravnavanja sestavin oboroženih sil kot parcialnih
kazalcev moči kopenske vojske, vojne mornarice in letalstva – število vojakov, število orožij in opreme, zaloge streliva in goriva, ipd., so danes
sicer še vedno pomembni, a še zdaleč ne več tako kot nekoč. V tretjem
tisočletju so v ospredju strateški viri, ki državi omogočajo, da lahko svojo
nacionalno moč po potrebi preoblikuje v vojaške zmogljivosti. To so: velikost in način porabe obrambnega proračuna, moštvo (v sestavi mirnodobnega ešalona in rezervni sestavi), vojaška infrastruktura, vojaške
123 Vojna

enciklopedija, 2. izdaja, 2. zvezek, str. 259–261.
enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 219–220.
125 Mile Bjelajac, prav tam, str. 252–254.
124 Vojna
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znanstvene ustanove, obrambna industrija in splošna podpora, ki jo oboroženim silam lahko zagotovijo znanost in tehnologija. Da bi ti viri lahko
prišli do veljave, je po eni strani potrebno znanje za njihovo preoblikovanje v vojaško moč, po drugi pa sposobnost vojaškega vodstva, da oborožene sile izuri in da njihova znanja in veščine izrabi za učinkovit nastop.126
Splošno razmerje oboroženih sil na kopnem, morju in v zraku, v novejšem času pa tudi v vesolju, vpliva na to, kdo bo v vojni prevzel in obdržal
začetno vzpodbudo, kakšna bosta razsežnost in fiziognomija vojne, kako
dolgo bo vojna trajala in kakšni bodo njeni rezultati. Zato si vsaka država
ali gibanje, ki mu grozi vojna nevarnost, že v miru prizadeva doseči čim
ugodnejše razmerje sil oziroma se priključiti koaliciji, s katero si bo povečalo možnosti za uspešno vojskovanje. Če tega ni mogoče doseči, si države
prizadevajo ohraniti nevtralnost, nato pa vstopiti v vojno v zanje (naj)ugodnejšem trenutku. Drugi element, ki se mu pripisuje velika pomembnost, je
razvoj mobilizacijskih potencialov, s katerimi se zagotavlja hiter prehod
države iz stanja miru v mobilno stanje, ko se lahko uspešno vojskuje.
Značilen primer, kako so si tudi majhne države z ustrezno diplomatsko
akcijo in z ustreznim načrtovanjem hitre mobilizacije in razvoja sil bistveno izboljšale neugodno začetno razmerje sil, je bila prva balkanska vojna
(1912). Takrat so generalštabi Srbije, Bolgarije in Grčije ugotovili, da lahko
turška vojska mobilizira okoli 850.000 vojakov, kar je bilo dvakrat več, kot
bi jih lahko mobilizirale naštete balkanske države. Vendar pa so njihove
podrobnejše generalštabne presoje pokazale, da so Turki zaradi vojne z
Italijo (1911/1912) morali imeti del sil v Libiji, okoli 50 odstotkov vseh
njihovih mobilizirancev pa je bilo v Mali Aziji in jih je bilo šele treba čez
črnomorske ožine prepeljati v Evropo. V skladu s to oceno razmerja sil so
balkanske države, ki so lahko skupaj mobilizirale le okoli 450.000 vojakov, hkrati napadle z nacionalnimi oboroženimi silami v smeri proti Carigradu, Makedoniji in Albaniji. Njihovo stališče je bilo, da bodo ob hitri
mobilizaciji in visoki bojni morali mobilizirancev ter ob hkratnem bojnem
delovanju vstajnikov v turškem zaledju (komiti, četniki) lahko prehitele
Turke in razbile evropski kontingent turške vojske, še preden se bo združil z maloazijskim kontingentom, četudi so bila številčna razmerja sil spopadenih strani v Trakiji in Makedoniji izenačena.
126 Novo

je to, da se pri presoji in merjenju razmerja sil pripisujeta vse večja vloga in
pomen vojaškim znanstvenim ustanovam, ki se ukvarjajo z raziskavami, razvojem,
usposabljanjem in vzgojo vseh pripadnikov oboroženih sil. Njihovi predavatelji so
najboljši kadri vojske in iz drugih znanstvenih institucij, zato so si te ustanove pridobile zelo velik ugled (v ZDA National Defence University, v Ruski federaciji Akademija voennyh nauk ipd.). Te vojaške akademske ustanove bistveno vplivajo na razvoj, mirnodobno usposabljanje in vzgojo oboroženih sil in so torej v marsičem prevzele vlogo, ki so jo nekoč imeli generalštabi. Pri presojah in merjenju razmerja sil ima
pomembno vlogo analiza stopnje (ne)sodobnosti nacionalne vojaške doktrine, ki
predstavlja tisti uporaben »izvleček« iz vojaške znanosti, ki ga imajo oborožene sile
za idejno podlago za svoje mirnodobne in vojne dejavnosti. Več o tem je pisala skupina ameriških avtorjev v že omenjenem sklepnem poročilu RAND za leto 2000
(Measuring National Power in the Postindustrial Age – 2000, str. 29–33).
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V nasprotju s turškimi silami na bolgarsko-turški fronti, ki so se po začetnih neuspehih organizirano umaknile na močno utrjene položaje
obrambe Carigrada, se je poveljnik turške makedonske armade odločil za
napad na srbske sile. Prišlo je do bitke pri Kumanovu, v kateri je bila turška makedonska armada popolnoma razbita, kar je omogočilo, da so se
srbske enote pridružile Bolgarom in s skupnimi močmi porazile Turke
tudi v Trakiji. Rezultat napačne turške presoje razmerja sil in na njeni
podlagi sprejete turške odločitve o prezgodnji ofenzivi v Makedoniji je bil
popoln turški poraz: Turčija je izgubila Albanijo, Kosovo, Makedonijo in
večji del Trakije. Notranjepolitična posledica tega poraza je bil začetek
mladoturške revolucije.
V dolgotrajnejših vojnah se zaradi množične mobilizacije spremeni začetno razmerje oboroženih sil. Pozneje prihaja do takega spreminjanja zaradi porazov in se lahko oborožene sile kake države vdajo (1), lahko se
začno revolucije (kot npr. v carski Rusiji in Turčiji v prvi svetovni vojni)
(2), v vojno morda vstopijo nove države (3) ali pa kaka država prestopi iz
enega tabora v drugega (4). V koalicijskih vojnah 20. stoletja so bile pogosto njihove spremljevalke vstaje prebivalstva v zaledju okupiranih ozemelj
ali revolucije, ki so pripeljale do sprememb razmerja sil in do tega, da je v
revolucijah ena od strani imela podporo enega od taborov, druga pa pomoč drugega. Tako so se med državljansko vojno v Rusiji protirevolucionarne sile opirale na pomoč Antante, ki je med prvo svetovno vojno aktivno podpirala tudi vstaje arabskih plemen proti Turkom; prav tako je
Antanta ustanovila v carski Rusiji vojaške enote iz avstro-ogrskih ujetnikov (Češka legija, Poljska legija, Jugoslovanska dobrovoljska divizija), ki
so bile pozneje uporabljene na frontah proti Centralnim silam ali med revolucijo v Rusiji. Podobno je bilo tudi med drugo svetovno vojno, ko je
francoska vlada kapitulirala, uporniki pod vodstvom generala de Gaulla
pa so nadaljevali vojno na strani protifašistične koalicije. Še paradoksalnejši je bil položaj na Kitajskem, kjer sta se Mao Cetung in Čangkajšek
zapletla v državljansko vojno, hkrati pa sta se vsak zase bolj ali manj intenzivno bojevala proti Japoncem. Po kapitulaciji Japonske sta se odločilno spopadla in vzpostavila vsak svojo samostojno kitajsko državo – na
kopnem je nastala komunistična Ljudska republika Kitajska, na otoku
Tajvan oziroma Formozi pa kvomintanška Narodna republika Kitajska.
Sedmi zakon posega v dinamično spreminjanje razmerja oboroženih sil
spopadenih strani, ki se med vojno spreminja po eni strani negativno pod
vplivom vojaških izgub, po drugi pa pozitivno, ker izgube ljudi in materiala nadomeščajo mobiliziranci, rezerve, zunanja pomoč ali (in) industrijska
proizvodnja. Država, ki ima večje rezerve v ljudeh in druge potenciale,
ima prednost, da lahko v vojni doživi večje začetne neuspehe, pa si lahko
kljub temu opomore in vojno konča uspešno. Razmerje sil lahko hipoma
bistveno spremenijo nova zavezništva, kapitulacije zaveznikov ali pa prestopi držav iz enega v drugi tabor. V obeh svetovnih vojnah se je začetno
razmerje sil med vojskujočimi se koalicijami dinamično in skokovito spre-
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minjalo. V prvi svetovni vojni se je to zgodilo najprej ob vstopu Italije v
vojno (leta 1915), nato pa ob vstopu Romunije (1916) in ZDA (1917) ter ob
izstopu Rusije iz vojne (1917). V drugi svetovni vojni je bilo tako ob verižnem porazu Belgije, Nizozemske, Norveške, Danske in Francije (leta
1940), pristopu Madžarske, Romunije in Bolgarije Nemčiji (1941), nemškem napadu na ZSSR in japonskem napadu na ZDA (1941), verižnih kapitulacijah Italije (1943), Romunije in Madžarske (1944) ter napadu Sovjetske zveze na Japonsko (1945).
Na razmerje sil ne vpliva le demografski dejavnik, ampak tudi kakovost
in količine sodobne bojne tehnike ter izurjenost, bojna morala, psihofizična kondicija in številčnost vojakov, vključno s stopnjo bojne pripravljenosti enot, stopnjo urejenosti vojskovališča (baze, komunikacije, zaklonilniki, logistična infrastruktura idr.) in kakovostno vojaško doktrino kot
pomembnim dejavnikom ustreznega vojaškega načrtovanja. Upoštevati je
treba, da premoč v številu vojakov in sodobni tehniki sami po sebi ne zagotavlja prednosti, če hkrati poveljniki in štabi niso sposobni ugotoviti
nasprotnikovih šibkih točk in bojne razporeditve ter nanje usmeriti udarov
in jih nemudoma izkoristiti za poglobitev doseženih začetnih uspehov.
Delovanje tega zakona vojne zelo dobro pojasnjuje primer izraelske vojske, ki je pet dosedanjih vojn proti arabskim sosedom (1948, 1956, 1967,
1973 in 1982) izvojevala v okoliščinah strateške obkolitve in kljub izrazito
neugodnemu strateškemu količinskemu razmerju sil na kopnem, v zraku
in na morju, pa je vseeno vedno zmagala. To je dosegala tako, da se je na
eni od front branila z manjšimi silami, na drugi pa je osredotočila močnejše sile in najprej izločila najnevarnejšega nasprotnika. Nato je glavne sile
uporabila proti preostalemu nasprotniku. Nov moment v vplivu razmerja
sil na končni rezultat oboroženega spopada se je pokazal med letalskimi
napadi ZDA in njihovih zaveznikov na Irak (Desert Fox leta 1998), na Republiko srbsko (operacija Deliberate Force leta 1995) in na ZRJ (operacija
Allied Force leta 1999).127 V vseh teh treh primerih se je pokazalo, da o
končnem rezultatu spopada ni več odločalo splošno razmerje sil na kopnem, na morju in v zraku, oziroma da ni bila več potrebna kopenska sila,
ki naj bi šele izkoristila dosežke zračnih udarov; pokazalo se je namreč,
da sodobna oprema in oborožitveni sistemi vojaškega letalstva danes
omogočajo, da se s samostojnimi letalskimi in raketnimi udari iz zraka
zlomi volja nasprotnikovega državnega vodstva do odpora. Enote VJ so
leta 1999 sicer imele le simbolične izgube in so obvladovale celotno Kosovo, a so zahodni zavezniki kljub temu uspeli – tudi zaradi mednarodne
osamitve ZRJ (kjer so sprva resno računali na pomoč Ruske federacije),
predvsem pa zaradi popolne premoči v zraku – v 78 dnevih intenzivnih
bombardiranj zlomiti voljo Miloševićevega režima in ga prisiliti, da je
umaknil enote s Kosova.
127 Center

for Strategic and International Studies: Kosovo: The Statistics of Other Recent Air Campaigns; Washington, 6 April 1999.
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Vpliv ciljev in razsežnosti vojn na rast izgub
Pri poskusih ugotavljanja človeških izgub v minulih vojnah se pojavljata
dve skupini metodoloških problemov; prva skupina se nanaša na zanesljivost virov, druga pa na opredelitev meril, po katerih se določajo izgube.
Praksa kaže, da poskušajo mnoge države svoje izgube v vojnah prikriti in
prikazati manjše od nasprotnikovih izgub, namen tega pa je dezinformirati nasprotnika in ohraniti bojno moralo svojega prebivalstva in oboroženih sil. Po končani vojni je pojav pogosto nasproten. Takrat si mnoge države prizadevajo z »napihovanjem« svojih izgub povečati vlogo, ki so jo
imele v vojni, in tako na mirovnih pogajanjih izsiliti večje vojne odškodnine in razne ozemeljske in druge pridobitve. Ko gre za zanesljivost virov, je
razumljivo, da se pogosto dogajajo tudi nenamerne napake, saj pri dinamičnih bojnih delovanjih in uporabi sodobnih bojnih sredstev ni možno
vedno zanesljivo identificirati žrtev, ugotoviti njihovega točnega števila in
vzrokov njihove smrti. Mnoge žrtve, ki jih oborožene sile sprva prikazujejo kot povratne izgube (kot ranjence ali obolele, ki se lahko pozneje vrnejo v enote), lahko med terapijo izgubijo življenje, prav tako pa se po končani vojni mnogi, ki so bili pogrešani v bojih (missed in action) ali pa so
jih šteli kot nepovratne izgube (t.j. padli, ujetniki, dezerterji ali podobno)
pojavijo živi. Evidence vojaških enot, ujetniških taborišč, lokalnih civilnih
oblasti, Rdečega križa, sanitetnih ustanov, bolnic, policije, cerkve in raznih humanitarnih organizacij sicer lahko pomagajo napake v ocenah
zmanjšati, vendar jih popolnoma ne morejo odpraviti. Sovjetski demograf
B. C. Urlanis, ki je v 27 povsem različnih virih raziskoval izgube evropskih
držav v prvi svetovni vojni, je leta 1960 ugotovil, da je bilo v 50 odstotkih
virov zapisano, da so vojaške izgube štele 8–9 milijonov padlih vojakov,
25 % virov je izgube ocenilo na 7–8 milijonov, ostalih 25 % pa je izgube
presodilo na 9–10 milijonov. Razpon med najmanjšimi in največjimi izgubami je bil torej 3 milijone oziroma 30 % srednje vrednosti izgub. Zelo podobna, a še veliko večja so bila razhajanja tudi pri presoji vojaških izgub v
drugi svetovni vojni.128 Vojaške izgube celotnega protifašističnega bloka
naj bi bile okoli 12 milijonov padlih, izgube fašističnega bloka pa okoli 7
milijonov padlih, kar pomeni 2-krat več od izgub v prvi svetovni vojni.129
Za distribucijo vzorca izgub brez dvoma velja normalni zakon, pri čemer
je standardni odklon 8 %–12 % od srednje vrednosti.
Ko preučujemo število padlih in umrlih v evropskih vojnah v obdobju
od 17. stoletja do zadnje četrtine minulega, torej 20. stoletja, in se opremo
na raziskave demografa Urlanisa, ugotovimo, da so v 17. stoletju izgube
štele 3,3 milijona ljudi, v 18. stoletju 5,2 milijona, v 19. stoletju 5,5 milijona in v 20. stoletju (do leta 1976) 73 milijonov. Letna povprečja po
stoletjih nam pokažejo, da je v 17. stoletju v vojnah vsako leto izgubilo
128 Anton

Žabkar: Gubici žive sile u ratovima imperijalističke epohe, str. 124–133;
Vojno delo juli-avgust 1976.
129 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 3. zvezek, str. 352.
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življenje 33.000 vojakov, v 18. stoletju 52.000 vojakov, v 19. stoletju 55.000
vojakov in v 20. stoletju 960.000–1.000.000 vojakov.130 V oči bode skokovita rast izgub v 20. stoletju, ki je bila po eni strani posledica globalnega
značaja in dolgotrajnosti prve in druge svetovne vojne, po drugi pa radikalnosti ciljev spopadenih strani in uporabe novih oborožitvenih sistemov.
Če želimo ugotoviti rast evropskih vojaških izgub z vidika rasti evropskega prebivalstva in za to vzamemo za izhodišče 17. stoletje, pri čemer
označimo za to stoletje vojaške izgube z indeksom 1, z enakim indeksom
pa tudi število prebivalstva, ugotovimo, da sta za 18. stoletje ustrezna indeksa 1,33 in 1,33, za 19. stoletje 1,88 in 2,53, za 20. stoletje pa 20,0 in
4,25. Tudi primerjava s pomočjo teh dveh meril pokaže, da je bilo za minulo stoletje značilno drastično zvišanje deleža vojaških izgub, saj so se v
primerjavi s 17. stoletjem povečale kar 20-krat, medtem ko se je prebivalstvo povečalo le 4,25-krat. Relativna rast vojaških izgub je bila v tem obdobju torej skoraj 5-krat večja od relativne rasti prebivalstva.
Če se opremo na rezultate raziskav ameriškega znanstvenika Miltona
Leitenberga (objavljeni so bili leta 1972 v novembrski številki revije Survival), ugotovimo, da so civilne izgube v prvi svetovni vojni pomenile samo
5 odstotkov skupnih vojaških in civilnih izgub, v drugi svetovni vojni
62 odstotkov, v Koreji 84 odstotkov in v Indokini ponovno 84 odstotkov.
Naraščanje deleža civilnih izgub v skupnih vojaških in civilnih izgubah je
torej splošna značilnost minulega stoletja. Nekatere ocene iz obdobja
hladne vojne kažejo, da bi v nenadnem izbruhu neomejene jedrske vojne
splošne izgube v obeh blokih samo v prvih desetih dneh vojne štele okoli
200 milijonov umrlih, kar bi bilo 4-krat več od seštevka vojaških in civilnih izgub v vseh državah v drugi svetovni vojni.131 Takšne težnje v naraščanju deleža civilnih izgub kažejo, da sodobni načini vojskovodstva niso
omejeni samo na bojevanje enot na črtah stika z nasprotnikom, kot je bilo
v prvi svetovni vojni, ampak da so udari strateškega letalstva po ciljih v
nasprotnikovem zaledju, udari balističnih in aerodinamičnih raket (kot so
bile V-1 in V-2 v drugi svetovni vojni) ter operacije gverile na okupiranih
ozemljih povsem zabrisali mejo med fronto in zaledjem.

Zakoni oboroženega boja
V nasprotju s predstavljenimi zakoni vojne, ki opisujejo odvisnost nastanka, poteka in končnega rezultata vojne od politike, ekonomike, znanosti,
duhovnih in moralnopolitičnih dejavnikov ter splošnega razmerja oboroženih sil spopadenih strani, se zakoni oboroženega boja ukvarjajo le z
130 Anton
131 Prav

Žabkar, prav tam, tabela 3.
tam, tabela 2.

294

XMARSOVA DEDIŠČINAX

oboroženim bojem, ki poteka med vojaškimi enotami na posameznih vojskovališčih, bojevališčih in bojiščih. Ti zakoni so zato vsebinsko zoženi in
osredotočeni na vojaške dejavnike.
Ruski feldmaršal in pozneje generalisim Suvorov je bil eden prvih vojskovodij, ki je že v 18. stoletju izoblikoval sistem devetih koherentnih zakonov oboroženega boja. Napisal je dokaj obsežno študijo z naslovom
Znanost o zmagi (rus. Nauk pobeždat’), ki je bila na takratni stopnji razvoja
vojaške znanosti mnogim njegovim sodobnikom in potomcem vzor za posnemanje in dopolnjevanje z novimi spoznanji. Ker pa njegovi zakoni, ki
jih je sam imenoval »pravila (da se doseže zmaga)«, reliefno ne zrcalijo le
avtoritarnega lapidarnega in lakoničnega vojaškega slovarja tistega časa,
ampak tudi stanje vojaških ved v prehodnem obdobju med fevdalizmom
in kapitalizmom, jih tukaj predstavljamo. Ti zakoni (»pravila«) so:
(1) Nič drugega kot napadati!
(2) Na pohodu hitrost, v napadih drznost in opiranje na hladno orožje!
(3) Ne opirati se na »metodizem« (mišljena je dolgotrajna metodična
presoja razmer v štabu oziroma »kabinetna presoja«, opomba A. Ž.),
ampak na hiter vpogled na samem bojišču!
(4) Vso odgovornost in moč poveljevanja naj ima v rokah ena oseba!
(5) Sovražnika napadati na bojišču (torej ne na urejenih položajih, ampak
med manevriranji, opomba A. Ž.)!
(6) Če se le da, se izogniti izgubljanju časa z obleganji (mest, op. A. Ž.)!
(7) Ne deliti sil!
(8) Ne izvajati zapletenih manevrov, ki jih imajo radi le »akademiki«!
(9) Ne se obotavljati!
Če se upošteva, da v času Suvorova še niso uporabljali pušk risanic in da
se je streljalo počasi (puške z gladko cevjo so bile sprednjače), je razumljivo, da je Suvorov – spričo taktičnih in tehničnih pomanjkljivosti strelnega
orožja tistega časa – dajal prednost napadalnosti, hitrosti in boju iz bližine
z zanesljivejšim hladnim orožjem (znan je njegov pregovor »pulja-dura,
štyk-molodec«, kar pomeni, da je krogla neumna, bajonet pa junak!). V
boju iz bližine se je izurjen vojak z bajonetom na puški lahko hitro gibal
in v kratkem času onesposobil veliko več nasprotnikov kot strelec, ki je
zgubljal dragocen čas za počasno nabijanje takratne dokaj nenatančne in
ne vedno zanesljive sprednjače. Stran, ki je imela bolje izurjene in na dolgih pohodih prekaljene enote (kakršne je imel on, saj so ruski tlačani služili v vojski po 15 let!) in je prva napadla, je lahko z veliko verjetnostjo računala na to, da bo zmedla tudi številčnejšega nasprotnika, še preden bo
vzpostavil bojno razporeditev, in ga nato zmedenega lažje razbila. Pri takratni linijski bojni razporeditvi enot so namreč vojaki prve bojne črte ob
umikanju pritiskali na vojake, ki so stali za njimi, s tem pa se je celotna
bojna razporeditev rušila kot hišica iz kart. Ko je bila enkrat zrušena, pa
so podčastniki in častniki med nasilno nanovačenimi vojaki zelo težko
ponovno vzpostavili red. Vidi se tudi, da je imel Suvorov zelo slabo mnenje o »akademikih« – tako se je izražal o vladarjih in njihovih previdnih
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svetovalcih, ker so sedeli na varnem v svojih kabinetih, zraven pa se mu,
čeprav se jim niti sanjalo ni o realnosti bojišča, vtikali v sprejemanje odločitev. Suvorov se je bojeval v sestavi koalicijskih armad in je na pomembno mesto postavil pravilo, da je treba poveljevanje osredotočiti v rokah
ene osebe, saj je bil prepogosto priča temu, kako so podrejeni poveljniki
nacionalnih kontingentov vlekli enote vsak na svojo stran.
Pruski teoretik Karl von Clausewitz ni nikjer izrecno pisal o zakonih
oboroženega boja; v tretjem poglavju knjige O vojni je pisal o »dveh načelih«,132 a se iz oblike zapisa vidi, da gre pravzaprav za dva temeljna
zakona:
1) Prvi zakon narekuje, da se pri oceni nasprotnika ugotovijo občutljive
točke, od katerih je odvisna njegova moč, idealno pa je, če je to le ena
sama točka (»gravitacijski center«); nato je treba nasprotnika odločno
udariti prav po tej točki, na druge pa usmeriti pomožne sile le toliko,
da se lahko čim uspešneje izpelje glavni udar s čim močnejšimi silami;
očitno je, da gre pri tem zakonu za to, da se na odločilni točki osredotočijo čim močnejše sile, da bi nasprotnika uničile.
2) Drugi zakon zahteva, da se pri uresničevanju te ideje deluje kar se da
hitro. Očitno je tudi Clausewitz podobno kot Suvorov povezoval energičen napad na nasprotnikove odločilne točke s premočjo sil, ki izvajajo ta napad, in z njihovo hitrostjo. Prvi zakon bi zato lahko imenovali
»gravitacijski zakon« ali »zakon napadalnosti kot pogoja za zmago« (z
njim je tesno povezan »zakon koncentracije sil«), drugega pa »zakon
hitrosti«.
V času od Suvorova in Clausewitza do konca 19. stoletja je bilo še veliko
teoretikov in praktikov, ki so na podoben način oblikovali nova pravila,
bolj ali manj ustrezna novim orožjem in novi realnosti na bojišču. Največ
sta brez dvoma prispevala ameriški teoretik Alfred Thayer Mahan in britanski praktik in teoretik admiral Jullian Corbett. Mahan je ugotovil, da se
pravila, ki veljajo za uporabo kopenskih enot, ne morejo mehanično prenesti na bojevanje na morju. Predvsem je opozoril na to, da v bojih na
morju ne velja vedno, da imajo večje in težje oborožene ladje v spopadu z
majhnimi lažje oboroženimi ladjami premoč, ki jim sama po sebi zagotavlja uspeh. Če divizija kopenske vojske, ki se postavi po robu celi armad,
nima nobene možnosti za zmago, to ne velja na morju za skupino hitrih
torpedovk ali podmornic v nenadnem nočnem napadu na veliko večje, ekstremno drage in močneje oborožene oklepnice.133 V tem sklopu je odkril
tudi pomembno vlogo podvodnih min, ki ob pravilni množični uporabi
nudijo šibkejši strani na morju možnost, da nevtralizira manever nasprotnika. Mahan je s takšnim pristopom nakazal na to, da se paradigme bojevanja na kopnem ne morejo mehanično prenašati na bojevanje na morju.
132 Clausewitz:

On War – revised by colonel F.N. Maude, III. chapter, str. 141; London
1908.
133 A. T. Mahan: Pomorska strategija, str. 10; VIZ, Beograd 1960.

296

XMARSOVA DEDIŠČINAX

Britanski admiral Corbett je primerjal zakone, o katerih so pisali teoretiki bojevanja na kopnem, in svoje analize bojevanja na morju ter ugotovil, da morski prostor zahteva revizijo kopenskih norm. V študiji o pomorski strategiji se je osredotočil na oboroženi boj na morju in zakone razdelil
na tri vrste: 1) na tiste, ki se nanašajo na cilje, 2) tiste, ki se nanašajo na
sredstva, in 3) tiste, ki se nanašajo na načine oziroma metode uporabe
sil.134 Glede ciljev je ugotovil, da je osrednji zakon v bojevanju na morju
zakon o premoči na morju, katerega sestavna dela sta (a) uporaba morskega prostora za svoje namene, medtem ko se (b) nasprotniku hkrati preprečuje izrabiti morski prostor za njegove potrebe. Izredno pomembna je
njegova ugotovitev, da zakon deluje le, če sta izpolnjeni obe zahtevi, in da
med prvo in drugo zahtevo ni avtomatizma.135 Pri drugem zakonu je ugotovil, da v vojni na morju za uresničitev premoči ni mogoče imeti univerzalnih enot, kakršne ima kopenska vojska (njene divizije so uporabne za
obrambo ali napad na vseh vrstah zemljišč); naloge so različne, zato mora
vojna mornarica imeti posebne napadne ladje za boj z nasprotnikovo floto
(bojne ladje) in posebne obrambne ladje za zavarovanje pomorskih komunikacij ter blokado nasprotnikove obale (križarke, fregate ipd.). Pri tretjem zakonu, ki se nanaša na način uporabe sil, pa je prav tako ugotovil,
da za floto ne velja počasen prehod množičnih enot od mobilizacije, prek
razvoja sil in njihovega pohoda do koncentracije na bojevališču, značilen
za kopensko vojsko; zaradi večje mobilnosti ladij in njihove stalne pripravljenosti za boj,136 mora flota, ki jo v manevru ne omejujejo reke, mostovi, soteske, gorovja, močvirja in gozdovi, v skladu s tem zakonom z
udarno glavnino spoštovati načelo koncentracije, s silami za zaščito pomorskega prometa pa načelo razprševanja oziroma delitve sil na različna
morja in oceane.
Med zahodnimi teoretiki 20. stoletja (Fuller, Douhet, Castex idr.) je bil
polkovnik ameriške mornariške pehote Trevor Dupuy med prvimi, ki so
poskušali po drugi svetovni vojni sistematičneje opredeliti in razvrstiti zakone, ki veljajo v oboroženem boju. V študiji, utemeljeni na analizah šte134 Jullian

Corbett: Some Principles of Marittime Strategy, str. 87–156; Naval Institute
Press 1972.
135 Če ima npr. ena stran premoč na morju in jo izrablja le za udare na nasprotnikovo
obalo in za zavarovanje in prevoze svojih konvojev, nasprotniku pa pri tem ne prepreči polaganja morskih minskih ovir, ki mu omogočajo prevoze po morju in ribolovne in druge dejavnosti, tedaj pač ne izrablja premoči na morju v polnem obsegu.
Kdor nadzoruje kopno, oba cilja doseže sama po sebi, medtem ko na morju (ki ga ni
mogoče »okupirati«) to ne velja.
136 Vojaške ladje imajo tudi v miru vedno popolnjene posadke in vkrcane zaloge goriva,
vode, hrane in streliva. Izplovejo lahko v nekaj urah in plujejo v velikih formacijah
podnevi in ponoči s stalno hitrostjo 20 in več vozlov; v 24 urah lahko premostijo razdaljo 1000 km in so med tem ves čas pripravljene za boj, kar je za kopenske armade
nepredstavljivo. V primerjavi s kopenskimi armadami, ki jim poplave, podrti mostovi, deževja, močno sneženje z nizkimi temperaturami in drugi podobni naravni pojavi ter porušene komunikacije lahko močno zmanjšajo hitrost premikov, flotne sile
takšnih ovir ne poznajo in so zato zelo primerne za hitre posege.
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vilnih del sovjetskih avtorjev o zakonih vojne, na analizah del Clausewitza, Jominija, Napoleona, drugih klasikov ter na njegovi lastni zgodovinski
analizi vzorca bojev, ki so potekali v različnih časih in z različnimi orožji,
je leta 1987 ugotovil, da za oboroženi boj na kopnem veljajo svojevrstni
zakoni, ki jih je poimenoval »večne resnice o oboroženem boju« (»timeless verities of combat«).137

Zakoni kot sistem aksiomov za pripravo in izvedbo oboroženega boja
Sistem aksiomov oboroženega boja Trevorja Dupuya opredeljuje138:
1. Da se v oboroženem boju doseže zmaga, je bistvena napadna akcija.
2. Ker se branilec opira na utrjeni položaj in ovire in so njegovi vojaki
pred nasprotnikovim ognjem zaščiteni v zaklonilnikih, je obrambna
moč (določene enote – A. Ž.) večja kot (njena) napadna moč.
3. Obramba je alternativa (le), kadar ni mogoče izvesti uspešnega napada.
4. Napad na nasprotnikov bok ali v njegovo zaledje je uspešnejši od čelnega napada, ker nasprotniku vlije strah, da se je znašel v obkolitvi.
5. Pobuda omogoča pomnožiti svojo bojno moč.
6. Branilčeve možnosti za uspeh so neposredno sorazmerne stopnji urejenosti in pripravljenosti njegovega obrambnega položaja.
7. Napadalec, ki je pripravljen na velike žrtve, lahko vedno na kritičnem
mestu prebije tudi najmočnejšo obrambo.
8. Uspešna obramba zahteva globino in rezerve.
9. Stran, ki ima večjo relativno bojno moč, vedno zmaga.
10. Presenečenje bistveno pomnoži bojno moč.
11. Ognjena moč nasprotnika ubija, trga vezi med njegovimi enotami,
zmanjšuje njihovo bojno moč, njegove enote in vojake pa razkropi.
12.Bojna delovanja so v resničnosti vedno počasnejša, manj učinkovita in
manj uspešna od pričakovanj.
13. Oboroženi boj je prezapleten, da bi ga lahko opisali z enim samim
izrekom.
Dupuy je posvetil posebno pozornost iskanju povezave med uspešnostjo
napada in pripadajočim razmerjem sil.139 Ugotovil je, da so do uvedbe mitraljezov in izpopolnjene artilerije tudi številčno šibkejši napadalci imeli
možnosti, da porazijo nasprotnike. Z večanjem učinkovitosti ognja, zlasti
pa z uvedbo avtomatskih orožij in daljnostrelne artilerije, pa je številčna
premoč postala nujen pogoj za uspeh. Na vzorcu bojev, bitk in operacij, ki
so jih v 20. stoletju izvedle bolj ali manj podobno oborožene sile, je ugoto137 T.

N. Dupuy: Understanding War – History and Theory of Combat, str. 1–8; Paragon
House Publishers, New York 1987.
138 T. N. Dupuy, prav tam, str. 1–7.
139 T. N. Dupuy, prav tam, str. 34–36.
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vil naslednje: kadar je napadalec imel na bojišču splošno številčno premoč v razmerju 3 : 1 ali celo večjo (seveda v njegovo korist), je lahko zelo
zanesljivo pričakoval uspeh. Kadar je imel napadalec splošno razmerje sil
2 : 1 v svoj prid, je bilo enako verjetno, da bo dosegel uspeh ali pa doživel
neuspeh; skratka, možnosti za zmago so bile negotove (50-odstotne).
Kadar pa je imel napadalec razmerje sil samo 1,5 : 1 v svojo korist – ali pa
je bil celo pod tem pragom, je lahko branilec zelo verjetno pričakoval, da
bo obrambo izvedel uspešno. Podrobnejša analiza pokaže, da pravilo »tri
proti ena« (The Three to One Rule of Thumb) seveda ne velja univerzalno,
ampak le kadar gre za enako izurjene, spočite, vodene, oborožene, popolnjene in motivirane enote, saj vsako odstopanje od teh elementov bojne
moči spremeni razmerje sil. Učinek tega pravila je odvisen tudi od tega,
ali je doseženo presenečenje.
Za ponazoritev probabilističnega delovanja zakona »tri proti ena« na
operativni ravni lahko vzamemo primer spopada dveh strani, ki imata
vsaka po 4 divizije (s po tremi brigadami) enake kakovosti, ki stoje nasproti nasprotnikovim divizijam enake kakovosti. Če stran, ki se odloči za
napad, torej napadalec, iz svojih prvih 3 divizij odvzame po eno brigado
in s temi silami okrepi četrto divizijo, ki napada, pri tem pa to potezo izpelje hitreje od nasprotnika, lahko na glavni smeri doseže v svojo korist
razmerje sil 2 : 1, na drugih smereh pa ohrani razmerje sil 1 : 1,5, ki ji zagotavlja uspešno obrambo. S takšnim razmerjem sil lahko napadalec pričakuje na glavni smeri uspeh v 50 odstotkih primerov, kar kaže, da je tudi
pri splošnem izenačenem razmerju sil (4 : 4 = 1 : 1) mogoče z ustreznim
pregrupiranjem sil po smereh z napadom doseči uspeh.

Zakoni, ki pojasnjujejo vzročno-posledične zveze,
izražene v oboroženem boju
Sovjetski avtorji so se oblikovanja zakonov oboroženega boja lotili kompleksneje kot polkovnik Dupuy; po njihovem morajo zakoni oboroženega
boja biti povezani z zakoni vojne, in ker se vojne spreminjajo v skladu z
razvojem človeške družbe, se morajo tudi zakoni oboroženega boja spreminjati tako, da odsevajo bistvene značilnosti oboroženega boja v določenem zgodovinskem obdobju. V skupinski študiji, posvečeni problemom
vojne in oboroženega boja, so tako predstavili sistem, ki ga gradi šest
temeljnih zakonov oboroženega boja:140
1. zakon odvisnosti poteka in rezultatov oboroženega boja od ciljev spopadenih strani,
2. zakon odvisnosti poteka in ciljev oboroženega boja od razmerja bojnih
moči spopadenih strani,

140 Vojna

i armija, str. 158–159; Voennizdat, Moskva 1977.
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3. zakon odvisnosti uspešnosti bojnih delovanj enot od usklajenosti načinov bojnih delovanj (v skladu s postavljenimi cilji) z zmogljivostmi sil,
4. zakon stratifikacije bojnih delovanj po ravneh (strateška, operativna,
taktična) in medsebojne povezanosti med ravnmi in z vojno v celoti,
5. zakon skupnega bojnega delovanja vseh vej in rodov oboroženih sil v
času in prostoru z namenom, da se s skupnim trudom dosežejo vojaško-politični cilji, in
6. zakon neenakomerne razporeditve sil in sredstev v bojnih formacijah
vseh vej oboroženih sil in njihovih rodov.

Odvisnost oboroženega boja od ciljev
Prvi zakon sovjetskih znanstvenikov govori o tem, da so v vojni vojaški
cilji vedno povezani s političnimi, ki naj bi jih dosegli. Čim ambicioznejši
so politični cilji, tem korenitejši so ustrezni vojaški cilji in tem bolj krvav
je oboroženi boj, ker se vsaka stran zaveda, da je od rezultata boja odvisna njena nadaljnja usoda.141 Velja tudi obratno, da manj radikalni cilji
(»omejeni cilji«) prispevajo k temu, da se obe strani ne angažirata odločneje, kar praviloma vodi do manjših izgub. Za ponazoritev je dober primer Hitlerjevo ravnanje na zahodni fronti v času operacij proti Poljski
(leta 1939). Medtem ko je proti Poljakom odločno nastopil z vsemi razpoložljivimi silami, je imel na zahodni fronti le »zastor« pasivnih posadkovnih enot na Siegfriedovi črti. Hkrati je dajal izjave, da bo po »rešitvi« poljskega problema pripravljen na mirovna pogajanja s Francijo in Veliko
Britanijo. Šele ko na to ni bilo odziva, je sprožil ofenzivo na zahodni fronti, vendar je tudi v času te ofenzive – na presenečenje tako nemških kot
britanskih in francoskih generalov – naredil znani premor pred Dunkerquom, zaradi česar je Veliki Britaniji uspelo evakuirati čez Rokavski preliv
velik del britanskega ekspedicijskega korpusa.142 Po vsej verjetnosti je
141 Nemški

general Guderian ocenjuje v svojih spominih, da je Hitlerjevo povelje o likvidaciji zajetih političnih komisarjev Rdeče armade značilen primer kršenja haaških
konvencij v imenu vsestranskega zaostrovanja oboroženega boja; verjetno naj bi nasprotno stran vzpodbudilo, da bi enako ravnala z nemškimi ujetniki. To naj bi nemške
vojake prisililo, da bi se bojevali do zadnjega, namesto da bi se vdajali, kajti po tem
vzorcu bi jih pri Sovjetih čakala samo smrt (Guderian: Vojni memoari, str. 180–181;
VIZ, Beograd 1961). Skrajno ostro je v tem smislu ukrepal tudi Stalin; vse rdečearmejce, ki so padli v nemško ujetništvo, je štel za izdajalce, prav tako tudi tiste, ki so
se umikali brez dovoljenja, četudi so ostali brez streliva ali pa so se znašli obkoljeni v
nasprotnikovem zaledju. Najnovejši podatki kažejo, da je bilo med drugo svetovno
vojno pred vojaškimi sodišči 157.000 rdečearmejcev obsojenih na smrt, kar pomeni,
da je bila točna Stalinova cinične izjave, da je »v Rdeči armadi težko ne biti heroj«.
(Nezavisimoe voennoe obozrenie, No 26, str. 9)
142 Povelje za prekinitev operacije uničenja obkoljenih zavezniških enot je dal osebno
Hitler, kar je nemške poveljnike zgrozilo. Izrecno jim je ukazal, da naj to nalogo prepustijo letalstvu (ki pa za to očitno ni bilo usposobljeno), sami pa se posvetijo stranski nalogi – popravilom bojne tehnike in popolnjevanju enot. O tem presenetljivem
povelju podrobno piše nemški general Heinz Guderian v svojih spominih (Guderian:
Vojni memoari, str. 135; VIZ, Beograd 1961), prav tako pa tudi britanski premier
Winston Churchill, ki je mislil, da je to Hitler storil zato, da bi s »svojo velikodu-
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Hitler računal, da se bo z Veliko Britanijo lažje uspel pobotati za zeleno
mizo, če si bo prej vzpostavil nadzor nad evropsko celino.
Hitler si je po porazu Francije prizadeval čim prej končati vojno na zahodu, da bi lahko glavne sile preusmeril v obračun s Sovjetsko zvezo.
Zato je leta 1940 vztrajno poskušal doseči mir z Veliko Britanijo, ki mu je
v zahodni Evropi še edina dajala odpor. Zaradi tega tudi ni povsem okupiral Francije, ampak je sklenil z njeno vlado premirje, s katerim je po eni
strani razbil zavezništvo med Francijo in Veliko Britanijo (pred tem je bilo
udarno geslo nemške propagande, da se bo Velika Britanija branila do
zadnjega Francoza!), po drugi strani pa je s tem, da je vladi v Vichyju prepustil nadzor nad južno Francijo in kolonijami, med drugim želel pokazati Veliki Britaniji, da jo je pripravljen obravnavati na enak ali morda še
ugodnejši način kot Francijo, če bi le tudi britanska vlada privolila v podobno premirje. Zaradi takih računov nemška vojska leta 1940 ni uničila
francoske bojne flote v njenih lukah niti ni usmerila končnih udarov na
ostanke francoske vojske.
Za to nemško popustljivostjo do poražene Francije se je skrival še dodaten strateški motiv. V severni Afriki se italijanska vojska ni uspela učinkovito postaviti po robu britanski vojski; če bi nemške enote okupirale
vso Francijo, je grozila nevarnost, da bi Francija po begu francoske vlade v
Afriko s preostalo kolonialno armado nadaljevala vojno v Afriki. S tem bi
se italijanske enote v Libiji znašle stisnjene med britanske enote v Egiptu
in francoske enote v Tuniziji, to pa bi Hitlerju preprečilo načrtovani prodor v smeri Sueškega prekopa in od tam proti Bližnjemu vzhodu (v tem
sklopu so Nemci računali na arabsko vstajo v Iraku in Siriji, kar bi pretrgalo povezavo med britanskimi silami na Bližnjem vzhodu in v severni
Afriki).143 S tem da je poraženo Francijo obravnaval na poseben način, si
je hkrati zagotovil, da se močne francoske eskadre v Toulonu in v Mers
Kebirju niso pridružile Veliki Britaniji in se zato v Sredozemlju ni spremenilo razmerje sil na morju v škodo Italije.
Vojaški cilji so bili povezani s političnimi tudi med varšavsko vstajo v
končnici druge svetovne vojne. Vodstvo poljske vstaje z generalom Borom
Komarowskim na čelu se je konec leta 1944 dobro zavedalo, da samo ne
bo moglo z gverilskimi enotami v uličnih bojih premagati težko oboroženih nemških enot; zanašalo se je na to, da se bodo Nemci sami umaknili
iz Varšave pred prodorom sovjetske Rdeče armade, potem pa bi vstajniki
tik pred prihodom rdečearmejcev v mesto s hitro akcijo prevzeli oblast in
tako sovjetske enote postavili pred izvršeno dejstvo. V Londonu je poljska
vlada dobro vedela, da sta leta 1939 Nemčija in Sovjetska zveza skupaj
napadli Poljsko in si jo razdelili, zato je načrt generala Komarowskega
podprla. Upala je, da se bo tako Poljska – zaradi dejanske oblasti generala
šnostjo« prisilil Veliko Britanijo sprejeti mir (ki ga je potreboval za načrtovani obračun z ZSSR).
143 W. Churchill: Druga svetovna vojna, str. 480–82; Borec, Ljubljana 1964.
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Bor-Komarowskega v osvobojeni Varšavi – izognila sovjetski zasedbi po
končani vojni. V kritičnem trenutku, ko so bile enote Rdeče armade že tik
pred Varšavo, kjer je izbruhnila poljska vstaja, pa so se na Stalinovo povelje ustavile, tako da so (lahko) nemške enote obračunale s Poljaki. Vstaja
je doživela zlom, odstranjena je bila tudi nevarnost, da bi kljub prodoru
Rdeče armade na poljsko ozemlje na Poljskem prevzela oblast poljska begunska vlada iz Londona, sovražna Sovjetski zvezi, ki bi lahko ogrozila
povojno novo razdelitev Evrope. Sovjeti so potem Varšavo zavzeli in v
osvobojeni Poljski vzpostavili novo vlado po svojem izboru.
Zanimive dileme so se pojavile v poveljstvih in štabih strateškega letalstva zahodnih držav po drugi svetovni vojni, ko so analizirali uspešnost
medvojnih zavezniških strateških bombardiranj. Nekateri zagovorniki
strateškega letalstva so bili namreč sprva trdno prepričani, da so bila
bombardiranja mest v nemškem zaledju zelo uspešna. Vendar pa podrobnejše analize z ogledom povzročene škode in vpogledom v dejanske žrtve
v bombardiranih mestih tega niso potrdile. Pokazalo se je, kako utopično
je bilo takšno pričakovanje, saj so zračna obramba in ukrepi civilne zaščite poskrbeli, da napadi niso bili uspešni. Kot odgovor so se pojavile nasprotne ocene. Po teh naj bi bila ameriška in britanska bombardiranja
nemških in japonskih mest celo v popolnem nasprotju s pravimi ameriškimi in britanskimi povojnimi dolgoročnimi interesi; zaradi bombardiranj
se je sovraštvo prebivalstva razrušenih in obubožanih držav do Zahoda
zavleklo še daleč v povojni čas in začelo je podpirati lev(ičarsk)e stranke
oziroma Sovjetsko zvezo.144 Sledil je sklep, da bi morali biti cilj morebitnih prihodnjih strateških bombardiranj predvsem industrijski sistemi,
oskrba z energijo in komunikacije, nikakor pa ne gosto naseljene mestne
četrti.

Odvisnost oboroženega boja od razmerja bojnih moči
Drugi zakon zadeva odvisnost med razmerjem bojnih moči spopadenih
strani in potekom oboroženega boja, katerega izhodišče je, da razmerje
bojnih moči s samim svojim obstojem vpliva na potek in rezultate bojnih
delovanj spopadenih strani. Čim večja je prednost v bojni moči ene od
spopadenih strani, več možnosti ima, da premaga nasprotnika. Pri presoji
razmerja moči se je doslej pogosto zastavljalo vprašanje, kako medsebojno primerjati različne enote in kako izraziti primerjalno analizo v razumljivi in jasni obliki. Večina raziskovalcev frontalnih oblik bojnih delovanj
iz prve in druge svetovne vojne je najraje posegala po ulomku: v števec so
zapisali število napadalčevih divizij, polkov ali bataljonov (ker so divizije,
polki in bataljoni imeli stabilno strukturo, korpusi in armade pa ne!), v
imenovalec pa število branilčevih divizij. Pri presoji razmerja sil v zraku
in na morju so na podoben način medsebojno primerjali števila posameznih vrst letal (izvidnikov, lovcev, bombnikov idr.) ali posameznih vrst ladij
144 Ešer

Li: Vazdušna moć, 1. poglavje; VIZ, Beograd 1962.
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(letalonosilk, bojnih ladij, križark, rušilcev, podmornic ipd.). Takšnim
ulomkom so rekli »kazalci proračunskega razmerja sil«. Njihova dobra
stran je bila, da so bili enostavni in pregledni, šibka pa, da niso dajali odgovora na vprašanje, kakšno je dejansko razmerje bojnih moči.
Med metodami, ki so bile doslej uporabljane za preobrazbo kazalca
proračunskega razmerja sil v kazalec razmerja med bojnimi močmi, je
bolj od drugih znana metoda, ki jo je predložila skupina ameriških raziskovalcev pod vodstvom Trevora Dupuya145. Njeno bistvo je, da proračunsko razmerje sil – ki predstavlja prvo stopnjo analize razmerja bojne moči
– postopno (»korak za korakom«) spreminja v razmerje bojnih moči. Na
drugi stopnji analize se upoštevajo tehnološke zmogljivosti posameznih
vrst orožij; ko se posamezni kazalci proračunskega razmerja sil (število
tankov, topov, vojakov idr.) pomnožijo z ustreznimi tehnološkimi kazalci,
se dobi »tehnološko« razmerje moči. Na tretji stopnji analize se tako dobljeni kazalci množijo s kazalci uspešnosti uporabe posameznih orožij, pri
kateri se upoštevajo izurjenost, znanje in drugi elementi človeškega dejavnika, ki uporablja orožja in opremo. Kot zmnožek se dobi sintetizirano
razmerje moči, ki »tehnološko« razmerje združi s sposobnostmi človeškega dejavnika in bi ga lahko pogojno imenovali »razmerje uspešnosti spopadenih strani«. Na četrti stopnji analize se upoštevajo geografske značilnosti vojskovališča in naloge spopadenih strani (ena se brani, druga
napada položaje, ki jih je utrdil branilec), in sicer tako, da se kazalci tretje
stopnje pomnožijo s koeficienti vpliva geografskega dejavnika. Dodatno
se upoštevajo še posebne okoliščine, npr. podpora letalstva, podpora sil,
ki delujejo v nasprotnikovem zaledju, ipd. Šele ko se upoštevajo našteti
dejavniki in se zaporedoma množijo, se dobi popravljeni začetni kazalec,
ki predstavlja končno »razmerje bojnih moči« spopadenih strani. Očitno
je, da se tako pridobljeni kazalec – na katerega izjemno pomembno vpliva
obveščevalna analiza vpliva naštetih dejavnikov – bistveno razlikuje od
začetnega proračunskega razmerja sil.
Če katera od držav ne more zagotoviti dovolj močnih sil za napad na
določeni fronti, se mora omejiti na obrambo, kar pomeni, da mora nasprotniku prepustiti vojaško pobudo in se braniti na svojem ozemlju; to
pomeni tudi to, da svoje civilno prebivalstvo izpostavi grozotam vojne in
materialni škodi. Velike države z velikimi potenciali imajo lahko tudi v
miru dovolj močne oborožene sile, da jih z mobilizacijo lahko hitro okrepijo do ravni, ki omogoča številčno premoč, potrebno za izvajanje ofenzivnih operacij na tujih ozemljih. ZDA so v zadnji četrtini minulega stoletja
pri opredeljevanju velikosti oboroženih sil dolgo uporabljale koncept »2
1/ «, kar je pomenilo, da morajo imeti že v miru dovolj močne oborožene
2
sile, da lahko na drugih celinah hkrati vodijo dve celinski vojni (eno v
Evropi proti ZSSR in eno v Aziji proti LR Kitajski) in eno lokalno (kakr145 Trevor

Dupuy, Curt Johnson, David Bongard, Arnold Dupuy: If War Comes … How
to Defeat Saddam Hussein, figures 8, 9, 10, 11; HERO Books, USA 1991.
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šna je bila npr. vojna v Vietnamu) kjer koli v svetu. Dogodki po množičnem samomorilskem terorističnem napadu Al Kaide na cilje v ZDA septembra 2001 so vplivali na to, da so ZDA že leta 2002 spremenile poglede
na to, kaj je »zadostno trdna obramba«. Ker se je v praksi pokazalo, da
obstoječe obrambno ministrstvo in vojska nista uspela preprečiti tega terorističnega napada na cilje na tleh ZDA, so v ZDA ustanovili popolnoma
novo obrambno-varnostno organizacijo – ministrstvo za domovinsko
obrambo (Homeland Defense Agency); z okoli 200.000 pripadniki različnih obveščevalnih služb (DIA, FBI, CIA idr.), obalne straže, urada za
priseljevanje, carine, obmejne policije, Nacionalne garde ter z letnim propračunom okoli 40 milijard dolarjev je nova institucija prevzela vlogo preprečevanja »notranjih napadov« na cilje v ZDA. Pri tej nalogi ima podporo
vojske, ki s patruljami lovskih letal in letal za radarsko izvidovanje nadzoruje zračni prostor nad ZDA.
Manjše države se praviloma usmerijo le na obrambo svojega ozemlja,
pri čemer ima v najtežjem primeru vojne – če pride do okupacije njihovega državnega ozemlja – pomembno vlogo opiranje na teritorialno obrambo na zasedenih ozemljih. V mnogih državah so prav množične enote teritorialne obrambe postale glavna sila obrambe. Številčne in močno
oborožene enote milice, ki so jih v Sovjetski zvezi ustanavljali v tridesetih
letih 20. stoletja, v LR Kitajski ter v evropskih neblokovskih državah
(Švedska, Švica, Finska, SFRJ) pa po drugi svetovni vojni, so bile kazalec
takratne pripravljenosti teh držav na vojskovodstvo na domačem ozemlju.
Po koncu obdobja razdeljenosti sveta na dva pola so koncept množičnih
milic v večini evropskih držav opustili.
Kadar ima država politične cilje, ki jih lahko doseže le z vojaškim porazom nasprotnika, hkrati pa nima zmogljivosti, da bi dosegla potrebno
premoč za uspešen napad in dolgotrajno vojskovodstvo, nastane specifična problemska situacija. To se je zgodilo obema vojaškima koalicijama v
prvi svetovni vojni, med katerima je bilo razmerje sil izenačeno vse do
vstopa ZDA v vojno. Tako se je nemško vrhovno poveljstvo ob izbruhu
prve svetovne vojne zavedalo, da nima dovolj rezerv strateških surovin za
dolgotrajno vojskovodstvo in da mora zato vojno hitro končati. To je lahko
storilo le z ofenzivo, toda ker je bila Nemčija stisnjena med Francijo in Rusijo, ni imelo dovolj sil, da bi hkrati uspešno izvedlo ofenzivo na dveh
frontah. Strateško razmerje sil je nemškemu poveljstvu omogočalo izvesti
ofenzivno operacijo samo na eni od dveh front. Sprva je dalo prednost
uničenju francoske vojske, a ko mu to ni uspelo in mu je obenem zagrozila nevarnost ruskega prodora na Vzhodu, je moralo tja premestiti del sil s
francoske fronte. Tako je do konca prve svetovne vojne nemško vrhovno
poveljstvo, ki mu ni uspelo v začetku doseči načrtovanega uspeha na glavni zahodni fronti, moralo večkrat manevrirati s silami z zahoda na vzhod
in obratno, vse dokler ni vstop ZDA v vojno (leta 1917) dokončno zapečatil nemškega poraza.
Hitler se je temu sindromu strateške Scile in Karibde hotel izogniti že
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pred izbruhom druge svetovne vojne, zato se je pred vojskovodstvom na
dveh frontah zavaroval tako, da je pred napadom na Poljsko sklenil s Sovjetsko zvezo sporazum o novi razdelitvi evropskega ozemlja. Dokler v zahodni Evropi še ni obračunal s Francijo in Veliko Britanijo, proti katerima
je moral ofenzivno uporabiti glavne sile (za kar je bila pogoj premoč v oklepnomehanizirani tehniki in letalstvu), tudi ni imel prav nobenega interesa, da bi odprl novo fronto na jugovzhodu Evrope, saj bi ta zahtevala
vsaj dve nemški armadi; zato je na nepričakovani napad Italije na Albanijo in nato leta 1940 iz Albanije na Grčijo gledal kot na italijansko solistično akcijo, ki silam osi z novo fronto na Balkanu ne koristi, ampak škoduje, ker jim odteguje sile, potrebne za obračun z dotlej še neporaženima
glavnima nasprotnikoma v zahodni Evropi. Podobno je gledal na Japonsko, ki jo je s ponudbami, kako bi si razdelili ZSSR, prav tako kot pred
tem Italijo ki ji je ponujal britanske kolonije, poskušal pridobiti za napad
na Sovjetsko zvezo iz Mongolije in Mandžurije, kar bi ZSSR prisililo uporabiti strateške rezerve na vzhodu in s tem oslabiti obrambo v Evropi.

Odvisnost oboroženega boja od usklajenosti načinov bojnega delovanja
in razmerja bojnih moči
Tretji zakon oboroženega boja narekuje, da morajo načini uporabe oboroženih sil biti skladni z njihovimi bojnimi zmogljivostmi in lastnostmi orožij, prav tako pa z razmerjem bojnih moči. Če ima nasprotnik prednost v
bojni moči, sta najustreznejši način bojnega delovanja izogibanje odločilni bitki in umik v globino državnega ozemlja, ki naj nasprotnika prisili,
da bo izgubljal moč pri premagovanju ovir, se izčrpaval z iskanjem umikajočih se enot in drobil svoje sile, dokler se ne bodo povsem razkropile. Ko
je nasprotnik razkropljen in oslabljen do določene stopnje ter obstajajo
možnosti, da se mu pripravi presenečenje, je ustrezen način bojnega delovanja kombiniranje gverilskih delovanj v njegovem zaledju z delovanji
rednih sil na črti stika z nasprotnikovimi silami. S takšnim kombiniranim
delovanjem se lahko nasprotnik postopno izčrpa tako zelo, da mu ne
ostane drugega kot umik, ker je cena, ki jo »plača« za zasedbo, višja od tistega, kar z njo pridobi. To paradigmo izčrpavanja, ki je bila v preteklosti
znana kot »mala vojna« (gverila, la petit guerre, kleinen Krieg), so vojaški
teoretiki priporočali vojaško šibkejši napadeni strani že v 18. stoletju. Moric Saksonski, De Grandmaison, De Jeney, Andreas Emmerich, Johann
von Ewald in mnogi drugi avtorji so že pred Clausewitzem odkrili, da
mora državno vodstvo, kadar razmerje bojne moči ne daje oboroženim
silam možnosti za uspeh v bitki na odprtem bojišču, izbrati kot (proti)paradigmo klasičnemu frontalnemu spopadu (»generalni bitki«) gverilsko
vojno, kombinirano z delovanjem redne vojske ali brez nje.146 Kot izredno
uspešen primer uporabe kombinacije male vojne in frontalnih bitk redne
146 Razprave

De Grandmaisona, Moritza Saksonskega, De Jeneya in drugih avtorjev iz
18. stoletja so objavljene v antologiji Walterja Laqueura The Guerrilla Reader – A Historical Anthology (New American Library, USA 1977).
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vojske za izčrpavanje nasprotnika se pogosto omenja umik ruskega vojskovodje Kutuzova pred Napoleonovo Veliko armado. Navzlic pritiskom
javnega mnenja, Cerkve, vojske in celo carja osebno, da naj brani Moskvo
in njene pravoslavne svetinje za vsako ceno, je bil Kutuzov dovolj trden,
da se je temu izognil; po obrambnih bitkah pri Smolensku in pri Borodinu
(ki sta se končali neodločno, ker Napoleon ni uspel uničiti ruske vojske)
se je organizirano umaknil iz Moskve in počakal, da se je francoska Velika armada, v kateri so razsajale bolezni, njeno oskrbo pa so motile slabe
komunikacije, gverilske enote in huda zima, pričela razkrajati; šele potem
ko se je Velika armada pričela umikati, je pričel s protinapadi in jo zasledovati. Način bojnega delovanja ruske vojske je torej ves čas prilagajal
realnemu razmerju moči, pri čemer so obrambna bitka pri Borodinu,
umik iz Moskve ter požig Moskve bile stopnice na poti do končne zmage,
ki je ni mogel doseči v neposrednem spopadu pri prvem stiku z Napoleonovo armado.
Kako nujno je usklajevanje načinov bojnih delovanj enot z lastnostmi
novih orožij, se vedno vidi takrat, ko se pojavijo kakovostno nova orožja.
Ko so bile sredi 19. stoletja uvedene v oborožitev vojsk prve puške risanice, so njihova povečana natančnost, domet in hitrost streljanja narekovali
drugačno bojno razporeditev pehote in drugačne zaščitne ukrepe od tistih, ki so bili dovolj dobri, dokler so obstajale samo gladkocevne puške
sprednjače. To se je v polnem obsegu pokazalo že med prusko–avstrijsko
vojno (leta 1866), ko so bile avstrijske pehotne enote oborožene s sprednjačami in so na preglednem odprtem terenu delovale v gostih zbitih formacijah in v pisanih uniformah (ki so se videle že od daleč), doživele pa
so izredno hude izgube zaradi natančnega ognja pruskih enot, oboroženih
s puškami risanicami, ki so se že polnile od zadaj in imele naboje z netilko.147
Uspešno je bilo usklajevanje načinov bojnega delovanja z zmogljivostmi bojne tehnike v drugi svetovni vojni na področju amfibijskega vojskovanja, ki je prvič v zgodovini dobilo medcelinske razsežnosti. ZDA, Velika
Britanija in Japonska sta namreč mogli posredovati na drugih celinah in
na otočjih le s pomočjo strateških desantov. Desantne ladje, trajekti, desantni jurišni čolni, plavajoči tanki, desantni splavi in sredstva za desantiranje iz zračnega prostora (transportna letala za prevoz ljudi in tehnike,
nove vrste padal, nove vrste tovornih vlečnih jadralnih letal idr.) so se izpopolnjevali, prav tako taktika mornariške pehote in padalskih enot, to
pa je odprlo povsem novo pot za nove oblike medcelinskega in znotrajcelinskega strateškega manevriranja. V prvi etapi vojne sta Nemčija in Japonska uspeli doseči strateške rezultate z globokimi amfibijskimi operacijami, kot so npr. bile pomorsko-zračne desantne operacije, s katerimi so
Nemci zasedli Norveško in otok Kreto, ter Japonci polotok Malajo (s po147 V

bitki pri Hradcu Kralovem je vsaka stran imela okoli 200.000 vojakov in 200 topov;
Avstrijci so imeli 44.000 mrtvih, Prusi pa le 9.000. (Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 4.
zvezek, str. 303–304)
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morsko bazo Singapur), Filipine, Javo, Sumatro in druge otoke nizozemskega kolonialnega imperija. V drugi etapi vojne so kot zavezniški odgovor sledile strateške amfibijske in trifibijske izkrcavalne operacije celih
armad kopenske vojske v severni Afriki (operacija Torch), na Siciliji, v južni Italiji (Anzio, Salerno), v južni oziroma severni Franciji (operacija Anville oziroma Overlord) ter na številnih tihooceanskih otokih (Filipini,
Gvadalkanal, Tarava, Okinava idr.). Pomorska premoč in premoč v zraku
sta omogočili globalni čezoceanski in čezmorski strateški manever s kopensko vojsko, ki bi sicer tako kot v prvi svetovni vojni ostala priklenjena
le za kopno.
V letalskem vojskovanju je pozitiven primer uporaba ameriškega in britanskega strateškega letalstva med bombardiranji Nemčije v drugi svetovni vojni. Britanci niso imeli dovolj spremljevalnih lovskih letal z velikim
taktičnim radijem, zato so se skušali izogniti izgubam bombnikov, ki so
jim jih povzročali nemški lovci, z izvajanjem samostojnih bombniških
nočnih napadov. Američani so imeli veliko število spremljevalnih lovcev z
velikim taktičnim polmerom, zato so izvajali dnevne napade. Ti dnevnonočni udari so Nemcem narekovali, da morajo razviti dve vrsti različnih
lovskih letal: (1) enostavnejših enomotornih dnevnih lovcev, ki bi napadali v velikih skupinah in bi se morali spopadati z ameriškimi eskortnimi
lovci in bombniki, ter (2) kompleksnejših dvomotornih nočnih lovcev (v
kljunu so imeli radar), ki bi lahko ponoči napadali britanske bombniške
formacije posamično ali v majhnih skupinah. To je Nemcem zelo zapletlo
proizvodnjo in razvoj letal, zelo otežkočilo uporabo in tehnično vzdrževanje lovcev, hkrati pa je ta letala »vezalo« za obrambo metropole, tako da
jih ni bilo mogoče uporabiti za podporo kopenske vojske.148
Do kako težkih posledic pride, če načini bojevanja niso usklajeni s cilji
vojaških akcij in zmogljivostmi bojne tehnike, kaže primer Rdeče armade
v začetnem obdobju druge svetovne vojne. Čeprav se je vojna v Evropi
razplamtela že dve leti pred nemškim napadom na ZSSR in so obstajali
številni obveščevalni podatki o tem, da potekajo nemške priprave za
napad na Sovjetsko zvezo, so bile glavne sile Rdeče armade primaknjene
k zahodnim mejam, vključno z letalskimi silami, ki naj bi jih podpirale.
Političnemu in vojaškemu vodstvu Sovjetske zveze je bila dobro znana
nemška operativna doktrina globokih in hitrih prodorov velikih oklepnomehaniziranih enot (nemške oklepne armade so imele po 2–3 oklepne
korpuse), pa vendar ni v globini obrambe organiziralo protioklepnih
obrambnih vozlov in razporedilo mobilnih rezerv za nevtraliziranje nemških globokih prodorov. Da bi bilo vse še težje, so v začetku druge svetovne vojne razpustili mehanizirane korpuse, tako da so leta 1941 od večjih
oklepnih enot imeli le tankovske brigade.
Nemci pa so se dobro zavedali, da za hitro uničenje Rdeče armade
potrebujejo oklepne enote; ker niso imeli dovolj časa, da bi po uspešnih
148 Ešer

Li, prav tam, str. 36–37.

XZAKONI, ZAKONITOSTI, NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VEDX

307

vojnah proti Poljski in Franciji izdelali večje število tankov, so se v pomanjkanju potrebnega števila svojih tankov odločili, da uporabijo tanke iz
vojnega plena (posebno velik plen so imeli na Čehoslovaškem). Da bi dobili potrebno večje število samostojnih premičnih oklepnih enot, so razpustili dotedanjih 10 večjih oklepnih divizij in iz njih ustanovili 20 manjših oklepnih divizij.149 Rdeča armada je ob začetku druge svetovne vojne
imela približno enako število tankov kot Nemci, a jih je razporedila kordonsko, zato so Nemci z osredotočanjem oklepnih korpusov na ključnih
smereh uspeli v prvih dneh vojne doseči večje uspehe od načrtovanih.
Ključ uspeha so bili globoki prodori oklepnih enot v zaledje sovjetskih
armad, ki so dezorganizirali sovjetsko poveljevanje, logistiko in artilerijo
za splošno podporo. Ko so tako Nemci prilagodili način delovanja svojih
oklepnih enot razmeram, značilnim za vzhodno fronto, kjer Rdeča armada ni imela premičnih protioklepnih rezerv v globini obrambe, so v začetnem obdobju druge svetovne vojne uspeli pri izenačenem razmerju števila tankov hitreje doseči globlje prodore in višjo hitrost napredovanja kot
pred tem na Zahodu.
Nemški teoretik Erich Middeldorf, ki je preučeval vzroke nemških
(ne)uspehov na vzhodni fronti v drugi etapi druge svetovne vojne, je ugotovil, da so mnogi avtorji prezrli, da je v prvi etapi vojne k uspehu nemških oklepnih klinov v Sovjetski zvezi močno prispeval nov način uporabe
nemških izvidniških enot, ki nasprotniku niso dovoljevale, da bi pretrgal
stik in se umaknil.150 Nemci so namreč na vzhodni fronti oblikovali zelo
močne izvidniške udarne odrede, ki niso bili le izvidniški, ampak so bili
tako močni in logistično avtonomni, da so bili dejansko miniaturne oklepne bojne enote. V nasprotju z odredi drugih armad, ki so za izvidovanje
uporabljale šibke konjeniške ali kolesarske patrulje, je imel takšen odred
v svoji sestavi četo osemkolesnih oklepnih avtomobilov, tri oklepne čete,
artilerijsko baterijo za ognjeno podporo in četo za oskrbo ter večje število
izvidniških patrulj na motornih kolesih z mitralješkimi prikolicami. Izvidoval ni pasivno (tako da bi skrivaj opazoval nasprotnikove premike, dejavnosti ipd.), ampak aktivno, z udari in nato s hitrimi izmiki; z »otipavanjem« nasprotnika in odkrivanjem šibkih točk v njegovi razporeditvi je
bistveno prispeval k uspehu nemške glavnine. Najhitrejši element odreda
so bile številne posadke na motornih kolesih (četa je imela 30–40 patrulj s
po tremi do štirimi kolesi), ki so se lahko premikale tudi po stezah in so
se skozi gozdove vrivale v vmesne prostore ter v globino nasprotnikove
razporeditve, kamor vozila niso mogla prodreti. Osemkolesna oklepna vozila so se lahko premikala po težavnih vrstah zemljišča in obenem ščitila
149 Število

tankov v oklepnih divizijah so zmanjšali s 400 na 250 do 300, s čimer se jim je
sicer zmanjšala ognjena moč, izboljšala pa zmožnost manevra, ker so manjše enote
lahko prožneje odgovarjale na spremembe razmer in jih je bilo lažje oskrbovati.
(Vojin Vidojević: Upotreba i dejstvo protivoklopnih artiljerijskih jedinica, str. 19;
SSNO – GŠ JNA, Beograd 1980)
150 Erih Midldorf: Taktika u pohodu na Rusiju, str. 81–83; VIZ, Beograd 1958.
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posadke pred strelskim ognjem iz zased. Ker je odred imel več deset brezžičnih radijskih postaj in je imel stik z nasprotnikom, je nasprotnika ves
čas silil, da se je branil, s čimer je nasprotnik razkril svoje položaje in ognjeni sistem, tako da je lahko odred obvestil glavnino o razporeditvi in
moči nasprotnikovih sil, s katerimi je bil v stalnem stiku. Ta izvirni način
izvidovanja je bil na vzhodni fronti učinkovitejši od letalskega izvidovanja, ker so se sovjetske enote zelo dobro maskirale in premike opravljale
samo ponoči.
Middeldorf je prav tako ugotovil, da bi vzroke za neuspehe nemške vojske v drugi etapi vojne v Sovjetski zvezi bilo treba iskati v zapoznelem
ukrepanju poveljstva nemške kopenske vojske na spremembe v razmerju
sil, do katerih je prišlo pozimi 1941/1942. Ko so namreč v drugem letu
vojne tudi Sovjeti uspeli okrepiti svoje oklepne enote in so pričeli s svojimi novoformiranimi tankovskimi armadami (med drugo svetovno vojno
so ustanovili 10 tankovskih armad!)151 izvajati (proti)ofenzive na širokih
frontah in na večjem številu smeri, jim nemški poskusi odgovarjanja s
protiudari šibkih oklepnih enot niso bili kos. Pokazalo se je, da so takratne nemške oklepne divizije, ki so vsaka štele okoli 3.300 vozil, imele od
tega le 300 tankov; od vseh vozil so le ti tanki lahko po zaslugi gosenic
manevrirali po brezpotjih, medtem ko so druga vozila imela kolesa in so
za manevriranje potrebovala trdna tla, ki pa jih spomladi in jeseni v Rusiji
sredi prislovičnega blata ni bilo.152 To dejstvo je zelo negativno učinkovalo na sodelovanje nemške pehote in oklepnih enot, ki je bilo vse do poletja in jeseni 1941 organizirano zgledno. Rusko vojskovališče, ki se je razlikovalo od evropskega po manjši gostoti komunikacij in po težji sezonski
prehodnosti terena, namreč ni omogočalo uspešnega delovanja tankov,
motorizirane pehote (ki ni imela dovolj goseničarjev) in artilerije (ki prav
tako ni imela dovolj samovoznih goseničnih topov), pred tem tako zelo
uspešnih v Franciji, kjer je bila gostota komunikacij povsem drugačna.

Odvisnost med posameznimi ravnmi oboroženega boja
Vse do druge svetovne vojne so oborožene sile dosegale končne rezultate
tako, da je medsebojno povezane rezultate bojnih delovanj najnižjih taktičnih enot – 3–4 vodov – združil in izkoristil poveljnik čete, rezultate 3–4
čet je združil in izkoristil poveljnik bataljona, rezultate 3–4 bataljonov poveljnik brigade, rezultate 3–4 brigad pa poveljnik divizije; rezultate 3–4
divizij je nato integriral poveljnik korpusa, rezultate 3–4 korpusov poveljnik armade in 3–4 armad poveljnik fronte.
Do konca druge svetovne vojne so torej oborožene sile dosegale svoje
rezultate načeloma hierarhično po organizacijsko-formacijskih celotah, in
sicer tako, da so se taktični rezultati brigad in divizij združili v operativne
rezultate korpusa, operativni rezultati večjega števila korpusov v operativ151 Sovetskaja

1977.

voennaja enciklopedija, 7. zvezek, str. 665–669; Voennizdat, Moskva
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no-strateški rezultat armade, operativno-strateški rezultati večjega števila
armad v strateški rezultat skupine armad ali fronte, te pa je na koncu seštela grandstrategija. Če je npr. korpus v napadu moral forsirati reko, da
bi zasedel pomemben objekt v globini obrambe, je to dosegel postopno.
Najprej so reko forsirale čelne enote – brigade prvega ešelona in ustvarile
mostišča na nasprotnem bregu. Za temi so stopile v akcijo inženirske
enote, ki so postavile mostove, sledil je prehod glavnih sil drugega ešelona prek reke. Šele po njihovem razvoju in ognjeni in letalski podpori
napada je sledil glavni udar, s katerim je korpus dosegel načrtovani cilj.
Veljal je torej zakon postopnosti, po katerem se z medsebojno povezanim
seštevkom taktičnih rezultatov na kopnem ustvarjajo razmere za doseganje operativnih rezultatov, z njihovim seštevkom pa strateških rezultatov.
Med prvo svetovno vojno se je spričo uporabe močno utrjenih večpasovnih obrambnih položajev, žičnih in drugih ovir in organiziranega večplastnega ognjenega sistema, s katerim so bili prekriti dostopi do prvega
obrambnega pasu, uveljavilo »železno pravilo«, po katerim je moral napadalec pred napadom svoje pehote sistematično z artilerijo nevtralizirati
nasprotnikovo pehoto in artilerijo, da je utrl pot skozi obrambni sistem.
Zaradi tega branilcu ni bilo mogoče pripraviti presenečenja, kajti napadalčeva dolgotrajna artilerijska priprava je pokazala, na katerem sektorju bo
napadel, in ker je trajala dolgo, je imel branilec dovolj časa, da je na ogroženi sektor premaknil rezerve in napadalcu zaprl pot. Tako so se takšni
nadvse pazljivo in metodično pripravljeni strateški napadi, kot je bila
ofenziva na reki Somi, navkljub množični koncentraciji artilerijskega
ognja153 na koncu ustavili zaradi taktičnega neuspeha, saj izčrpane in
zdesetkane pehotne enote, niso mogle prodreti v operativno in strateško
globino, čeprav se jim je morda z muko uspelo vkliniti v nasprotnikove sisteme okopov.
V drugi svetovni vojni se je že na začetku operacij pokazalo, da uspeh
kopenske vojske ni bil več odvisen le od njene ognjene moči; povsem
nove vidike za izvedbo globokega in hitrega manevra ji je namreč odpiralo letalstvo s tem, da je doseglo strateško premoč v zračnem prostoru. Zaradi lovske zaščite so za kopensko vojsko nastajale ugodne razmere za
hitre premike njenih enot in za padalske desante v globino nasprotnikove
razporeditve, obenem pa je letalstvo z napadi na cilje na tleh lahko pogosto prevzelo vlogo artilerije in tako olajšalo globoke prodore kopenske
vojske. Taktična raven oboroženega boja na kopnem je postala odvisna od
strateške ravni premoči v zračnem prostoru: to je še posebej prišlo do
polne veljave leta 1941 med nemško zračnodesantno operacijo na grškem
152 Erih

Midldorf: Taktika pohoda na Rusiju, str. 43–45; VIZ, Beograd 1958.
teoretik Lucas navaja, da so zavezniške sile med ofenzivo na reki Somi postavile na vsakih 34 metrov fronte en hitrostrelni top kalibra 75 mm in na vsakih 24
metrov po en top težkega kalibra, kar pomeni, da je pehotno divizijo, ki je napadala
na do 2 km širokem sektorju, podpiralo 140 topov; pozneje so število topov podvojili.
(Evolucija taktičkih ideja, str. 144, 162, 166; VIZ, Beograd 1954)

153 Francoski
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otoku Kreti (otok je dolg okoli 260 km in širok od 20 do 50 km). Nemci so
uspeli otok zasesti, čeprav so imeli Britanci in Grki premoč na kopnem in
na morju. Britanska mornarica je nadzorovala vse pomorske dostope do
Krete in tudi grško-britanske enote na otoku so bile številčno močnejše in
močneje oborožene od nemških; kljub temu je nemški zračni desant po
hudih bojih v 11 dneh uspešno zasedel otok, to pa samo zato, ker so
Nemci uspeli doseči strateško premoč v zraku154. Ker je ta premoč vplivala tudi na operacije na morju in na kopnem, jim je nasprotnika uspelo povsem poraziti.
Povratna zveza med ravnijo stateške zmage na kopnem in taktičnimi
delovanji na morju in v zraku se je blesteče pokazala tudi po nemški kopenski zmagi na Kreti, ko so Nemci in Italijani premaknili na osvojeni
otok najprej svojo floto in letalske sile, zaradi česar ga britanske flota in
letalstvo nista mogla uporabljati kot oporišče za napade na italijanske pomorske komunikacije in na cilje v Italiji in Romuniji; hkrati so nemške pomorsko-letalske sile lahko s Krete nadzorovale celotno vzhodno Sredozemlje (ko so Nemci zavzeli Kreto, so bila nemška letala samo 630 km
oddaljena od glavne baze britanske flote v Aleksandriji, od afriških luk
Derne in Soluma pa le 350 km oziroma 400 km!). Otok je odtlej ostal v
nemških rokah vse do konca druge svetovne vojne.
Odvisnosti med ravnmi oboroženega boja na kopnem, morju in v zraku
ni bila nikjer videti bolje kot med zavezniškimi pripravami za strateške
amfibijske operacije v Sredozemlju ter na Tihem in Atlantskem oceanu.
Kopenske enote na počasnih tovornih in desantnih ladjah na morju so
bile ves čas v veliki nevarnosti, zato je bilo treba pred vsako takšno operacijo organizirati posebne letalske, protipodmorniške in druge pomorske
operacije, da so nevtralizirale nasprotnikove flotne in letalske sile ter
»zmehčale« in dezinformirale obalno obrambo o mestih, času, razsežnostih in ciljih desanta. Le s tako razvejanim povezovanjem bojev na morju
in v zraku je bilo mogoče zagotoviti uspešno delovanje kopenske vojske,
ki sama ni bila sposobna izvajati čezoceanskih posegov.
Ko gre za četrti zakon oboroženega boja, je bilo že med prvo etapo
druge svetovne vojne mogoče videti novo težnjo, ki se je kazala v tem, da
do strateških rezultatov ni prihajalo le s postopnim kopičenjem rezultatov
operacij, bojev in bitk kopenskih sil na frontah, ampak so jih neposredno
dosegale tudi bombniške flote strateškega letalstva, ki so napadale mreže
kopenskih in pomorskih komunikacij, industrijska središča, logistične
baze, energetske objekte in druge cilje v globokem nasprotnikovem zaledju, ki so bili pomembni za normalno delovanje nasprotnikove infrastruk154 Nemci

in Italijani so v desantni operaciji na otok Kreto izkrcali okoli 26.000 vojakov,
medtem ko je bilo med branilci 32.000 vojakov britanske vojske, 15.000 pripadnikov
grške vojske in ne manj kot 10.000 grških partizanov. Številčno razmerje sil je bilo
torej 2:1 v korist branilca. Podrobnosti o tej operaciji so opisane v 8. poglavju študije
Alkmara von Hoveja Pozor, padalci! (Achtung fallschirmjager!, v ruskem prevodu Vnimanie parašutisty, str. 123–215; Inostrannaja literatura, Moskva 1957)
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ture, namenjene vojskovodstvu. Poleg sistematičnih letalskih bombardiranj celotnega zaledja so v sklepni etapi druge svetovne vojne nemški
raketni udari po gosto naseljenih urbanih aglomeracijah Velike Britanije,
še bolj pa ameriška atomska udara po japonskih mestih Hirošimi in Nagasakiju dokazali, da je strategija velikih sil imela na voljo prepričljive sile in
sredstva za samostojno doseganje strateških rezultatov, ne da bi v ta
namen – tako kot stoletja pred tem – postopno, korak za korakom seštevala boje, bitke in operacije kopenske vojske.

Povezanost bojnih delovanj vseh vej oboroženih sil
Peti zakon oboroženega boja opredeljuje, da so boji, bitke in operacije
vseh vej oboroženih sil (kopenske vojske, mornarice, letalstva, strateških
letalskih sil ter partizanskih in drugih sil, ki delujejo v nasprotnikovem
zaledju) medsebojno povezani v sistem oboroženega boja, s pomočjo katerega se najuspešneje dosežejo vojaški in politični cilji. Zakon se kaže na
dveh področjih: po eni strani na področju sodelovanja med vejami oboroženih sil (med kopensko vojsko, letalstvom in mornarico) kakor tudi
rodov znotraj posamezne veje (npr. artilerije in pehote, oklepnih enot in
inženirskih enot, ipd.), po drugi pa na področju sodelovanja med armadami, ki delujejo na geografsko ločenih frontah in nimajo neposrednega fizičnega stika.
Da so že v antiki poznali delovanje tega zakona, kažejo priprave perzijskega vladarja Kserksa (5. stol. pr. n. št.) za tretji pohod na Grčijo. Trajale
so štiri leta; v tem času sta se usposobili močna perzijska kopenska vojska
(po Herodovih presojah je skupaj s pratežem štela okoli milijon pripadnikov) in mornarica, ki je imela 1.200 trirem in 3.000 tovornih ladij.155 Vladar je zbral tako močne kombinirane sile zato, ker v prejšnjih dveh neuspelih perzijskih pohodih nista bila zadovoljivo rešena problema oskrbe in
prevozov za potrebe perzijske kopenske vojske. Da bi pospešili prehod
kopenske vojske iz Male Azije na Balkan, so v tretjem pohodu celo zgradili pontonski most prek Dardanel. Na drugi strani je grški vojskovodja Temistokel ugotovil, da je uspeh perzijske kopenske vojske povsem odvisen
od pomorske oskrbe in da se Grki tako močni kopenski vojski ne bodo
mogli uspešno postaviti po robu, zato se je odločil, da glavni udar izvede
proti perzijski floti. V bitki pri Salamini jo je porazil in takoj zagrozil, da
bo s svojo floto pretrgal oskrbovalne poti perzijske vojske v Dardanelah,
to pa je Kserksa prisililo, da se je umaknil iz Grčije. Perzijci niso uspeli
uspešno rešiti sodelovanja med floto in kopensko vojsko, tako da se je
tudi tretji perzijski pohod v Evropo končal s perzijskim umikom, ne da bi
sploh prišlo do spopada med glavnimi kopenskimi silami obeh strani.
Med prvo svetovno vojno je bilo delovanje petega zakona očitno v interakcijah med zahodno, vzhodno in jugozahodno fronto Antante. Kadarkoli je prišlo na kateri od teh front do kritičnega stanja, si je koalicija pri155 A.

D. Bubnov: Istorija pomorskih ratova, 1. deo, str. 17; Jadran, Dubrovnik 1930.
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zadevala krizo premostiti z ofenzivo na drugih frontah, da bi nasprotno
stran prisilila premestiti sile s kritičnega sektorja, kjer bi se s tem zmanjšal pritisk na ogroženi fronti. Kadar je bila v prvi svetovni vojni italijanska
vojska ogrožena na avstrijsko-italijanski fronti, so praviloma ruske enote
začele z ofenzivami v Galiciji. Podobno so v prvi svetovni vojni ravnali antantni zavezniki; kadar so Nemci pričeli ofenzive na zahodni fronti, so
ruske armade dobile nalogo, da se takoj aktivirajo in tako del nemških sil
odtegnejo z zahodne fronte na vzhodno. Prav tako je znano, da je leta
1942 Stalin v kritičnem položaju vztrajno zahteval, naj se zahodni zavezniki izkrcajo v Evropi in odprejo novo fronto na zahodu, ki bi Hitlerja prisilila, da prestavi del sil z vzhoda na zahod. Podobno je ravnal Hitler, ki je
prav takrat vztrajno zahteval, da naj Japonska napade ZSSR in ji tako odtegne rezerve iz Evrope na vzhod.
Takšno povezanost je bilo mogoče doseči le z izredno podrobnim in natančnim koalicijskim štabnim načrtovanjem in je prišla do posebne veljave med strateškimi medvejnimi operacijami zahodne koalicije v Evropi,
potem ko so se na evropska tla izkrcale cele armade kopenske vojske z
vso težko bojno tehniko. Tako so leta 1944 med pripravami za zavezniško
izkrcanje v Normandiji mreže francoskega odporniškega gibanja sistematično zbirale in pošiljale podatke o razmestitvah nemških enot, ameriško
in britansko strateško letalstvo sta bombardirali cilje v Nemčiji in komunikacijska vozlišča, medtem ko je zavezniška flota izvidovala možne rajone izkrcanja, minske ovire in pripravljala umetne luke za hitro izkrcanje
težke tehnike kopenske vojske na divjih peščenih obalah. Med prvo etapo
operacije je imela zavezniška vojna mornarica nalogo, da zavaruje (pred
napadi nemških podmornic, letal in površinskih pomorskih sil) vkrcanje,
prevoz in izkrcanje enot kopenske vojske na normandijsko obalo ter da
skupaj z zavezniškim taktičnim letalstvom nevtralizira nemško obalno
obrambo. Odporniške mreže so v tem času skupaj s strateškim letalstvom
napadale komunikacije v strateški globini z namenom, da bi preprečile
posredovanje nemških protidesantnih rezerv. Ko so zavezniki dosegli premoč v zraku in na morju ter strateško dezinformirali Nemce o dejanskem
mestu izkrcanja desanta, je bilo vzpostavljeno vse potrebno, da so se
lahko njihove kopenske enote uspešno izkrcale na obalo in osvobodile
ključne luke, s čimer so odprle pot za dovoz svežih rezerv in prenos operacij na nemško ozemlje.

Neenakomerna gostota bojnih razporeditev oboroženih sil
V oboroženem boju si vsaka od spopadenih strani prizadeva doseči številčno premoč v razmerju sil na kritični točki in si s tem ustvariti možnosti za uspeh v boju z nasprotnikom. Posledice teh zavzemanj opisuje šesti
zakon oboroženega boja. Sile in sredstva so med oboroženim bojem neenakomerno razporejeni v času in prostoru, značilno pa je, da se med
bojem neenakomernost razporeditve sil spreminja; to velja tako za operacije kot za bitke in boje.
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Z neenakomerno razporeditvijo sil in sredstev se zagotovi premoč nad
nasprotnikom na odločilnih smereh; nakopičene sile morajo biti dovolj
močne, da prebijejo nasprotnikovo obrambo, da ga izmanevrirajo in izkoristijo taktične in operativne rezultate, ki jih spreminjajo v strateške. Med
francosko kampanjo leta 1940 so Nemci na sektorju glavnega preboja na
osrednjem delu fronte, širokem komaj 100 km, osredotočili več kot 50 odstotkov vseh sil, medtem ko je preostala polovica njihovih sil napadala na
400 km široki fronti. Glavni udar je izvedla skupina armad A, ki je imela
v svoji sestavi 70 odstotkov vseh nemških oklepnih divizij, zaradi česar je
z lahkoto prebila položaje francoskih konjeniških divizij, ki so branile
15–30 km široke odseke.
Povojne sovjetske analize za ponazoritev delovanja tega zakona omenjajo, da so Sovjeti med napadnimi operacijami Rdeče armade na ozkih
odsekih sovjetsko-nemške fronte, ki so zajemali samo 20–37 odstotkov
celotne dolžine fronte, koncentrirali do 50 odstotkov vse žive sile, do 52 %
topov in minometov, do 70 % tankov in do 98 % vseh letal, ki so jih takrat
imeli v sestavi operativne armade.156 Bolj so se enote »zgoščevale« na kritičnih smereh, globlji so bili prodori – v strateških napadnih ofenzivah
posameznih front pozimi 1941/42 v povprečju 200–400 km, v zimskih
ofenzivah leta 1945 pa do globine 400–700 km157. Zaradi povečanih manevrskih zmogljivosti je na sektorjih preboja raslo tudi število kosov težke
bojne tehnike. Poleti 1942 so enote Rdeče armade imele v operacijah na
enem kilometru širine fronte na smeri glavnega udara v povprečju 27–33
tankov in 68–106 topov kalibrov nad 76 mm, v sklepnih armadnih operacijah druge svetovne vojne pa 72 do 83 tankov in 252–268 topov; pehotne
divizije, ki so leta 1942 napadale na 1,5–3 km širokih sektorjih, so na
koncu vojne dobile sektorje, široke komaj 0,7–1,5 km.158

Zakonitosti oboroženega boja
Primerjalna analiza oboroženih bojev v različnih zgodovinskih obdobjih
kaže, da so zaradi razlik v orožjih in opremi, od katerih so bili odvisni načini uporabe oboroženih sil, v vsakem od analiziranih obdobij veljala drugačna pravila oziroma norme – npr. za razsežnost bojišča, trajanje boja,
hitrost napredovanja, izgube spopadenih strani, porabo materialnih sredstev ipd. Po normah iz posameznih obdobij in njihovem medsebojnem
primerjanju v funkciji časa potem lahko ugotovimo trende, kako so se
spreminjale. Zakonitosti se od zakonov razlikujejo v tem, da za daljše
časovno obdobje razkrivajo, kako in v katerih smereh so se spreminjale
posamezne norme, značilne za določena obdobja.
156 Sokolovski,

prav tam, str. 208.
prav tam, str. 213–214.
158 Kuročkin: Armija u napadu, str. 46; VIZ, Beograd 1969.
157 Sokolovski,
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Pri analizi zakonitosti se prav gotovo ena najbolj pomembnih nanaša
na odgovor na vprašanje, ali je v oboroženem boju napad res najuspešnejši vzvod, da se doseže zmaga. Ena redkih popolnih raziskav, ki zajema celotno obdobje od 17. stoletja do leta 1973, je zajela analizo 595 kopenskih
bitk; iz nobenega stoletja ni bilo izbrano manj kot 47 bitk.159 Iz obdobja
pred uvedbo pušk risanic (kar se je zgodilo leta 1860) je prišlo v izbor 167
bitk, 428 bitk pa iz poznejšega časa, od tega 357 bitk iz 20. stoletja. V celotnem vzorcu so bili napadalci številčno močnejši v 65 odstotkih vseh
bitk in so zmagali v 61 odstotkih vseh bitk; branilci so zmagali v 33 odstotkih bitk, medtem ko se je 6 odstotkov bitk končalo neodločeno. Analiza izidov bitk 20. stoletja, ki v celotnem vzorcu zajemajo 47 odstotkov
vseh bitk, kaže, da med odstotki napadalcev, ki so zmagali v tem obdobju
in v obdobjih pred tem, ni bistvenih razlik. Bistvene razlike se pojavijo
šele, ko se analizirajo ustrezna razmerja sil.
V obdobju uvajanja risanic, ki je bilo hkrati tudi čas izpopolnjevanja artilerije, je napadalec šel v napad le, če si je zagotovil številčno premoč. Zakonitost znanega pravila, da je za uspešen napad potrebna številčna premoč, kaže ugotovitev, da so bili pred uvedbo risanic napadalci uspešni v
66 odstotkih vseh bitk, četudi so bili številčnejši le v 40 odstotkih vseh
bitk. Po uvedbi risanic, sodobnih topov in mitraljezov pa je napadalec
sicer dosegel zmago v enakem odstotku bitk, a le tako, da si je v prvi svetovni vojni pred tem v 79 odstotkih bitk zagotovil številčno premoč, v
drugi svetovni vojni pa v 90 odstotkih bitk.160

Ognjena moč
Od izuma prvih strelnih orožij do danes je ognjena moč oborožitvenih sistemov nepretrgoma rasla, zaradi česar so ves čas naraščale tudi ognjene
zmogljivosti enot vseh vej oboroženih sil. Če kot klasična kazalca ognjene
moči vzamemo število izstreljenih nabojev v časovni enoti ali skupno
maso izstrelkov, izstreljenih v časovni enoti, ugotovimo, da je do prve prelomne točke prišlo v prvi svetovni vojni, ko so prišli v uporabo mitraljezi,
do druge prelomne točke je prišlo v drugi svetovni vojni z uvedbo večcevnih raketometov in do tretje po drugi svetovni vojni, ko so se repetirke
umaknile jurišnim puškam in ko so tudi taktične enote kopenske vojske
oborožili z raketami. V zadnji četrtini minulega stoletja se je ta nagla količinska rast izstreljenih projektilov v časovni enoti ustavila, nastopilo pa je
obdobje kakovostnih sprememb; njegova temeljna značilnost je uvajanje
supernatančnih samovodljivih izstrelkov, od katerih vsak zadene cilj z
nekaj desetkrat večjo verjetnostjo kot klasični nevodeni balistični izstrelki.
159 Trevor

Dupuy: Understanding War from Historical Perspective, str. 54; Marine
Corps Gazette, June 1985.
160 Prav tam, shema 2, 7. in 8. stolpec
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Obdobje količinske rasti kaže, da je v prvi svetovni vojni pehotna četa
(250 vojakov), oborožena samo z repetirkami in le 3 vodno hlajenimi
mitraljezi, v eni minuti lahko teoretično (torej s teoretično hitrostjo streljanja) izstrelila okoli 5.300 krogel s skupno maso okoli 64 kg; v drugi svetovni vojni je bila četa z enakim številom vojakov že oborožena s 6 mitraljezi, 8 puškomitraljezi, 30 brzostrelkami, 4 minometi kal. 80 mm, 4
netrzajnimi topovi kal. 50–60 mm in 200 repetirkami, in je v eni minuti
teoretično lahko izstrelila okoli 28.000 krogel, 16 granat in 32 min, skupaj
okoli 440 kg izstrelkov. Sodobna pehotna četa, ki ima med bojem 25–30
pehotnih bojnih vozil, od katerih ima vsako (odvisno od velikosti) svoj
univerzalni avtomatski top kal. 25–30 mm, mitraljez in še enega (ali avtomatski bombomet) v vrtljivi kupoli, vsi vojaki pa jurišne puške (z nameščenim ročnim bombometom), lahko izstreli v eni minuti okoli 220.000 izstrelkov. Če se temu pridružijo še 4 avtomatski minometi kal. 100–120
mm (vgrajeni v kupole pehotnih bojnih vozil) in 20 ročnih protioklepnih
raketometov, naraste skupna izstrelkov na okoli 3.100 kg v minuti. Četa
ima povrhu na voljo še vodljive rakete zračne obrambe in protioklepne
rakete.
Iz te dinamike rasti ognjene moči se vidi, da se je ognjena moč pehotne
čete po številu v minuti izstreljenih krogel od prve do druge svetovne
vojne povečala okoli 5-krat, od druge svetovne vojne do konca minulega
stoletja pa okoli 8-krat. Ko gre za maso teh izstrelkov, je bilo v prvem obdobju povečanje približno 6-kratno, v drugem pa približno 8-kratno, kar
je povprečju 7-kratno povečanje. Po tej primerjalni analizi torej lahko
sklepamo, da je v minulem stoletju ognjena moč pehote rasla: v obdobju
vsakih 20–30 let se je po številu izstrelkov povečala okoli 5-krat, po masi
izstreljenih krogel pa okoli 7-krat.
Podobne težnje rasti lahko ugotovimo v ognjeni moči višjih enot – brigad in divizij. Toda v njihovi sestavi so tudi artilerijske enote, ki so osnovni nosilec ognjene moči kopenske vojske, zato so pri njih te razlike v rasti
ognjene moči še opaznejše, še posebej kadar se upošteva tudi povečevanje dometa, ki je pri artileriji pomembnejši, ker ni obtičal na isti vrednosti
kakor pri pehoti. Ognjena moč pehotne divizije je bila na koncu prve svetovne vojne okoli 5,5 tone izstrelkov v minuti, na začetku druge svetovne
vojne okoli 13 ton, v zadnji tretjini minulega stoletja pa okoli 55 ton v minuti.161 Od prve do druge svetovne vojne se je ognjena moč pehotne divizije povečala 2,36-krat, od druge svetovne vojne do osemdesetih let minulega stoletja pa kar 4,23-krat. Rasti ognjene moči so dali osnovni
pospešek večcevni raketometi; samo ena baterija, ki ima 4 samovozne
večcevne raketomete (vsak s po 32–40 cevmi), lahko izstreli v 5–7 sekundah plotun 128 do 160 raket, kar pomeni 12,8–16 ton.
Če upoštevamo domet, je trend naraščanja še večji. Izberimo za merilo
zmnožek med maso izstrelkov in dometom izstrelkov (tone x kilometri =
161 Vojna

enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 328–329.
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tkm); ker je imela v prvi svetovni vojni artilerija povprečen domet okoli 10
km, masa njenih izstrelkov v minuti pa je bila 5,5 ton v minuti, je bil ta
zmnožek 55 tkm; na začetku druge svetovne je imela povprečen domet 15
km, skupno maso izstreljenih izstrelkov v minuti pa 13 ton, kar je dalo
zmnožek 195 tkm, medtem ko je imela v zadnji tretjini minulega stoletja
povprečen domet 25 km (računane so granate z reaktivnim pogonom) in
skupno maso izstreljenih izstrelkov v minuti 55 ton, tako da je zmnožek
dosegel vrednost 1375 tkm. Kazalci torej kažejo, da je ognjena moč tega
kazalca prvem obdobju narasla 3,54-krat, nato pa v drugem obdobju 7,05krat. Uvedba jurišnih helikopterjev v organsko sestavo divizij kopenske
vojske je odprla pot, da se je ognjena moč divizije, ki je imela bataljon sodobnih jurišnih helikopterjev (36–48 helikopterjev), povečala za dodatnih
72–96 ton bojnih sredstev v minuti, oziroma se podvoji v primerjavi s
tonažo zadnje četrtine minulega stoletja.

Gostota žive sile na bojišču in bojevališču
Vzemimo kot enoto, ki jo preučujemo, korpus ali armado, ki šteje 100.000
mož, in jo postavimo v antiko, ko je bila površina bojišča ozka, kajti nasprotni armadi sta se spopadli v neposrednem dvoboju s hladnim orožjem;
prostor je bil tako majhen, da je vsak vojskovodja lahko s pogledom neposredno nadzoroval dogajanje na bojišču. Iz norm številnih bitk lahko ugotovimo, da bi se takšna vojska takrat razvila v 6,67 km širok in 0,15 km
globok pravokotnik. Ko se je pojavilo ognjeno orožje, pa so se zaradi njegovega večjega dometa norme spremenile. Armada 100.000 mož se je v
času napoleonovskih vojn razvila za bitko na 8,05 km širokem in 2,5 km
globokem prostoru. Ko so bili med ameriško državljansko vojno že v uporabi puške in topovi z risanimi cevmi, je enako velika armada zasedala
8,58 km širok in 3 km globok prostor. Spet drugačne so bile norme v prvi
svetovni vojni, ko so bili že v rabi mitraljezi in havbice, mimometi ter topovi velikega dometa za posredno streljanje; armada 100.000 mož se je
bila razvila na 14 km široki in 17 km globoki fronti. V drugi svetovni vojni
je tako velika armada zaradi množične uporabe letalstva in drugih novih
orožij potrebovala za razvoj 48 km široko in 57 km globoko površino.
S pomočjo količnika med številom vojakov na bojišču in površino bojišča lahko izračunamo gostoto vojakov na kvadratni kilometer; za armado 100.000 mož je moralo biti bojišče v antiki veliko 1 km2, med napoleonovskimi vojnami 20,12 km2, med ameriško državljansko vojno 25,75
km2, v prvi svetovni vojni 248 km2 in v drugi 2.750 km2, zato so bile gostote vojaštva, izražene v številu vojakov na kvadratni kilometer, 100.000,
4.970, 3.883, 404 oziroma 36.162 Zanimivo je, da je gostota vojakov upada162 Trevor

Dupuy: War since 1945 – Historical Army Dispersion Patterns, shema 3, str.
58; Marine Corps Gazette, August 1985.
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la tudi po drugi svetovni vojni: med arabsko-izraelsko vojno brez zmagovalca oktobra 1973 je bila gostota 25 vojakov na kvadratni kilometer, medtem ko je bila po normah zveze Nato za obrambo Evrope predvidena
gostota 15 vojakov na kvadratni kilometer163.
Primerjava števila vojakov na kvadratni kilometer z ognjeno močjo,
značilno za vsako od navedenih obdobij, kaže, da je s povečevanjem ognjene moči pričelo število vojakov na kvadratni kilometer upadati. Na to
je po eni strani vplivalo izkustveno spoznanje vojakov, da so se z razkropitvijo lahko izogibali uničujočemu učinku ognja, po drugi pa tudi to, da
so novejša in bolj mobilna orožja z večjo ognjeno močjo (pehotna bojna
vozila, helikopterji kopenske vojske) omogočala, da manjše število vojakov uspešno opravi naloge, ki so jim bile prej kos le večje skupine vojakov, kajti njihova orožja, starejša, so bila manj zmogljiva, bojevati pa so se
morali peš.
Sklepamo lahko, da je bil trend zmanjševanja gostote vojaštva na bojišču izraz zakonitosti. Spremljalo ga je tudi zmanjševanje gostote bojne tehnike. Med prvo svetovno vojno, na primer, je bilo na kvadratnem kilometru fronte v povprečju 18,15 orožja s posadko (mitraljezov, topov, havbic,
minometov idr.), v drugi svetovni vojni jih je bilo 2,58, med oktobrsko
vojno leta 1973 na Bližnjem vzhodu pa 2,1.164 Izjema je bila le rast gostote
oklepne tehnike na bojišču. V tistih sklepnih bitkah prve svetovne vojne,
v katerih je bila uporabljena oklepna tehnika, je bilo 0,4 tanka na enem
kvadratnem kilometru; potem je gostota naraščala in med oktobrsko
vojno (1973) dosegla 0,61 tanka na kvadratni kilometer, kolikor je v Evropi veljalo tudi v devedesetih letih minulega stoletja.

Hitrost napredovanja
Hitrost napredovanja med bojem se bistveno razlikuje od pohodne hitrosti premikanja enot po komunikacijah, ker morajo enote med premiki v
boju upoštevati nasprotnikov ogenj, uničevati njegove odporne točke in
premagovati ovire (minska polja, fugase, jarke, kontaminirane cone, žične
in druge ovire). Razumljivo je, da je v takšnih razmerah hitrost napredovanja odvisna od intenzivnosti nasprotnikovega odpora, doseženega
presenečenja, značilnosti zemljišča (gore, gozdovi, džungle in močvirja
praviloma zavirajo napredovanje), letnega časa (pomladne in jesenske padavine lahko bistveno otežijo delovanje oklepnih enot), števila in vrst branilčevih utrdb in ovir, sredstev za premagovanje ovir, ki jih ima, ipd. Najprikladnejši kazalec določanja hitrosti napredovanja v kampanjah je
globina doseženega prodora, izražena v kilometrih, deljena s trajanjem
kampanje, izraženim v dnevih.165 Tako izračunane najvišje hitrosti napre163 Prav
164 Prav

tam, str. 50.
tam, shema 5, str. 50.
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dovanja, izražene v številu kilometrov na dan, kažejo, da je na primer Napoleon, ki je bil znan po hitrih prodorih in vztrajnih zasledovanjih nasprotnika, dosegel leta 1800 pri Marengu hitrost napredovanja 11 km/dan,
leta 1805 pri Ulmu 22 km/dan, leta 1806 pri Jeni 23 km/dan, leta 1809 pri
Aspernu 14 km/dan, leta 1812 pri pohodu v Rusijo do Smolenska 12
km/dan in potem od tam do Moskve 14 km/dan.
Take hitrosti napredovanja je do druge svetovne vojne dosegel le redko
kateri vojskovodja. Nemška armada je v kampanji proti Avstriji, ki se je
leta 1866 končala z bitko pri Sadovi, dosegla hitrost napredovanja 13
km/dan, prav toliko pa leta 1870 v bitki proti francoski armadi pri Sedanu. Med ameriško državljansko vojno je bila v bitki pri Vicksburgu leta
1863 dosežena hitrost napredovanja 10 km/dan, pri Appomattoxu leta
1865 pa 17 km/dan.
Da se dosežene hitrosti napredovanja v bistvu niso povečevale, kažejo
tudi podatki iz prve svetovne vojne. Med bitko na Marni leta 1914 je
nemška vojska sicer dosegla »napoleonovsko« hitrost napredovanja 20
km/dan, med prodorom pri Kobaridu pa le 8 km/dan, prav toliko kot med
bitko na reki Somi leta 1918. To gre pripisati dejstvu, da so se armade
med prvo svetovno vojno premikale na bojišču peš, torej povsem enako
kot stoletje prej v napoleonovskih vojnah, le da so bile izpostavljene veliko intenzivnejšemu ognju globoko vkopanega branilca, zavarovanega za
žičnimi in drugimi ovirami, in da za zasledovanje in manever niso mogle
uporabljati konjenice, ker se je z uvedbo mitraljezov njen čas iztekel.
Do ponovnega naraščanja hitrosti napredovanja je prišlo šele med
drugo svetovno vojno pod vplivom oklepne in mehanizirane bojne tehnike ter letalske podpore in zračnih desantov v nasprotnikovem zaledju.
Nemška vojska je med globokim prodorom v Flandriji leta 1940 dosegla
največjo hitrost napredovanja 31 km/dan, leta 1941 v prodoru do Smolenska pa 29 km/dan; Japonci so med ofenzivo v Malaji leta 1941/1942 dosegli hitrost napredovanja 17 km/dan, leta 1941/1942 na Filipinih pa 14
km/dan. Zahodni zavezniki so po izkrcanju v Normandiji leta 1944 dosegli hitrost napredovanja 28 km/dan, medtem ko je rekordno hitrost v
drugi svetovni vojni – 50 km/dan – dosegla sovjetska armada leta 1945 v
napadu na japonske sile na Daljnem vzhodu.166 Po vojni so tako visoke
hitrosti napredovanja, 55 km/dan, dosegli Izraelci med ofenzivo na Sinaju
leta 1967. Med operacijo zaveznikov v zalivski vojni leta 1991 so enote zavezniškega 18. zračnodesantnega korpusa v sodelovanju s helikopterski165 Hitrost

napredovanja pri preboju taktične obrambe (prvega, drugega in tretjega
obrambnega pasu) se bistveno razlikuje od hitrosti napredovanja v kampanji. Za ponazoritev naj omenimo, da je kampanja, ki se je končala z bitko pri Marengu leta
1800, trajala 31 dni in imela globino 350 km, pri Ulmu leta 1805 je imela globino 475
km in je trajala 22 dni, pri Smolensku leta 1812 globino 680 km in trajanje 57 dni,
itd. Ker pri tako globokih prodorih začno na enote vse huje vplivati utrujenost, problemi z oskrbo, epidemije bolezni ipd., je analiza hitrosti napredovanja bolj realistična, če raje izhaja iz povprečne hitrosti v kampanji namesto iz hitrosti taktičnih enot.
166 Trevor Dupuy: Understanding War, tabela 12–1; Paragon House, New York 1987.
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mi desanti v hitrem prodoru skozi puščavo dosegle hitrost napredovanja
80 km/dan.167
Značilne niso bile tiste največje hitrosti napredovanja, ampak so bile to
povprečne hitrosti, ki jih za vsako od opazovanih vojn lahko izračunamo
kot aritmetično sredino 5 do 10 kampanj;168 tako ugotovimo, da je bila v
času napoleonovskih vojn povprečna hitrost napredovanja v kampanjah
17 km/dan; med ameriško državljansko vojno in francosko-prusko vojno
je upadla na 12 km/dan; med prvo svetovno se je približala napoleonovskemu povprečju, potem pa med drugo svetovno vojno dosegla v povprečju 22 km/dan. Analiza povprečnih hitrosti napredovanja torej ne kaže
tako velikih razlik, kot jih kaže primerjalna analiza najvišjih hitrosti napredovanja. Lahko bi celo rekli, da so razlike med povprečnimi hitrostmi
napredovanja, doseženimi v različnih obdobjih, skorajda zanemarljive.
Ko so se raziskovalci ukvarjali z vprašanjem, zakaj so razlike med največjimi hitrostmi in povprečnimi hitrostmi napredovanja tako velike, so
sprva iskali odgovor v razmerju bojnih moči. Ko je ameriški avtor Trevor
Dupuy analiziral odvisnost med razmerjem bojnih moči in hitrostjo napredovanja, je ugotovil, da so enote pri razmerju bojnih moči od 4 do
5 proti 1 v natanko polovici primerov dosegle hitrosti napredovanja 35
km/dan, v drugi polovici pa so bile hitrosti napredovanja le okoli 7
km/dan. Vzroke za tako velik razpon je našel v vplivu presenečenja, močnih utrdbah in drugih dejavnikih; le kadar sta bila zagotovljena tudi presenečenje in ustrezna logistična podpora, so bile lahko dosežene tudi visoke hitrosti napredovanja.169 Razmerje bojnih moči samo po sebi torej ni
bilo odločilen dejavnik.
Primerjava med konjenico, ki jo je imel Napoleon, in mehanizirano
bojno tehniko kaže, da ju po premičnosti sploh ne bi mogli primerjati. Sodobna oklepna vozila z vkrcano pehoto lahko namreč dnevno prevozijo
več kot 500 km, kar nekajkrat presega zmogljivosti konjenice. Vendar pa
med oboroženimi boji te potencialne prednosti ni mogoče izkoristiti v
polni meri za hitrejše napredovanje, ker so mehanizirane enote odvisne
od oskrbe, tehnične podpore, rednih tehničnih pregledov ipd. Zato se
povprečne hitrosti napredovanja v razmaku več kot sto let – naj se sliši še
tako nenavadno – niso bistveneje spremenile. Korenite spremembe je
moč videti le, kadar je bilo s sodobno bojno tehniko mogoče doseči presenečenje in obenem zagotoviti bojno premoč vsaj 4 do 5 proti 1. Samo v
takih primerih je bilo ob ustrezni zračni premoči in logistični podpori
možno doseči v napadnih kampanjah hitrosti napredovanja 50 in več kilometrov na dan.

167 Thomas

Houlahan: Gulf War – The Complet History, str. 223–272; Shrenker Military
Publishing, USA 1999.
168 Prav tam, tabela 12–2.
169 Prav tam, str. 158–163.
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Poraba streliva, goriva in drugih potrošnih sredstev
Zaradi dosedanjega razvoja oborožitvenih sistemov, ki jih je vse več, so
oborožitveni sistemi vse bolj zapleteni, njihovo vzdrževanje pa vse zahtevnejše;170 zato so sodobne armade postale vse bolj odvisne od zalednih
služb in zaledne oskrbe. Ko so bili orožja in oprema še enostavni in jih je
lahko vzdrževal vsak vojak, ni bilo tako. V antiki so enote potrebovale le
hrano, vodo, obutev in oblačila, delno pa so se opirale na oskrbo iz lokalnih virov. Vendar je že Aleksander Veliki med pohodom v Azijo imel zaledno službo z 2.500 štirikolesnimi vozovi, ki je vozila s seboj enomesečno zalogo hrane za 32.000 pešakov in 5.000 konjenikov. Če vzamemo, da
je bilo na vsakem vozu okrog 500 kg tovora, je oskrbovalna kolona peljala
s seboj okoli 1.250 ton zalog. Ko to količino delimo s številom ljudi, dobimo, da je vojak porabil na mesec okoli 34 kg oziroma na dan 1,33 kg
zalog. Zato ni dvoma, da se je morala ta armada oskrbovati tudi iz virov v
trenutnem okolju, saj ni bilo dovolj preskrbeti zgolj ljudi, ampak tudi živali. Kako je naraščal pomen logistične podpore v vojni, pove študija Logistika v nacionalni obrambi ameriškega admirala Henryja Ecclesa.171 Preden
se je začela druga svetovna vojna, so pomorski izvedenci v ZDA predvidevali, da bodo imele največji pomen vojne ladje, zato so se ukvarjali predvsem z njihovim razvojem. Na začetku vojne pa se je hitro pokazalo, da
na oceanskih prostranstvih Pacifika vojnih ladij ni bilo mogoče uspešno
uporabljati, če niso imele v bližini baz in oporišč (baza ima vse elemente
infrastrukture, npr. ladjedelnice, doke, bolnice, skladišča, delavnice idr,
oporišče pa le sidrišče za privez ladij in manjše zaloge goriva in streliva).
Edina rešitev so zato bile »plavajoče baze«, ki so spremljale floto in skupaj z njo manevrirale z ene ogrožene smeri na drugo. V svoji sestavi so
imele razne vrste pomožnih ladij (za te namene so s predelavami in dogradnjami prilagodili trgovske ladje): ladje skladišča z rezervnimi deli,
tankerje, vodonosilke, plavajoče bolnišnice, ladje delavnice, ladje plavajoče doke in ladje za reševanje posadk potopljenih ladij ter za pomoč poškodovanim ladjam. Ker so v mirnodobnem času podcenjevali pomen teh
ladij in so se ukvarjali z letalonosilkami, križarkami in drugimi plovili z
visoko ognjeno močjo, so morali za plavajoče baze uporabiti pomožne vo170 Sodobni

oborožitveni sistemi so načeloma sestavljeni od podsistema za odkrivanje
ciljev in njihovo identificiranje (1), računalniško podprtega podsistema za nadzor
nad ognjem in poveljevanje (2), ognjenega podsistema (3), podsistema za zvezo (4),
podsistema za premikanje in manevriranje (5), podsistema za napajanje z energijo
ostalih podsistemov (6), podsistema za zaščito posadke (tvorijo ga oklep, protipožarni podsistem, podsistem za zaščito od jedrskega, biološkega in kemičnega orožja ipd)
(7), podsistema za elektronsko motenje nasprotnikovih podsistemov (8), navigacijskega podsistema (9) in potrebi drugih podsistemov (med katerimi je lahko tudi podsistem za likvidacijo, ki se ga aktivira v primeru, če grozi nevarnost, da se ga prilasti
nasprotnik).
171 Logistika u nacionalnoj odbrani, str. 162–63; VIZ, Beograd 1968.
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jaške ladje. Če število vojaških ladij, pomožnih ladij in trgovskih ladij, ki
so jih ZDA imele na začetku druge svetovne vojne, primerjamo s številom
teh ladij na koncu vojne, se izkaže, da se je število vojnih ladij v času
vojne povečalo 8-krat, število trgovskih ladij 28-krat, število pomožnih
ladij pa kar 228-krat. Ogromna poraba goriva, streliva, maziv in pokrivanje drugih potreb bojne flote sta torej zahtevala, da je morala ameriška
flota v času vojne povečati svojo logistično komponento s 14 ladij, kolikor
jih je imela leta 1940, na 2.167, kolikor jih je imela leta 1945.
Najprimernejši kazalec za ponazoritev rasti vojaške porabe v različnih
časovnih obdobjih na kopnem je skupna dnevna poraba grupacije
100.000 mož, vključenih v oboroženi boj, deljena s številom vojakov, oziroma poraba izražena v številu kilogramov na vojaka na dan. Ker se v napadu porabi več sredstev kot v obrambi, se kot najprimernejši kazalec
kaže srednja vrednost med napadom in obrambo. Medtem ko je v antiki
vojak takšne grupacije dnevno porabil okoli 1,33 kg hrane in drugih sredstev, v kopenski vojski vse do prve svetovne vojne v porabi ni bilo bistvenega povečanja; do razlike je prišlo šele, ko se je pričela večati ognjena
moč, s čimer je bila povezana povečana poraba streliva. Tako je v začetku
prve svetovne vojne vojak vsak dan porabil 6 kg sredstev, kar je do konca
vojne naraslo na 9–10 kg, v začetku druge svetovne vojne jih je bilo okoli
13 kg, potem pa je količina do konca vojne narasla na 18,5 kg sredstev na
vojaka na dan. Naraščanje dnevne porabe se je nadaljevalo tudi po drugi
svetovni vojni; v šestdesetih letih je doseglo vrednost 38,5 kg na vojaka na
dan, med vojno v Vietnamu pa je ameriški vojak v povprečju porabil okoli
100 kg sredstev na dan.172
Pomembno je, da so norme divizij, ki neposredno izvajajo bojna delovanja, višje kot pa za povprečja, določena za celotno grupacijo 100.000
mož. Tako je ameriška pehotna divizija v devetdesetih letih porabila v napadu povprečno 125 kg sredstev na vojaka na dan; od tega je bilo 63 odstotkov streliva, 32 odstotkov goriva, 2 odstotka hrane in zdravil, 3 odstotki pa rezervni deli. V obrambi je porabila v povprečju 110 kg sredstev na
vojaka na dan, kar bi dalo povprečno vrednost med napadom in obrambo
117 kg sredstev na vojaka na dan.173
V letalstvu in vojni mornarici so ti kazalci še višji kot v kopenski vojski.174 Pri križarki, ki ima posadko 800 mož in spodriv okoli 10.000 ton,
predstavlja gorivo okoli 12–15 odstotkov celotnega spodriva, strelivo pa
okoli 10 odstotkov. Ker se vse to porabi med osemdnevnim bojnim križarjenjem, je povprečna dnevna poraba na enega člana posadke okoli 350
kg; ta vrednost je kar 3,5-krat večja od kazalca kopenske vojske. Podobno
je tudi v letalstvu, kjer te vrednosti pri 2–3 poletih na letalo na dan dose172 Vojna
173 James

enciklopedija, 2. izdaja, 8. zvezek, str. 740.
Dunnigan: How to Make War, str. 318; William Morrow and Co., New York

1982.
tam, str. 322.

174 Prav
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žejo raven 500–600 kg na pripadnika vojnega letalstva (vključeni niso le
piloti, ampak tudi zaledne službe).
Dnevna poraba v kopenski vojski se je od konca prve do konca druge
svetovne vojne podvojila, prav tako pa tudi od konca druge svetovne
vojne do šestdesetih let minulega stoletja. V obdobju od konca druge svetovne vojne do ameriškega posega v Vietnamu se je dnevna poraba potrojila. Na skok porabe v obdobju od prve do druge svetovne vojne je bistveno vplivala oklepna tehnika, od konca druge svetovne vojne do vojne v
Vietnamu pa množična uvedba helikopterjev v sestavo kopenske vojske.
V drugi svetovni vojni je strelivo pomenilo okoli 54 % vseh porabljenih
sredstev, 21 % pa gorivo. Predvideva se, da bo v prihodnjem obdobju strelivo predstavljalo okoli 65 %, gorivo pa 28 % vseh porabljenih sredstev175.
Niso pa se povečevale samo količine porabljenih materialov, ampak
tudi število ljudi v zalednih službah, ki so se ukvarjali z različnimi vidiki
tehnične, sanitetne in drugih vrst oskrbe. Kako kompleksna je bila ta,
nam ponazori oskrba Kopenske vojske ZDA v drugi svetovni vojni, ki je
že takrat uporabljala okoli 350.000 različnih izdelkov (predvsem rezervnih delov); ameriška divizija je ob koncu druge svetovne vojne potrebovala okoli 2.600 tovornih vozil samo za prevoz bojnih zalog za 4–5 dni bojnih delovanj; to je bilo 40 odstotkov več kot na začetku vojne. Zaradi
oskrbe enot na prvi bojni črti njene zaledne baze niso smele biti niti predaleč niti preblizu fronte. Če bi bile preblizu, bi jih uničil nasprotnik med
svojimi prodori, če pa bi bile predaleč, bi prevoz od skladišč do oskrbovanih enot trajal predolgo. Zato so si Američani izbrali srednjo oddaljenost
150–200 km, tako da so vozila v oskrbovalnih kolonah lahko opravila po
eno vožnjo na dan. V drugi svetovni vojni je v oboroženih silah velikih
držav delalo v zalednih službah okoli 30–40 odstotkov vseh pripadnikov
oboroženih sil in imeli so nalogo skrbeti, da so vse vrste zaledne oskrbe
vseh treh vej oboroženih sil potekale nemoteno. Posebej zahtevno je bilo
letalstvo, kjer je za vsako letalo skrbelo okoli 50–150 pripadnikov zalednih služb176.
Pripadniki zalednih služb morajo v dinamičnih bojnih delovanjih skrbeti za pravočasne premike zalednih baz, iz katerih se oskrbujejo operativne enote. Zato so vse armadne in korpusne zaledne baze premične in
razmeščene ob komunikacijah. Baze se premikajo v »skokih« po 100–200
km in po delih; šele ko se deli, ki so se premaknili, razvijejo in prično delovati, se začne premik drugih delov, ki vse do tega trenutka še vedno delujejo na začetnih lokacijah. To zagotavlja nepretrganost oskrbe. Za normalno oskrbo enot imajo izredno pomembno vlogo prometnice. Praksa je
pokazala, da bi oklepne in mehanizirane enote lahko napredovale z veliko
175 Prav

tam, str. 749.
podatek je določen kot količnik med številom pripadnikov izraelskega letalstva v
vojni in številom letal in helikopterjev po končani mobilizaciji; vir: The Military Balance 1995/7. V drugih letalstvih so ti količniki višji. V grškem letalstvu je bil ta količnik istega leta okoli 70, v italijanskem pa okoli 150 pripadnikov na letalo in helikopter.

176 Prvi
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večjimi hitrostmi, če jih ne bi zavirale zaledne baze, ki se zaradi majhne
prepustne moči komunikacij praviloma niso mogle seliti tako hitro, kot so
lahko prodirale te enote.
Naša analiza kaže, da zaradi rasti ognjene moči, ter rasti števila mehaniziranih oklepnih sistemov in helikopterjev v sestavi kopenske vojske
progresivno raste tudi poraba streliva, goriva in drugih potrebščin; zaradi
tega morajo bojne enote na prvi bojni črti imeti v svoji sestavi večje lastne
zaledne ešalone kot kdaj prej (v sodobni diviziji, ki ima brigado za logistično podporo, opravlja zaledne naloge okoli 20 odstotkov vseh njenih
pripadnikov), hkrati pa morajo tudi baze biti večje in v njih mora delati
večje število pripadnikov zalednih služb. Samo pri popolnjevanju porabljenih zalog sodobne ameriške pehotne divizije vsakodnevno sodeluje ne
manj kot 500 tritonskih tovornjakov, vlačilcev s prikolicami, cistern in
drugih specializiranih vozil.
Bojne enote sodobnih armad velikosti divizije imajo v svojem zalednem
ešalonu zaloge le za 5–6 dni bojnih delovanj;177 če bi jih imele več, bi jih
ovirale v manevru, kajti že za prevažanje teh zalog imajo v svoji sestavi
6.000 tovornjakov. V akcijah, ki trajajo dlje kot 3–4 dni (zalog za 1,5–2 dni
enote nikoli ne smejo porabiti, ker so »železna rezerva«), lahko torej izrabijo svojo ognjeno moč in premičnost le, če imajo ustrezno podporo drugih zalednih služb armade. Rekli smo že, da je v sestavi armadnih zalednih služb sodobnih oboroženih sil okoli 30–40 odstotkov celotnega števila
vojakov. Če upoštevamo tudi logistične dele divizij prve bojne črte, se izkaže, da se v armadi, ki šteje 100.000 mož, z zaledno oskrbo ukvarja
44–52 % njene celotne sestave. Brez nepretrganega delovanja zalednih
služb bi divizije izgubile manevrske in ognjene zmogljivosti in narasle bi
jim nebojne izgube (zaradi okvar, izrabljenosti materiala, pomanjkanja rezervnih delov ipd.). Ker so danes tudi vsi elementi zalednih služb (skladišča, delavnice, transportne enote, enote za reševanje poškodovanih
vozil, bolnice idr.) cilji udarov iz zraka, jih je treba ustrezno braniti. Poleg
tega dinamična narava bojnih delovanj narekuje, da morajo biti sodobni
sistemi za oskrbo enot izjemno mobilni, drugače ne morejo zagotoviti
enotam izrabljanja njihovih manevrskih zmogljivosti.

Izgube žive sile in tehnike
Primerjava izgub oboroženih sil v obeh svetovnih vojnah pokaže, da je na
nasprotujočih si straneh izgubil življenje dokaj izenačen odstotek mobilizirancev. V prvi svetovni vojni je Antanta izgubila v boju 14,8 odstotka
vseh mobilizirancev, koalicija Centralnih sil pa 15,5 odstotkov.178 Med po177 V

Vojni enciklopediji (2. izdaja, 8. zvezek, str. 79) je omenjeno, da imajo divizije v večini evropskih armad zaloge za 6–8 dni bojnih delovanj, ker so v to vključene tudi nedotakljive rezerve za 1,5 do 2,5 dneva.
178 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 3. zvezek, str. 473.
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sameznimi državami obeh koalicij so sicer bile občutne razlike, drugače
pa sta splošna koalicijska kazalca za obe strani skorajda enaka; tako so
npr. ZDA, ki so v vojno vstopile šele leta 1917, zgubile le 1,5 % mobilizirancev, medtem ko so v Franciji, Srbiji, Nemčiji in Turčiji izgube štele 20
in več odstotkov celotnega števila mobilizirancev.
V drugi svetovni vojni je na strani protifašistične koalicije izgubilo življenje 15,3 odstotka vseh mobilizirancev, na strani fašistične koalicije pa
27 odstotkov.179 Če bi v skupini fašističnih držav iz vzorca izključili Nemčijo (zaradi ekstremnih izgub, saj je izgubila 40 % vseh mobilizirancev!), bi
tudi v tej koaliciji bilo povprečje izgub okoli 18 odstotkov vseh mobilizirancev. Vse to kaže, da je mobilizirani vojak tako v prvi kot v drugi svetovni vojni imel približno enake možnosti, da se iz bojev ne vrne živ, čeprav so se v teh vojnah bojevali z različno močnimi orožji.
Če za merilo relativne bojne uspešnosti Antante in protifašistične koalicije vzamemo količnik med številom v vojni padlih vojakov Centralnih
sil ter fašistične koalicije in ustreznim številom padlih vojakov Antante in
protifašistične koalicije, lahko ugotovimo, da je bil ta količnik v prvi svetovni vojni 1,58, v drugi pa 0,58. Korenit zasuk v vrednosti kazalca z 1,58
na 0,58 kaže, da se je od prve svetovne vojne do druge svetovne vojne bistveno spremenila relativna uspešnost strani, ki je prva začela vojno, in
sicer za skoraj 3-krat (točneje za 2,72-krat, ker je 1,58: 0,58 = 2,72).
Če želimo določiti trende, je treba analizirati splošne izgube, ki jih
poleg bojnih predstavljajo tudi nebojne izgube. Do izgub v moštvu in tehniki prihaja namreč tudi zaradi napačnega ravnanja vojakov z orožjem in
strelivom, zaradi prometnih in drugih nesreč, neizurjenosti vojakov, ekscesnih oblik vedenja, tehničnih okvar in drugih podobnih razlogov. Med
vojaki lahko razsajajo bolezni, marsikdo dezertira, naredi samomor, se
(namerno) poškoduje, zboli (bolezni so posledica skrajno slabega vremena, mraza, vročine, pomanjkljive higiene), zastrupi s hrano ali vodo ipd.
Zato je treba pri ugotavljanju trendov dinamike izgub upoštevati, da so
splošne izgube vsota bojnih izgub (kot posledice učinkov nasprotnikovih
orožij) in nebojnih izgub (do katerih prihaja brez nasprotnikovega bojnega delovanja). Znano je, da so bile nebojne izgube v različnih vojnah in
vojskah močno različne. Ameriški raziskovalci navajajo, da je v tropskih
in zimskih razmerah npr. grupacija ameriške kopenske vojske, skupaj
100.000 mož, zaradi obolenj povprečno izgubila na dan 200–500 mož (ki
so jih morali poslati na zdravljenje v bolnice), poleg teh še 20 mož na dan
zaradi prometnih nesreč, še 40 mož pa zaradi spolnih bolezni. Skupaj so
dnevne nebojne izgube v takih razmerah štele 2,6 promila vsega moštva180. Podobni so bili kazalci tudi za druge vojske, le nemška je imela v
letih 1941 in 1942 na vzhodni fronti zaradi nizkih temperatur občutno višje izgube; podobno je bilo z britansko armado v Burmi zaradi tropskih
179 Prav

tam, str. 352.
Dunnigan, prav tam, str. 324.

180 James
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bolezni in vroče tropske klime. Upoštevati pa je treba, da so bile nebojne
izgube lažje od bojnih, kajti po ustreznem zdravljenju v bolnišnicah (v
povprečju je trajalo 10 dni) se je 80 odstotkov obolelih vojakov lahko vrnilo v enote.
Kar zadeva bojne izgube, ki zajemajo skupno število ubitih, ranjenih,
psihično prizadetih in ujetih vojakov, se že od prve svetovne vojne naprej
vidi, da je razmerje med številom vojakov, ubitih v boju, in številom ranjencev dokaj nespremenjeno, oziroma da na vsakega ubitega vojaka pridejo v povprečju 3 do 4 ranjeni vojaki.181 Danes je znano, da se v času do
2 mesecev okoli 80 odstotkov ranjencev vrne v enote. V novejšem času so
vojaški statistiki posvetili posebno pozornost iskanju povezave med številom ubitih oziroma ranjenih vojakov in številom tistih, ki so dobili takšne
duševne rane, da ne morejo več sodelovati v boju. Ugotovili so, da so v
ameriški vojski v drugi svetovni vojni na vsaka dva ranjena vojaka bili
trije, ki so bili onesposobljeni duševno, medtem ko jih je v nemški vojski
bilo le 13 med 100 ranjenci182. Tako veliko razliko pripisujejo večji motiviranosti in kakovostnejšemu urjenju nemških vojakov, delno pa tudi strahu pred kaznimi in javno obsodbo za strahopetnost in malodušnost, ki je
zadela tudi družine takih vojakov.
Ena od zakonitosti izgub je tudi ta, da odstotki dnevnih izgub vojakov
upadajo s hierarhično ravnijo enote (čim večja enota, tem manjši je odstotek izgub!) in da so odvisni od tega, ali enota napada ali se brani, prav
tako pa tudi od razmerja sil in od tega, ali je enota na glavni ali pomožni
smeri.183 Praviloma velja, da ima korpus dvakrat večji odstotek dnevnih
izgub kot armada, divizija dvakrat večji odstotek kot korpus, brigada dvakrat večji odstotek kot divizija, itd.184
Najprimernejše začetno merilo za ugotavljanje smeri, v katero se dolgoročno gibljejo izgube, je odstotek povprečnih dnevnih bojnih izgub, ki so
jih imele enote približno enake velikosti v različnih vojnah. Med vojnami
17. stoletja so bile povprečne dnevne izgube celotnih oboroženih sil, ki so
v enodnevni bitki odločile o zmagovalcu in o poražencu, med 20 odstotki
181 Med

ameriško državljansko vojno je bilo na vsakega ubitega vojaka 3,72 ranjenca;
med prvo svetovno vojno 3,96 ranjenca na ubitega vojaka, med drugo svetovno vojno
pa 3,57 vojaka na ubitega vojaka. Zaradi vse boljše sanitetne oskrbe in uporabe
novih zaščitnih jopičev je prišlo med vojno v Vietnamu do kakovostnega skoka. Na
vsakega v boju ubitega vojaka je prišlo 4,45 ranjenca. (IMADE, prav tam, str. 324)
182 Prav tam, str. 325.
183 Te podatke vsebujejo pravilniki za uporabo armad, korpusov, divizij in oboroženih
sil kot celote. Tako se računa, da ima armada 100.000 mož v konvencionalni vojni
vsak dan povprečno 3 promile bojnih izgub (srednja vrednost med napadom in
obrambo). Če se prištejejo še nebojne izgube, splošne izgube narastejo na 5–6 promilov. Korpusi imajo povprečne dnevne bojne izgube 7 promilov, divizije prve bojne
črte pa skladno s tem okoli 1,4 odstotka. Do razlik prihaja, ker niso vse enote armade
v stiku s sovražnikom. Tako ima armada le 10 % svoje sestave v neposrednem stiku s
sovražnikom, divizija pa 21 %. Celo četa na prvem položaju ima le 75 % vojakov v
stiku s sovražnikom, bataljon pa 50 %. (Trevor Dupuy, prav tam, str. 189)
184 Trevor Dupuy, prav tam, str. 188.
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do 30 odstotki.185 V 18. stoletju so se prepolovile, nato je med napoleonovskimi vojnami sledil ponoven skok. Takrat so se dnevne izgube spet
povzpele na 16 odstotkov do 21 odstotkov, po teh vojnah pa spet upadle.
Analiza izgub med ameriško državljansko vojno (1860–1865)186 pokaže,
da so korpusi Juga in Severa (50.000–70.000 vojakov) imeli povprečne
dnevne izgube od 11,5 odstotkov do 15 odstotkov. Če bi upoštevali, da so
imele nižje enote dvakrat večje izgube kot korpus, bi ugotovili, da so
enote, primerljive z divizijo, imele dnevne izgube 23–30 odstotkov. Med
prvo svetovno vojno so dnevne bojne izgube nemških, ameriških in britanskih divizij (ki so štele od 14.000 do 18.000 mož) štele 5,7 %, 4 % in 8,5
%. Med drugo svetovno vojno so povprečne dnevne bojne izgube ameriških divizij v Afriki in Evropi (1943–1944) ter nemških in sovjetskih divizij
v enakem obdobju predstavljale 1,2 %, 1,8 % in 3 %. Analiza izgub izraelskih in arabskih enot enake velikosti v junijski vojni 1967 kaže, da so
Izraelci povprečno izgubili v bojih vsak dan 2,8 %, Egipčani 6 %, Jordanci
5,6 % in Sirijci 4 % vojakov. V jomkipurski vojni oktobra1973 pa so Izraelci
izgubili 1,8 %, Egipčani 2,6 % in Sirijci 4 % vojakov.
Vidi se torej, da so bile na divizijski ravni povprečne dnevne izgube
najvišje v ameriški državljanski vojni, na obeh spopadenih straneh med
23 odstotki do 30 odstotki. V prvi svetovni vojni so štele od 4 % do 8,5 %,
kar da srednjo vrednost 6,25 %, kar je štiri- do petkrat manj kot med ameriško državljansko vojno. V drugi svetovni vojni jih je bilo na dan 1,2 % do
3 %, kar je pri srednji vrednosti 2,1 % trikrat manj kot v prvi svetovni
vojni. Postopno upadanje odstotka bojnih izgub pa se v kratkotrajnih vojnah na Bližnjem vzhodu ni nadaljevalo; v prvi se je vrnilo k povprečju
prve svetovne vojne, v drugi pa k povprečju druge svetovne vojne.
Splošno upadanje odstotka dnevnih bojnih izgub v obdobju od napoleonovskih vojn (1800–1812) do jomkipurske vojne (1973) je v popolnem
razkoraku z veliko rastjo ognjene moči v tem obdobju (podrobno smo jo
razčlenili pri analizi prve zakonitosti oboroženega boja). Vzroke za takšno
paradoksalno nasprotje med odstotkom dnevnih izgub in ognjeno močjo
bi bilo treba po eni plati iskati v zmanjševanju gostote bojnih razporeditev
enot kopenske vojske, po drugi pa v vse boljšem maskiranju, temeljitejšem vkopavanja enot v zaklone in zaklonilnike in tudi v mobilnosti in
zaščiti, ki jo dajejo oklepna vozila, odkar so postala sestavina oborožitve
vseh rodov kopenske vojske. Na primer: v oklepni transporter prve generacije z maso okoli 11 ton se je lahko vkrcalo povprečno 13 vojakov, torej
je na vojaka prišlo 800 kg oklepa. Sodobna pehotna oklepna bojna vozila
imajo maso okoli 23 ton in posadko 9 vojakov, kar da povprečno 2.500 kg
185 Odstotki

izgub so določeni na podlagi diagrama 13-1 iz knjige Trevorja Dupuyja Understanding War (str. 168; Paragon House, USA 1987).
186 Analiza je narejena na podlagi seznama operacij v tabeli 4, objavljeni v članku Trevorja Dupuyja v reviji Marine Corps Gazette (avgust 1985, shema 4, str. 58); podrobnosti so opisane tudi v knjigi istega avtorja Undestanding War (str. 169; Paragon
House, USA 1987).
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oklepa na vojaka. Ni pa se samo skoraj potrojilo število kilogramov oklepa na vojaka, ampak vojaki danes dopolnilno nosijo še protibalistični zaščitni jopič.187
Primerjava dnevnih izgub tehničnih sredstev kaže, da so dnevne bojne
izgube vojakov na določen način v sorazmerju z dnevnimi izgubami tehnike. Izgube tehnike so bile namreč vselej večje od človeških: med prvo
svetovno vojno približno 1,7-krat, v drugi svetovni vojni v povprečju 2,5krat, medtem ko ocene napovedujejo, da bodo v prihodnjih vojnah zaradi
zapletenosti bojne tehnike, ki bo prav posebej odvisna od vzdrževanja in
servisiranja, kar 6- do 7-krat večje od izgub vojaštva.188
Norme izgub, ki so veljale za vojne in oborožene spopade strani, ki so
bile oborožene s približno enakimi orožji, so danes predmet analize mnogih strokovnjakov. Te norme namreč veljajo le za določene razmere, kakršne so vladale med prvo in drugo svetovno vojno ter v lokalnih vojnah,
kakšne so bile korejska in vietnamska, arabsko-izraelske vojne na Bližnjem vzhodu, iraško-iranska vojna, indijsko-pakistanske vojne ipd. Kadar
pa ima ena od strani v spopadu vrhunsko izurjene vojake in uporablja
najsodobnejša orožja, druga pa, ki je v miru varčevala pori urjenjih, vpokliče v vojno nemotivirane in neizurjene rezerviste in jim da v roke orožja, stara 20, 30 in več let, te norme ne veljajo več. To se je najbolje videlo
med zalivsko vojno leta 1991 in med posegom nekaterih držav zveze Nato
proti ZRJ; zavezniki oziroma NATO v teh dveh primerih niso izgubili po 9
letal na 1000 bojnih poletov (kakršno je bilo povprečje zahodnih zaveznikov pri napadih na Nemčijo v drugi svetovni vojni), ampak komaj desetinko promile od enakega števila poletov189.
Kaj se dogaja z izgubami obeh strani, kadar se spopadajo kopenske armade, oborožene s sistemi različnih generacij, nazorno kaže zalivska
vojna leta 1991. V vrstah iraške armade je bilo med boji okoli 14.000 padlih in okoli 20.000 ranjenih, medtem ko je v tehniki izgubila 3.200 tankov,
2.000 pehotnih bojnih vozil oziroma oklepnih transporterjev, okoli 700
drugih oklepnih vozil in 2.700 artilerijskih orožij. V vrstah zaveznikov je
skupaj padlo 148 vojakov, 496 pa je bilo ranjencev; od tega je 47 zavezniških vojakov (oziroma 31 % vseh ubitih vojakov) izgubilo življenje pod ognjem svojih (friendly fire).190 Če število teh odštejemo od skupnega števil
ubitih zavezniških vojakov, dobimo podatek, da je na vsakega ubitega zavezniškega vojaka izgubilo življenje 140 iraških. Nova norma je, podobno
kot norma za izgube letal med napadi na ZRJ, kar stokrat manjša od
norme druge svetovne vojne, kar bolje od vseh drugih primerjav kaže, kolikšen je bil razkorak med bojnimi zmogljivostmi spopadenih strani.
187 Kot

vzorec za primerjalno analizo so vzeti ameriški oklepni transporter M–113 in
ameriški oklepni transporter bradley M3 (The Illistrated Directory of Modern American Weapons, str. 38–49; Salamander Books, New York 1986).
188 Trevor Dupuy, prav tam, str. 173.
189 James Dunnigan, prav tam, str. 488.
190 Thomas Houlahan: Gulf War, str. 427–28; Schrenker Military Publishing, USA 1999.
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NAČELA IN IZREKI OBOROŽENEGA BOJA
Ni družbene vede, ki rezultatov svojih spoznanj ne bi oblikovala v določena pravila ali (in) načela. Do svojih spoznanj prihaja s subjektivnim preučevanjem prakse kot objektivne podlage, v kateri so ukoreninjena načela.
Vsako načelo je zato po eni strani rezultat subjektivne dejavnosti raziskovalcev, ki ga odkrijejo in jezikovno oblikujejo, po drugi pa rezultat objektivne stvarnosti, saj obstaja neodvisno od volje ljudi. Iz tega je mogoče
ugotoviti, da je načelo zgrajeno iz treh bistvenih dejstev: a) objektivne osnove, v kateri je ukoreninjeno, b) subjektivnega dojemanja te osnove in c)
jezikovnega oblikovanja subjektivnega dojemanja. Tako kot zakoni, v katerih so ta načela ukoreninjena in iz katerih so izpeljana, so načela torej
zgodovinske kategorije, saj so nastala v družbeni praksi določenega obdobja.191
Vzporedno z načeli se v praksi uporabljajo tudi izreki, to pa so temeljne trditve, do katerih privede sklepanje iz temeljnih resnic oziroma načel,
na katere se opira vojaška organizacija pri izvajanju svojih nalog.192 V
nasprotju z načeli, ki so skupna za vse veje oboroženih sil, so izreki posameznih vej oboroženih sil značilnost vsake veje, zato obstajajo izreki kopenske vojske, izreki vojne mornarice in izreki vojaškega letalstva.
Vendar pa načela in izreki niso pomembni samo za prakso. Lahko bi
rekli, da bi znanost, ki se ne bi opirala na načela in izreke, bila telo brez
hrbtenice, ki ne bi imelo trdne opore in bi se pripogibalo na vse smeri. V
vojaški znanosti se prav tako kot v enotovni praksi pogosto uporabljajo
pojmi načela vojne (ang. principles of war193), načela polemistike oziroma
vojne veščine (rus. principy voennogo isskusstva,194 sh. načela ratne veštine,195), načela oboroženega boja,196 prav tako pa tudi načela strategije,197
načela operatike in načela taktike.198 Vsebina teh pojmov je enaka, čeprav
so poimenovanja različna – gre za načela oboroženega boja oziroma polemistike.
191 Problemi

z opredelitvijo načel vojaških ved so podrobneje opisani v članku Nikolaja
Marčeskuja Prilog shvatanju principa oružane borbe (Vojno delo, No 5 – 1979, str.
101–117).
192 The Tenets of Army Operations; FM 100-5, Operations 1986, str. 2–6.
193 IMADE, prav tam, str. 2183–2185; FM 100-5, Operations – HQ of the Army 1993, str.
2–4 – 2–6.
194 Sovetskaja voennaja enciklopedija, 6. tom, str. 542–543; Voenizdat, Moskva 1975.
195 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 7. zvezek, str. 325; VIZ, Beograd 1975.
196 Dr. Momčilo Lazović, mr. Milinko Stišović, Slobodan Minić: Teorija ratne veštine,
str. 169–173; Policijska akademija, Beograd 1996.
197 FM 100-5 – Operations – Headquarters Department of the Army 1993, str. 1–4.
198 Načela upotrebe nižih taktičkih jedinica KOV V/S – II.; Uprava Generalštaba JNA,
Beograd 1969.
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Načela oboroženega boja so v vseh oboroženih silah najpomembnejši
predmet preučevanja vojaške znanosti, hkrati pa tudi sestavina učbenikov, pravilnikov in drugih normativov, ki jih uporabljajo poveljniki in štabi za načrtovanje in izvajanje bojnih delovanj. Pri tem se načela boja ali
načela bojevanja pojavljajo kot osnovne ideje, smernice oziroma priporočila, ki veljajo za organizacijo in izvajanje vseh oblik bojnih delovanj. Načela v zgoščeni obliki izražajo zahteve, ki izhajajo iz učinkov zakonov
vojne in oboroženega boja, pri čemer se lahko iz enega zakona izpelje več
načel. Bistvena razlika med zakoni in načeli je v tem, da zakoni opisujejo
bistvene povezave in medsebojne vplive med posameznimi dejavniki
vojne in oboroženega boja, od katerih so odvisni potek in izid vojne in
bojnih delovanj, medtem ko so načela zamisli oziroma priporočila za akcijo. Vrednost načel je odvisna od izkušenj, nadarjenosti in znanja tistega,
ki se nanje opira; že Napoleon je ugotovil, da je z načeli tako kot s slovnico: tudi kdor jo odlično obvlada, še ne more samo s tem znanjem spesniti
Iliade ali Odiseje. Pomembno je, da obstoj in pomen načel oboroženega
boja upoštevata tako zahodna kot vzhodna teorija, kar pa ne velja za zakone, do katerih na Zahodu v glavnem nimajo vsi pozitivnega stališča199.
Vendar vojaška praksa načel ni upoštevala v vseh obdobjih enako; nekateri teoretiki in praktiki so v času pred oblikovanjem vojaške znanosti,
ko so še častili velike vojskovodje (»kult osebnosti«), gradili na prepričanju, da obstoj pravil in načel oboroženega boja le omejuje ustvarjalnost
vojskovodij in celo škodljivo vpliva na bojna delovanja, ker pozornost izvajalca akcije ni posvečena problemu, ki ga mora rešiti na izviren način.
Privrženci takšnega idealističnega načina so raje govorili in pisali o vojni
sreči in se namesto na načela opirali na izreke velikih vojskovodij, ki jih
bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. Pravo nasprotje tistim, ki so zavračali pomen načel, so bili vplivni posamezniki, ki so načela
oboroženega boja obravnavali kot posvečene dogme (»večne resnice«), te
pa je za vsako ceno treba ne le spoštovati, ampak tudi vedno graditi na
njih. Med dogmatiki so se pogosto vnemale burne razprave o tem, koliko
je pravzaprav načel, pri čemer so bili minimalisti zadovoljni s 3 do 4, medtem ko so maksimalisti vztrajali, da jih je 12 do 16. Tako prvi kot drugi so
brez dvoma pretiravali.200
Resnica je namreč, da so načela oboroženega boja – enako kot zakoni
199 Nemška

generala Manteufel in Tippelskirch ter ameriški general D. O. Smith so izhajali iz tega, da obstajajo zakoni vojne in oboroženega boja, v katerih je poudarek na
načelih, a jih uradni viri ne omenjajo. (V.E. Savkin: Osnovnye principy operativnogo
isskusstva i taktiki, str. 164–165; Voenizdat, Moskva 1972).
200 Henri de Jomini je v začetku 19. stoletja izhajal iz štirih načel, medtem ko sodobna
francoska vojaška teorija omenja le tri – prožnost, koncentracijo sil in presenečenje.
Ameriško navodilo za pomorske operacije je leta 1967 naštelo dvanajst načel (USNI
Proceedings, november 1967), skoraj prav toliko kot učbeniki Vojske Jugoslavije iz
leta 1996, ki navajajo enajst načel. Britanska teorija praviloma izhaja iz desetih načel.
(Dr. Momčilo Lazović idr.: Teorija ratne veštine, str. 169–173; Beograd 1996, in VE.
Savkin, prav tam, str. 212–213)
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oboroženega boja – zgodovinske kategorije in da so izpeljani iz določenih
konkretnih okoliščin in zakonov oboroženega boja. Večnih načel – načel
za vse čase in za vse okoliščine – ni; spreminjajo se tako, kot se spreminja
oboroženi boj, ki ima danes popolnoma drugačno vsebino in oblike kot v
času obeh svetovnih vojn ali v obdobju napoleonovskih vojn. Načela se
pojavljajo kot zanesljiva podlaga, ki omogoča razumeti procese, do katerih prihaja v oboroženem boju, in olajšuje predvidevanje razvoja bojnih
delovanj. Če se poveljniki in štabi opirajo na načela, si olajšujejo sprejemanje odločitev in hkrati zmanjšujejo verjetnost napak.

Sistemi načel, njihova razvrstitev in značilnosti
V vojaških vedah in v vojaških doktrinah se nikoli ne predstavljajo posamična načela, ampak vedno vsa skupaj v obliki sistemov, ki so za vsako
vojsko drugačni. Zato se pri raziskovalcih, ki so se ukvarjali z njihovim
preučevanjem, in v različnih doktrinarnih dokumentih posameznih nacionalnih šol srečujemo z različnim številom načel, v sistemu načel pa ista
načela tudi niso vselej navedena v enakem zaporedju. Načela vojaških ved
se lahko razvrstijo po različnih merilih. Z jezikovnega vidika se delijo na
načela, ki so oblikovana kot sistem velelnikov ali pa kot sistem ključnih
smernic, kot so npr. izbira težišča, premoč, presenečenje, varnost, manever ipd. Avtorji 19. stoletja so praviloma uporabljali velelnike v obliki sistemov navodil za akcijo, medtem ko se danes pretežno naštevajo samo
temeljne misli.
Sistemi načel so se oblikovali že pred našim štetjem. Donald Krause, ki
je analiziral dela Sun Civuja, je v uspešnici Sun Tzu The Art of War for Executives (str. 110–116; Werner Soderstrom Oy, Finska 1997) odkril Sun Civujev sistem desetih načel in ugotovil, da kdor jih je v antiki upošteval, se
je uspešno vojskoval in bojeval. Načela so izražena v obliki velelnikov in
imajo v prostem prevodu obliko: (1) Nauči se bojevati!, (2) Vódi enote k
cilju in jim bodi vzor!, (3) Ustvarjaj priložnosti in deluj v pravem času in
na pravem mestu!, (4) Zbiraj informacije in se pri odločanju opiraj nanje,
ne na stereotipe (»ljudske modrosti«)!, (5) Pričakuj, da bo nasprotnik pameten in da bo deloval tako, da ti bo čimbolj otežil položaj in delovanje!,
(6) Prednost daj enostavnejšim rešitvam in bodi vedno korak pred nasprotnikom!, (7) Motiviraj podrejene in enote s pozitivnim razmišljanjem!,
(8) Uporabljaj inovacije in rešitve, ki jih nasprotnik ne pričakuje!, (9) Dosezi kohezijo enot z urjenjem, organizacijo in komunikacijami! ter (10)
Tvoji načrti naj ostanejo skriti!
V nasprotju s Sun Civujem je baron Henri de Jomini v obdobju po napoleonovskih vojnah izhajal iz tega, da obstajajo le štiri »nespremenljiva
načela vojskovodstva«,201 ki se jih morajo držati vojskovodje, če želijo biti
uspešni. Oblikoval jih je kot sistem štirih enostavnih velelnikov:
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– Razvij glavne sile na odločilnih točkah vojskovališča in tudi na nasprotnikovih komunikacijah, ne da bi nasprotniku izpostavil svoje komunikacije.
– Manevriraj tako, da razporediš svoje močnejše sile proti šibkejšim nasprotnikovim silam.
– Na bojišču osredotoči močnejše sile na odločilni točki ali na delu komunikacije, ki ima za sovražnika posebej velik pomen.
– Poskrbi, da se bodo sile, ki si jih osredotočil na kritičnih točkah, lahko
v pravem času vključile v boj z vso močjo.
Iz Jominijevega »sistema štirih načel« se vidi, da je načela (iz)enačil z
zakoni, le da jim je namesto pojasnjevalne oblike in značaja dal velelno
obliko. Sodobne jezikovne oblike načel se danes bistveno razlikujejo od
predstavljenega sistema velelnikov; praviloma so predstavljene v samostalnikih kot sistem temeljnih idej. To je storil že Karl von Clausewitz, ki
je v tretji knjigi znanega dela O vojni, kjer govori o strategiji, sicer kategorično potrdil, da so zakoni in načela v teoriji o vojni nepogrešljivi,202 nato
pa v prvem delu poglavja o elementih strategije ni naštel načel, ampak
deset »elementov«, ki jih predstavljamo v levem spodnjem delu tabele na
koncu tega poglavja.203
Na vrh načel je postavil »moralne sile« in mednje uvrstil moralo oboroženih sil, moralo njihovega poveljnika, moralo vlade in moralo prebivalstva. Na posebno mesto moralnih sil je postavil vojaške vrline oboroženih
sil ter pogum in stanovitnost. Na drugo mesto je postavil premoč v številu
kot najsplošnejše načelo – kdor ga spoštuje, ima zagotovljeno zmago v
bitki; razlikoval je, ali je premoč dvakratna, trikratna ali pa kake druge
stopnje, in opozoril, da ima splošno pravilo tega načela izjeme (Nulla regula sine exceptione!); kot izjeme, ki potrjujejo splošno pravilo, je naštel
primere bitk pruskega kralja Friderika Velikega (pri Leuthnu, Rosbachu),
kjer je ta vojskovodja premagal dvakrat močnejše nasprotnike. Clausewitz je ocenil, da je na strateški ravni Friderik Veliki s tema dvema zmagama z dvakrat šibkejšimi silami dosegel vrhunec veščine vojskovodstva.
Vendar je tudi tu pojasnil, da je kralj navkljub neugodnemu splošnemu
razmerju sil uspel na odločilnih sektorjih osredotočiti močnejše sile kot
nasprotnik. Na tretje mesto je uvrstil načelo presenečenje, ki zajema sintezo tajnosti in hitrosti, zaradi katerih zavlada v nasprotnikovih vrstah
zmeda. Za četrto načelo pa je opredelil zvijačo; sodil je, da je ta najpomembnejša takrat, ko ni na voljo dovolj močnih sil, saj je zaradi šibkih sil
število bojnih možnosti majhno. Kot naslednji dve načeli je opredelil
združevanje sil v prostoru in združevanje sil v času, kar je v bistvu načelo
prostorsko-časovne sinhronizacije bojnih delovanj. To načelo zagotavlja,
da se na odločilni točki doseže čim večja premoč nad nasprotnikom.
201 Henri

de Jomini: The Art of War, str. 70; Greenhill Books 1992.
von Clausewitz: On War, str. 205; Penguin Books 1982.
203 On War, str. 249–294.
202 Karl
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Kot sedmo načelo je določil rezervo. S spoštovanjem tega načela si
preudarni poveljnik zagotovi, da bo mogel v kritičnem trenutku doseči
premoč na odločilni točki. Osmo Clausewitzevo načelo je gospodarnost
sil, deveto pa geometrija, ki se nanaša na časovno usklajeno manevriranje
sil v prostoru. Zanimivo je, da je kot posebno in zadnje načelo določil prekinitev. To naj bi vojskovodji, ki trenutno ne bi želel sprejeti bitke v zanj
neugodnih razmerah, omogočilo, da se bitki izogne, oziroma da svoj položaj popravi in pridobi čas, da bo lahko vključil rezerve in s tem popravil
razmerje sil.
Spodnjo tabelo smo izdelali po vzoru na študijo Johna Collinsa Grand
Strategy (Annapolis, ZDA 1973); v njeni zgornji polovici smo predstavili
sisteme načel oboroženega boja, preverjene v vojaških vedah ZDA, ZSSR
in LR Kitajske v sedemdesetih letih, v spodnji pa na levi sisteme načel, ki
jih je oblikoval Clausewitz na začetku 19. stoletja, in na desni sisteme načel, uveljavljene v vojaških vedah bivše jugoslovanske vojske in v ZDA v
zadnjem desetletju minulega stoletja.
Grand Strategy

V.E. Savkin

Mao Cetung:

(Annapolis 1973)

(glej op. 67 na str. 256)

Zbrana dela (VIZ, Beograd 1952)

1) usklajevanje cilja in naloge
2) napadalnost
3) kopičenje sil

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4) gospodarna uporaba sil
5) manever
6) enotnost poveljevanja
7) sodelovanje vseh sil
8) bojno zavarovanje
9) presenečenje
10) preprostost načrtovanja
Carl von Clausewitz204
1) bojna morala
2) številčna premoč
3) presenečenje
4) zvijača
5) združitev sil v prostoru
6) časovna združitev sil
7) rezerva
8) gospodarnost sil
9) geometrijski element
10) prekinitev
11) enotnost poveljevanja in
neprekinjenost sodelovanja

204 Ker

moralnopolitični dejavnik
premičnost
koncentracija sil
uničevanje sovražnih
presenečenje
aktivnost
bojna pripravljenost
uskladitev cilja z realnostjo
sodelovanje vseh sil

enotnost armade,
ljudstva in vodstva
dezorganizacija sovražnika
varovanje svojih sil,
najprej napasti šibkejše sile
glavna naloga: uničenje sil
premoč nad nasprotnikom
načrt – pogoj za oboroženi boj
dopolnjevanje s plenom in ujetniki
bojna pripravljenost

Priročnik za rezervne oficirje
(JLA 1974)

FM 100-5 Operations – 1986

1) bojna pripravljenost
2) cilj
3) težišče
4) enotnost oboroženega boja
5) dejavnost in pobuda
6) manever
7) presenečenje
8) zavarovanje pred presenečenjem
9) gospodarna uporaba sil
10) vsiljevanje svojih načinov boja

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

cilj
napadalnost
kopičenje sil
gospodarnost sil
manever
enotnost poveljevanja
enotnost poveljevanja
presenečenje
preprostost

je Clausewitz v svojih delih na več mestih pisal o načelih oboroženega boja, so
številni avtorji iz njegovih del izbirali sisteme načel. David Evans je v študiji o načelih (War: A Matter of Principles; RUSI Series 1997) odkril pri Clausewitzu sedem načel, in sicer izbiro cilja (1), napadalnost (2), koncentracijo sil (3), premičnost (4), pre-
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Primerjava števila načel v predstavljenih šestih različnih sistemih načel
(ki so vsi nastali v obdobju zadnjih 200 let) kaže, da se njihovo število ni
bistveno spreminjalo, četudi so v vzorcu v tabeli predstavljeni sistemi načel, ki so uradno sprejeti v državah z zelo različnimi družbenimi ureditvami in z nič manj različnimi vojaškimi doktrinami. V sovjetskem in kitajskem sistemu se na prvem mestu pojavlja »bojna morala« (pri Kitajcih se
imenuje »enotnost armade, ljudstva in vodstva«), ki jo je na prvo mesto
postavil tudi Clausewitz; v ameriškem sistemu tega načela izrecno resda
ni, je pa implicitno vključeno v načelo bojnega zavarovanja in v načelo
gospodarne uporabe sil, pri katerem se posveča velika pozornost čim
manjšim lastnim izgubam. Sovjetsko načelo aktivnost oziroma dejavnost
je le drugo ime za ameriško načelo napadalnost, prav tako kot je sovjetska koncentracija sil le drugo ime za ameriško kopičenje sil. Razlike so le
v zaporedjih načel, medtem ko so vsebine praktično enake, četudi se skrivajo za različnimi poimenovanji. Bistveno se od drugih sistemov načel
razlikujejo le kitajska načela, ki so močno podobna načelom, ki jih je opisal že Sun Civu.
Ena pogostih razvrstitev sistemov načel je po nacionalni pripadnosti
oboroženih sil, ki jih uporabljajo, ali po času, v katerem so nastala. V skladu s tem se delijo na načela, ki so veljavna v Nato, načela, ki so veljala v
organizaciji Varšavskega sporazuma, v načela, ki so bila ali so še veljavna
v teh ali onih oboroženih silah. Vsaka veja oboroženih sil ima svoj sistem
načel.205 Možno je tudi, da se načela vojaških ved razvrstijo v skupine po
posameznih področjih vojaških ved, kot so polemistika, teorija vojaškega
ravnotežja, teorija odvračanja nasprotnika od napada, teorija razoroževanja idr. Znotraj takšne delitve se nato načela delijo na ožja področja, kot
so npr. načela logistične podpore, načela obveščevalne oskrbljenosti ipd.
V enem doslej najobsežnejših del, katerega avtor se je ukvarjal z razvrstitvijo načel vojaških ved, je sistem načel vojaških ved sestavljen iz štirih
osnovnih podsistemov206:
a) Prvi podsistem sestavljajo socialno-politična načela, na katerih temelji
celoten obrambni sistem, katerega sestavni del so oborožene sile.
b) Drugi podsistem so organizacijska načela, na katerih temeljijo oborožene sile.
senečenje (5), izkoriščanje doseženih rezultatov (6) in podporo javnega mnenja (7).
Ta sistem se dokaj razlikuje od sistema Johna Collinsa, ki je predstavljen v tabeli.
205 Vojno letalstvo in zračna obramba nekdanje JLA je imelo načela: visoka bojna pripravljenost (1), vsestranska bojna oskrba ter podpora in zavarovanje (2), presenečenje (3), gospodarna uporaba sil (4), prostorsko-časovna uskladitev bojnih delovanj
(5), sobojevanje z drugimi vejami oboroženih sil (6), premoč (7) in težišče (8) (Upotreba RV i PVO, str. 24–29; SSNO, Beograd 1975). Vojna mornarica je imela načela: napadalnost (1), hiter manever (2), koncentracijo sil (3), razumno tveganje (4), visoko
stopnjo bojne pripravljenosti (5), tesno sobojevanje pomorskih sil in obalne obrambe
(6) in prilagajanje spremembam razmer (7) (Upotreba ratne mornarice, str. 14–15;
SSNO, Beograd 1975). Očitno so med sistemoma načel razlike.
206 V. E. Savkin, prav tam, str. 204–205.
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c) Tretji podsistem sestavljajo načela polemistike oziroma oboroženega
boja.
d) Četrti podsistem so načela usposabljanja in vzgoje oboroženih sil.
Od časa do časa se vnemajo razprave o tem, katera stara načela bi kazalo
zamenjati z novimi ali pa jih preoblikovati, da bi ustrezala novim okoliščinam. Razprave so bile posebno živahne, ko so se pojavila orožja za množično uničevanje; dosledno upoštevanje načela napadalnosti bi namreč –
pri obstoječih količinah jedrskih orožij – lahko sprožilo jedrski samomor
obeh velikih sil. Vojaško-politični zavezništvi NATO in Varšavski sporazum sta kmalu nakopičili ogromne količine strateškega jedrskega orožja
in veljalo je prepričanje, da bo prihodnja vojna odločala o tem, ali bo v
svetu prevladal kapitalistični ali socialistični družbeni sistem. V takih
okoliščinah so zato nekateri raziskovalci povezali načelo napadalnosti z
načelom odločilne vloge preventivnega jedrskega udara. Ker bi uničujoč
maščevalni protiudar lahko izvedel vsak nasprotnik in se je zastavljalo
vprašanje, kaj bi zmaga v jedrski vojni sploh pomenila, so mnogi teoretiki
razmišljali o tem, da bi bilo med nova načela treba vključiti načelo
(samo)omejevanja ciljev uporabe vojaške sile; s tem bi poskrbeli, da bi se
z omejeno uporabo vojaške sile nasprotnik nevtraliziral, ne da bi tvegali
stopnjevanje spopada v jedrsko vojno. O načelu stopnjevanja (eskalacije)
bojnih delovanj (širjenja števila in vrst ciljev, števila in jakosti jedrskih
orožij idr.) je prvi pisal ameriški teoretik Herman Kahn in upal, da bo človek ravnal premišljeno in bo z uporabo tega načela preprečil, da bi svet
zdrsel v jedrsko kataklizmo. Ko sta se v obdobju detanta obe svetovni supersili odločili storiti vse, da se izogneta strateški jedrski vojni, je bilo v
sedemdesetih letih 20. stoletja načelo odločilnega pomena preventivnega
strateškega jedrskega udara dokončno zavrnjeno, s tem pa se je odprla
pot za renesanso klasičnih načel vojaških ved, v katere so pred tem nekateri podvomili.
Ker so med vsemi naštetimi sistemi načel najpomembnejša splošna načela oboroženega boja oziroma polemistike, jim v tem poglavju posvečamo posebno pozornost. Ker v tabeli nismo predstavili sistemov načel vseh
oboroženih sil, bomo analizirali nov, širši sistem načel: (1) izbira cilja, (2)
bojna morala, (3) napadalnost, (4) varnost, (5) presenečenje, (6) koncentracija sil, (7) gospodarnost prizadevanj, (8) prožnost, (9) sodelovanje, (10)
administracija; (11) preprostost, (12) manever, (13) usklajevanje časa in
hitrosti napredovanja in (14) enotnost poveljevanja.

Izbira cilja
Načelo izbire cilja je najpomembnejše načelo strategije, operatike in taktike (polemistike v celoti), ker omogoča, da se dejavnosti celotnih oboroženih sil usmerijo v težišče (»gravitacijsko točko«) oziroma v najobčutljivejšo točko nasprotnikovega sistema, kar zagotavlja premišljeno in
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gospodarno bojevanje in vojskovanje. Na strateški ravni vojskovodstva
morajo biti cilji posameznih etap in faz vojne skladni s političnimi cilji
vojne, cilji vojaških operacij pa s strateškimi vojaškimi cilji, medtem ko
morajo taktični cilji biti usklajeni z operativnimi. Z izbiro splošnega cilja
in takšnim hierarhičnim usklajevanjem ciljev nižjih enot se zagotavlja, da
vsi udeleženci oboroženega boja delujejo medsebojno povezano.
Kadar koli posameznik, skupina ljudi ali država organizirajo kako dejavnost, je cilj ali namen akcije praviloma njen sestavni del. Podobno velja
tudi za državo, s to razliko, da se zaradi nepremišljene uporabe oboroženih sil v miru ali krizah utegne sprožiti plaz dogodkov in katastrofa, ki je
v popolnem nasprotju s ciljem, zaradi katerega so oborožene sile ustanovljene. Kdor v vojaških dejavnostih upošteva načelo cilja, ga zna izbrati
pravilno in premišljeno, potem pa tudi dosledno uresničiti. Odgovor na
to, kaj je pravzaprav cilj vojaške akcije, je vedno implicitno povezan z
vprašanjem, kaj se pravzaprav želi doseči z uporabo vojaških enot in orožij v določenih razmerah. Ker je mogoče z istimi silami doseči proti istemu
nasprotniku zelo različne rezultate, pri tem imeti tudi različne izgube in
porabiti zanje različen čas, lahko sklepamo, da mora izbira najprimernejšega cilja biti posledica analize naših želja in zmogljivosti, ki so nam na
voljo, da te želje lahko premišljeno udejanimo. Cilji vojaških dejavnosti
morajo torej biti skladni ne le z željami, ampak tudi z zmogljivostmi oboroženih sil.
Za cilje vojaških operacij v vojni velja, da morajo biti skladni s cilji politike; če te skladnosti ni, je uporaba vojaških sil praviloma neproduktivna.
Ko so se ZDA leta 1963 odločile za posredovanje v Južnem Vietnamu, je
ameriška administracija izhajala iz tega, da ZSSR in LR Kitajska širita
svoj vpliv iz osrčja Evrazije na njen rob (»Rimland«) in da je zato treba
(za)ustaviti prodiranje komunističnih idej iz DR Vietnam (Severnega Vietnama) v Republiko Vietnam (Južni Vietnam). V ZDA so iz obveščevalnih
podatkov dobro vedeli, da ima Južni Vietnam korumpirano vlado, da v
državi vladajo globoka notranja nasprotja in da jo predvsem razjedajo
množični protesti budistov in kmečki notranji nemiri, vendar so iste obveščevalne službe v svojih analizah navajale, da so za nestabilnost krive
predvsem ideje, uvožene od zunaj. ZDA so preprosto imele politični cilj,
da »preprečijo širjenje mednarodne komunistične nevarnosti«, zato je
bilo treba južnovietnamsko vlado kljub njeni nepriljubljenosti ohraniti na
oblasti, pa čeprav z vojaškimi sredstvi; zato so se ameriški vojaški poveljniki ves čas vojne ubadali s tem, kako naj ta politični cilj učinkovito izrazijo v obliki vojaškega cilja (oziroma ciljev) in ga nato udejanijo. Da bi v
Južnem Vietnamu vojaško premagali nasprotnika, bi morali imeti tam na
oblasti trdno vlado in vojaške operacije bi morali razširiti na celoten obod
jugovzhodne Azije; tega pa ni bilo mogoče doseči, saj iz korumpiranih
južnovietnamskih politikov takšne vlade ni bilo mogoče sestaviti, vojaških operacij pa tudi niso mogli razširiti, ker so jim ameriški politiki postavljali omejitve, saj niso želeli, da bi se lokalna vojna spremenila v regio-
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nalno in bi vanjo morda posegla tudi LR Kitajska (kakor je že storila v Koreji v petdesetih letih) ali pa celo ZSSR (ki je DR Vietnam in vstajnikom v
Južnem Vietnamu pošiljala logistično pomoč).
Sprva so v ZDA mislili, da morajo le okrepiti južnovietnamske oborožene sile, pa bodo same uspešno opravile svojo ustavno nalogo. Ko so te sile
potem doživljale poraz za porazom in se je prebivalstvo še množičnejše
upiralo južnovietnamskem režimu, so v Južni Vietnam pričeli pošiljati vse
močnejše ameriške sile. Novi vojaški cilj je postala pomiritev – pacifikacija Južnega Vietnama, v praksi pa je to pomenilo, da so ameriške enote,
opremljene in izurjene za boj proti rednim vojaškim enotam ZSSR in LR
Kitajske, uporabljali kot policijo za varovanje urbanih središč (z južnovietnamskimi vladnimi institucijami), komunikacij in za protipartizanske
operacije »čiščenja ozemlja«. Kazenske ekspedicije, ki so jih te enote izvajale proti gverilcem, so v politične razmere v Južnem Vietnamu vnesle še
več nasprotij, dokler se ni jasno pokazalo, da se korumpirani režim ne
more ohraniti niti z ameriško vojaško pomočjo in neposrednim vključevanjem ameriških sil v operacije.
Potem ko so ameriški vojaški poveljniki ugotovili, da se sile Fronte ljudske osvoboditve Južnega Vietnama vse bolj krepijo, so od ameriške vlade
zahtevali odobritev, da smejo »razširiti« vojskovališče tudi proti DR Vietnam, ker so Severni Vietnamci po t.i. Ho Ši Minhovi stezi (skozi Laos in
Kambodžo) oskrbovali južnovietnamske vstajnike. Tako je vojna dobila še
en cilj – prisiliti vodstvo DR Vietnam, da preneha podpirati FLO Južnega
Vietnama. Začela so se dolgotrajna bombardiranja mest in komunikacij v
Severnem Vietnamu, Laosu in Kambodži, vendar niso dala pričakovanih
rezultatov. Defenziva ameriških enot v Južnem Vietnamu in ofenziva ameriške flote in letalstva proti ciljem na strateškem obodu Južnega Vietnama
(s težiščem na DR Vietnam) sta zahtevali veliko truda in žrtev, a končen
izid je bil ameriški umik iz Vietnama. ZDA so breme vojskovodstva prepustile svojim južnovietnamskim zaveznikom in jih logistično podprle,
tako kot so počele v začetni fazi ameriškega posredovanja. Ker se je po
ameriškem umiku leta 1975 zrušila tudi južnovietnamska marionetna državna tvorba, so politični in vojaški krogi ZDA vojno v Vietnamu morali,
hoteli ali ne, sprejeti kot poraz ZDA, čeprav so bile ZDA vpletene vanjo
več kot desetletje. Zato je ta primer neusklajenosti političnih ciljev vojne s
cilji vojaških kampanj in operacij naravnost »šolski primer« dvoboja novodobnega Goljata z Davidom.
Pozitiven primer skladnosti ameriških strateških vojaških ciljev s političnimi je vojna v zalivu leta 1991. Ker je bil politični cilj vojne omejen
(»ponovna vzpostavitev samostojne kuvajtske države«), je bil cilj vojaških
operacij poraziti iraške sile v Kuvajtu in omogočiti kuvajtski vojski, policiji in vladi, da ponovno prevzamejo oblast nad celotnim državnim ozemljem. Zato takrat koalicijske enote niso prestopile iraške meje in nadaljevale vojaške operacije do popolnega uničenja iraških oboroženih sil in
aretacije Sadama Huseina, da bi mu sodili zaradi napada na Kuvajt. Takoj

XZAKONI, ZAKONITOSTI, NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VEDX

337

ko so kuvajtske oblasti prevzele nadzor nad nacionalnim ozemljem, so se
koalicijske sile umaknile iz Kuvajta.

Bojna morala
V širšem pomenu besede je bojna morala v vojski zavest o potrebi in nujnosti oboroženega boja, v ožjem pomenu besede pa predstavlja sposobnost in moralno ter psihološko pripravljenost enot in vsakega pripadnika
oboroženih sil, da v razmerah, ko jim grozi smrtna nevarnost, motivirano
izpeljejo bojne naloge.207 Že od najstarejših časov so vojskovodje poznali
pomen bojne morale in tudi to, da je nanjo mogoče vplivati s povsem določenimi ukrepi in jo vzdrževati na visoki stopnji; da bi to dosegli, so po
eni strani vzpodbujali vojake z nagradami, odlikovanji, s poviševanjem v
višje čine, s skrbjo za ranjence, invalide in veterane ipd., po drugi pa so
proti kršilcem discipline uporabljali tudi kazni – od odvzema čina, prek
različnih vrst telesnih kazen (šibanje, zmanjševanje obrokov hrane, pošiljanje v najbolj tvegane naloge, poniževanja ipd.) do javnih pohabljenj in
usmrtitev, pogosto premišljeno izvedenih na najokrutnejše možne načine
(posebno surove so bile kazni za dezerterje, izdajalce in strahopetce).
Na bojno moralo v vojaških kolektivih je vedno močno vplivala kakovost vodenja in poveljevanja; to kaže že znani Cromwellov Vojaški katekizem iz leta 1644, kjer je bilo v obliki prispodobe zapisano, da je armada
jelenov, ki jo vodi lev, boljša od armade levov, ki jih vodi jelen.208 Bojna
morala oboroženih sil je tesno povezana z bojno notranjo povezanostjo
vojaških kolektivov, ki sestavljajo oborožene sile, na to pa vplivajo morala
civilnega prebivalstva in morala državnega vodstva, prav kakor tudi ideologija in religija.209 Poleg že opisanih elementov, ki vplivajo na moralnopolitični dejavnik, vpliva na bojno moralo tudi to, ali se vojaki bojujejo na
svojih ali tujih tleh, ali so preskrbljeni s hrano, obutvijo, obleko, z zdravili
ipd., in ali so oborožene sile kot celota pri tem (ne)uspešne in ali je (ne)uspešna njihova enota.210 Visoke izgube domačih sil načeloma slabo vpliva207 Vojna

enciklopedija, 2. izdaja, 5. zvezek, str. 578.
članaka iz vojne psihologije, 1. deo, str. 105; VIZ, Beograd 1965.
209 V najstarejših pisnih virih je imela religija nadvse pomembno vlogo v graditvi bojne
morale. Vojske v obdobju antike so v svojih vrstah imele svečenike bogov vojne
(Marsa, Odina, Peruna idr.), ki so imeli pred pohodi in (ali) neposredno pred bitkami
darovati bogovom žrtve, da bi jih spravili v dobro voljo in naklonili zmago.
210 Britanski maršal William Slim, znan po tem, da je v drugi svetovni vojni uspešno
obranil Burmo in s tem preprečil japonski prodor v Indijo, razlikuje tri temelje bojne
morale: duhovni, intelektualni in materialni temelj. Duhovni temelj je po njegovem
plemeniti cilj, ki je vreden življenja in smrti; intelektualni temelj je vojakovo prepričanje, da lahko s svojo enoto ta cilj doseže; materialni temelj pa je najboljše možno
orožje in vojakov občutek, da bodo njegovi nadrejeni z njim ravnali človeško in mu
po najboljših možnostih olajšali napore. (Zbirka članaka, prav tam, str. 156–157)
208 Zbirka
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jo na bojno moralo, še posebej kadar jih ne spremljajo še večje nasprotnikove izgube.
Le zelo dobra bojna morala lahko vodi enote v disciplinirano izpolnjevanje nalog, čeprav morajo že med pohodom v boj premagovati skrajne
psihofizične napore, nato pa se v boju izpostavljati smrtni nevarnosti. To
so že v najstarejših časih ugotovili poznavalci, ki so se ukvarjali s prakso
in teorijo bojevanja. Pa vendar so kljub takemu izkustvenemu spoznanju
bojno moralo v mnogih oboroženih silah izrecno uvrstili med načela polemistike šele po drugi svetovni vojni, potem ko so jo pred tem imeli za
nekaj samoumevnega211 ali pa kot sestavino kakega drugega načela, npr.
načela napadalnosti, načela discipline ipd.
Raziskave po drugi svetovni vojni kažejo, da na bojno moralo vojaškega
kolektiva (bataljona, brigade, divizije, korpusa, armade) bistveno vpliva
pet zahtev: (1) vojak posameznik mora verjeti vase, (2) vojaški kolektiv
mora verjeti vase, (3) vojaški kolektiv mora verjeti v svojega poveljnika,
(4) vojaški poveljnik mora verjeti v svojo državo in (5) vojaški kolektiv
mora verjeti v pravičnost ciljev, za katere se bojuje njegova država.212 Rezultati te raziskave se bistveno ne razlikujejo od ugotovitev znanega angleškega vojskovodje Oliverja Cromwella, ki je v 17. stoletju navdihoval
pripadnike svoje armade tako, da jih je prepričeval, da je njihov poklic
plemenit (1), da je stvar, za katero se bojujejo, pravična (2), da je vojna, v
kateri se bojujejo, verska (iz česar je sledilo, da je razmerje božanske sile
proti fizični sili kot neskončno proti ena!) (3), da so njihovi sovražniki preganjalci vere (4), da imajo vojaki obveznost do potomcev in do samih
sebe, da se bojujejo za tisto, kar je častno in pravično (5), da so tisti, ki nimajo njihove vere in idealov, malodušni strahopetci (6), da bo bog obračunal z njimi (7), da bo vsakega dobrega vojaka bog blagoslovil in nagradil
(8), ipd.213
Uspešni poveljniki so se vedno zavedali, da bojna morala omogoča tudi
številčno šibkejšim silam, da ne omahujejo v spopadu s številčno močnejšim nasprotnikom in da se mu uspešno postavijo po robu. Zato so vedno
skrbno spremljali kazalce bojne in pravočasno ukrepali, da so jo okrepili.
Po prvi svetovni vojni in med drugo svetovno vojno so v mnogih oboroženih silah imeli poveljniki v štabih posebne častnike (psihologe, sociologe,
politologe idr.), da so jim pomagali ocenjevati bojno moralo enote in jim
predlagali ustrezne ukrepe. Da bojna morala upada, so jih opozarjali panično ravnanje vojakov, kadar ni bilo prave nevarnosti, malomarno opravljanje vojaške službe, naraščanje števila namišljenih bolnikov, vse večje
število ponesrečenih vojakov, dezerterjev, ujetnikov, samomorilcev in
takih, ki so se sami ranili, rast števila vojakov s posttravmatskim sindro211 Po

Napoleonovem prepričanju prispevajo moralne sile vojske k uspehu v boju tričetrtinski delež, preostalo prispeva njena materialna sila. (Moralno-politički faktor u
savremenom ratu, str. 12; VIZ, Beograd 1965)
212 Zbirka članaka iz vojne psihologije, 1. deo, str. 95–96; VIZ, Beograd 1965.
213 Prav tam, str. 103–104.
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mom (PTS), povečana poraba alkohola in drog, naraščanje kriminala in
pretepov med vojaki, rast števila kazni, povečano število okvar na orožjih
in nesrečnih primerov idr. Med pozitivne ukrepe za utrditev bojne morale
sodijo dosledno izvajanje določil disciplinskih pravilnikov (ki zagotavljajo
pravilen odnos med nadrejenimi in podrejenimi), obveščanje vojakov o
razmerah, utrjevanje notranje povezanosti vojaških kolektivov, seznanjanje vojakov s pomembnostjo naloge enote, spoštovanje vojaških potreb
(kot so npr. odmor, prehrana, verska oskrba, higiena z zdravstveno oskrbo, skrb za ranjence, pokop padlih vojakov in skrb za družine padlih vojakov), nagrade, odlikovanja, pohvale, omogočanje občasnih stikov z domačimi, zabava in razvedrilo, športna in druga tekmovanja ipd. Slabo pa na
bojno moralo vplivajo kazni, odvzemanje vojaških časti (pohval, nagrad)
in činov, trajna ali začasna osamitev vojakov, ki so malomarno opravljali
dolžnost, in ustanavljanje kazenskih enot, v nekaterih vojskah pa tudi dajanje dovoljenja vojakom, da ropajo in da izražajo svoje najnižje nagone
na škodo ujetnikov, civilnega prebivalstva ipd. Vojaki so se vedno bolje
bojevali pod poveljniki, ki so dosegali zmage in ki so skrbeli, da pade čim
manj vojakov in da je tudi čim manj ranjenih. Velja pa tudi nasprotno:
bojna morala je praviloma upadla, kadar so imele enote velike izgube,
kadar jih je tolkel nasprotnikov ogenj, kadar so bile psihofizične obremenitve večje kot običajno ipd.
Aleksander Veliki je leta 331 pr. n. št. v bitki pri Gavgameli imel 2,5krat šibkejšo pehoto in kar 6-krat šibkejšo konjenico kakor perzijski vladar Darij, a je kljub vsemu zmagal, čeprav se je njegova vojska vrhu vsega
prebila do Gavgamele z napornimi pohodi po tujih ozemljih. Zavedal se
je, da na moč in dobro bojno moralo njegovih vojakov močno vplivata
redna prehrana in počitek, zato je po prihodu na bojišče opravil izvidovanje, se osebno prepričal, da nočnega napada ne bo mogel izvesti, potem
pa je v večernih urah ukazal počitek. V nasprotju z njim je Darij od svojih
vojakov vso noč zahteval polno bojno pripravljenost. Ko se je naslednjega
dne vnela bitka, se je Aleksander Veliki bojeval na vidnem mestu skupaj s
svojimi vojaki, Darij pa je v krizi bitke pobegnil z bojišča; vse to je odločilno prispevalo k perzijskemu porazu. Kakšen vpliv je imela Aleksandrova
karizmatična osebnost na njegove vojake, najbolje pokaže podatek, da je
njegov zmagoviti pohod od Grčije do Pakistana trajal 8 let, pri tem pa je
pod nasprotnikovim orožjem umrlo le 700 njegovih mož. Njegove enote
so se ustavile in se obrnile nazaj domov šele pred Karačijem, potem ko so
prehodile okoli 30.000 km.

Napadalnost
Vsaka država želi v vojni zmagati, a zmago lahko doseže le, če prevzame
pobudo, kar pomeni z napadi na nasprotnika; zaradi tega je bilo načelo
napadalnosti (ofenzivnosti) do nedavnega vgrajeno kot temeljna sestavina
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v skoraj vsako vojaško doktrino (tudi v tiste, ki so bile naravnane obrambno). Tudi te doktrine namreč obravnavajo obrambo le kot začasno dejavnost, katere cilj je oslabiti in upočasniti nasprotnika ter tako ustvariti vse
potrebno za odločilni (proti)napad.
Načelo napadalnosti je bilo v klasični vojaški teoriji vedno povezano z
uničenjem nasprotnikovih oboroženih sil ali pomembnih objektov; vse
dokler so te sile nedotaknjene, namreč grozi nevarnost, da utegnejo v
ugodnem trenutku izvesti napad in vsiliti svojo voljo. Zato so klasiki uporabo tega načela vedno povezovali z načelom izbire cilja in z izbiro nasprotnikove Ahilove pete, na katero bi bilo najsmotrneje usmeriti udare.
Uporaba načela napadalnosti je bila po prvi svetovni vojni izpostavljena
ostrim kritikam, ker se je v začetnem obdobju te vojne pokazalo, da niti
ena od držav udeleženk ni uspela doseči odločilnih rezultatov, četudi so
vse vstopile v vojno v znamenju reka, da je »napad najboljša obramba«.
Šele ko so nemške oborožene sile v začetnih operacijah druge svetovne
vojne z globokimi prodori oklepnih in mehaniziranih enot, povezanimi s
padalskimi desanti, vrnile napadu njegovo vrednost, je skupaj s tem ponovno prišlo v ospredje tudi načelo napadalnosti.
Če se spopadeta dve državi in se obe branita tako, da ščitita svoj zračni
prostor in ozemlje, je vojna med njima le navidezna, saj se razmerje sil
med njima in njunim položajem ne spreminja. Tudi če se čaka na to, da
ena sama od sebe popusti, praviloma ni moč doseči večjih rezultatov.
Samo z napadalnostjo se lahko vsili nasprotniku lastna volja – treba ga je
prisiliti, da se brani, namesto da napada (1), prisiliti, da zapusti položaj
(2), ali pa mu – če tega ne naredi – povzročiti takšne izgube in materialno
škodo, da mora opustiti svoje cilje in se ukloniti napadalčevi volji (3). Kot
sinonim za načelo napadalnosti se pogosto uporablja načelo aktivnosti.
Načelo napadalnosti se lahko izvaja na strateški, operativni ali taktični
ravni. Nemci so se npr. med drugo svetovno vojno branili pred zavezniškimi bombniškimi napadi tako, da so se oprli na načelo napadalnosti; proti
zavezniškim letalskim eskadriljam so osredotočali množične napade lovskih letal zračne obrambe, ki so jih radarske postaje z zemlje usmerjale na
cilje v zraku. Strateška defenziva, ki jo je v zračnem prostoru zahodne
fronte začela Nemčija po izgubljeni bitki za Veliko Britanijo (leta 1941),
torej ni izključevala nemške taktične ofenzive, ki je trajala, vse dokler so
Nemci imeli kaj lovskih letal. Podobno so med drugo svetovno vojno delovala tudi številna odporniška gibanja v okupirani Evropi, ki so bila v
obrambi svojega ozemlja večji del vojne v strateški defenzivi, pomagala pa
so si s sabotažami, atentati, diverzijami in zasedami, torej s taktično ofenzivo proti ciljem, ki so bili pomembni za Nemce.
Da bi bilo mogoče uspešno uporabiti načelo napadalnosti, morajo biti
izpolnjene določene zahteve, med katerimi je na prvem mestu ustrezna
premoč, ki je lahko splošna (torej v vseh elementih, npr. v številu vojakov,
v tehniki, v znanju in spretnosti, v podpori ipd.) ali pa le delna (npr. premoč v zraku, premoč na kopnem, premoč na morju ipd.). Kam lahko pri-
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pelje, če se vsiljuje uporaba načela napadalnosti za vsako ceno, pa za to ni
ustreznih možnosti, kaže primer iraškega diktatorja Sadama Huseina ob
napadu na Iran leta 1980. Zaradi revolucije v Iranu, ko je razpadla tudi
bivša šahova vojska, je računal na to, da Iran proti množični oklepnomehanizirani iraški vojski ne bo mogel organizirati uspešne obrambe, in tako
je leta 1980 napadel iransko mejno provinco Khuzistan. Ker tam živijo
Arabci in so tam tudi ključne iranske zaloge nafte, je pričakoval, da ga
bodo iranski Arabci pričakali kot osvoboditelja in da bo lahko s hitro enomesečno vojaško akcijo bistveno razširil iraška naftna polja. A takoj ko so
se iraške enote prebile prek reke Šat el Arab, so naletele na žilav odpor
iranskih milic, ki so zagrizeno branile otok Abadan in mesto Koramšar.
Sadam Husein je od svojih enot zahteval napadalnost za vsako ceno: res
so imele ogromne izgube v bojih v naseljenih mestih, ne da bi uspele doseči cilj. Namesto enomesečnega paradnega vojaškega pohoda se je vojna
podaljšala na 100 mesecev in povsem uničila iraško gospodarstvo. Povsem drugače se je zgodilo med zalivsko vojno leta 1991. Zavezniki so
uporabili načelo napadalnosti v dveh fazah: (1) najprej so koalicijske letalske sile po enomesečnem bombardiranju iraških sil v Kuvajtu in na dostopih h Kuvajtu razbile in demoralizirale iraško obrambo v Kuvajtu ter jo
povsem izolirale od logističnih baz v južnem Iraku; (2) nato je kontingent
zahodnih kopenskih sil v pičlih 100 urah kopenskih operacij uspel bliskovito uničiti celotno iraško grupacijo v Kuvajtu in prodreti do iraškokuvajtske meje.

Varnost
Načelo varnosti se pogosto pojmuje ozko, le kot zavarovanje operacijskega temeljišča oziroma zaledja sil, ki se pripravljajo za napad ali obrambo,
pred napadi nasprotnikovih kopenskih, letalskih in (ali) pomorskih sil. V
bistvu gre za to, da se to načelo pri takšnem dojemanju pojmuje kot fizična varnost oziroma kot nekakšna »varovalka« pred nasprotnikovo napadalnostjo oziroma zavarovanje pred njegovim prizadevanjem, da bi dosegel presenečenje. Takšno razumevanje načela varnosti je moč zaslediti že
pri Hanibalu, ki je pred pohodom na Rim več let utrjeval baze v Španiji in
sklepal zavezništva s plemeni vzdolž osi kopenskega pohoda na Rim, ker
je vedel, da mu bodo potrebni kot logistična opora za oskrbo enot v Italiji.
Ko mu je rimski vojskovodja Scipion z udarom v zaledje te baze uničil, se
je moral Hanibal preprosto umakniti z Apeninskega polotoka; na morske
oskrbovalne poti po Sredozemsklem morju namreč tudi ni mogel računati, ker so bile pod nadzorom rimske flote.
Sodobno pojmovanje tega načela v vojaški domeni zajema dva pomembna elementa: po eni strani zavarovanje tajnosti lastnih načrtov, lastnih
zmogljivosti, razporeditve lastnih enot in lastnih izgub,214 po drugi pa na
najvišji ravni tudi kategorijo odvračanja nasprotnika od napada z orožji
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za množično uničevanje, in sicer z izgubami in škodo, ki mu jih lahko
povzročijo sile za jedrsko zastraševanje. Prav tako vključuje tudi informacijsko varnost (s poudarkom na tajnosti vojaških odločitev in načrtov vojaških operacij), varnost zvez in računalniških mrež, varnost pred vdori
tujih obveščevalnih služb, varnost pred napadi teroristov, prometno varnost, varnost pred požari, varnost elektronskih sistemov (pred motnjami)
in meteorološko, oceanografsko in navigacijsko varnost. Posebna sestavina načela varnosti je načelo preprečevanja spopadov po pomoti (friendly
fire), do katerih lahko pride med domačimi enotami ali med njimi in zavezniškimi enotami ter lokalnim prebivalstvom.
Kakšne so lahko posledice nespoštovanja načela varnosti, kažejo
mnogi primeri, vendar je med (naj)poučnejšimi velika vaja Tihooceanske
flote Vojne mornarice ZDA leta 1932, ko so želeli ugotoviti, ali je ameriško
ladjevje v Pearl Harborju, svoji največji bazi, varno pred nasprotnikovim
napadom ali ne.215 Američani takrat vaje niso izvedli v obliki klasičnega
spopada dveh eskader na odprtem morju, ampak tako, da je del flote
bival v bazi, medtem ko je imel drugi del nalogo, da bazo napade in skuša
uničiti vse ladje na njihovih sidriščih. Udarno vlogo je imela skupina letalonosilk, ki so se pod zaščito noči in oblačnega vremena, kar je izvidniškemu letalstvu oporišča oteževalo delovanje, približala bazi v nedeljo navsezgodaj zjutraj in jo napadla s palubnimi letali. Vaja je popolnoma
uspela: presenečena flota na sidrišču je po presoji sodnikov doživela popoln poraz. Japonski vohuni med strežnim osebjem v lokalih, med turisti,
obrtniki ipd., so priprave za vajo in potek vaje pozorno spremljali, pozneje pa tudi prisluškovali pogovorom med udeleženci vaje. Posledica je bila,
da je japonski admiralštab na podlagi tega pravilno ovrednotil moč palubnega letalstva in prišel do ugotovitev, ki so mu leta 1941 pomagale pri načrtovanju in izvedbi dejanskega napada na Pearl Harbor.
Včasih je mogoče načelo varnosti zagotoviti z dezinformiranjem nasprotnika. Zavezniki so tako leta 1942 zavarovali strateško pomorskodesantno operacijo v severni Afriki (operacija Torch).216 Zavedali so se, da
vkrcavanja desantne armade na ladje niti njenega izplutja ne bodo mogli
skriti pred nemško obveščevalno službo; in ko bodo Nemci te premike odkrili, bodo na območje desanta premestili vse razpoložljive podmornice iz
srednjega in južnega Atlantika (bilo jih okoli sto). Štab, ki je načrtoval desantno operacijo, se je tveganja zavedal in se bal neuspeha, če bi se res
214 Ta

sestavina varnosti je v bistvu protiobveščevalna in zagotavlja, da podatki ne »odtekajo« k nasprotniku (določena so posebna pravila pri ravnanju z bojnimi dokumenti, kodi, šiframi, z orožji, ki so v nevarnosti, da jih dobi v roke nasprotnik, ipd).
Vključuje tudi aktivno delovanje proti sovražnikovi obveščevalni službi.
215 Skupina avtorjev: Tajny voennoj agentury – prispevek Edvina Mallerja, str. 80–105;
Priboj, Moskva 1999.
216 Operacija dezinformiranja je podrobneje opisana v knjigi skupine avtorjev z naslovom Skrivnosti vojaške agenture (Nevedomoe, neobjasnimoe, neverojatnoe: Tajny
voennoj agentury, str. 151–158, Moskva – 1999).
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zgodilo tako. Vedel je tudi, da je nemška obveščevalna služba najbolje
organizirana v Alžiriji in Maroku, ki sta bila predvidena kot operacijska
izkrcevalna cona, bila pa sta pod nadzorom francoske kolaboracionistične
vlade v Vichyju. Tja so Američani zato poslali skupino častnikov, ki so se
lahko tam gibali skoraj brez omejitev, saj vlada v Vichyju ni bila v vojnem
stanju z ZDA; svojim »zvezam« med francoskimi oficirji (ki so jih nadzorovali vrinjeni nemški agentje) so v hlinjeni pijanosti »izdajali zaupne informacije«, da naj bodo pripravljeni, ker se bo zavezniški desant izkrcal v
zahodni francoski Afriki, in sicer na območju Dakarja. Ker so se tam že
enkrat neuspešno poskušali izkrcati Britanci, so Nemci »informaciji« nasedli. Svoje podmorniške sile so grupirali v vodah zahodne Afrike, 1900
milj daleč od sredozemskih obal, s tem pa se je anglo-ameriškemu desantu odprla pot za nemoteno izkrcanje v Maroku in Alžiriji.
Pozitiven primer uporabe načela varnosti je znan tudi iz ameriških priprav za zalivsko vojno 1991, ki so se začele že v drugi polovici leta 1990.
Takrat je namreč obstajala verjetnost, da bi iraška vojska nadaljevala svoj
pohod še z napadom na Savdsko Arabijo. ZDA so zato takoj po pomladanski iraški zasedbi Kuvajta vzpostavile sistem zračnih in pomorskih
mostov do Savdske Arabije, ki je prevzela vlogo glavne »odskočne deske«
za koalicijske vojaške operacije proti iraškim silam v Kuvajtu; te naj bi se
začele šele v prvem trimesečju leta 1991. Prvi ešalon so sestavljale zračnodesantne in pomorskodesantne enote, ki so že leta 1990 vzpostavile
obrambo luk, pomorskih in letalskih baz ter zgradile oporišča; nato so
premestili tudi logistične enote in enote, ki so vzpostavile logistične baze,
poveljniška mesta in centre za zveze. Šele ko je bil opravljen ta veliki
posel, so pričele tovorne ladje in transportno letalstvo dovažati enote
glavnih sil kopenske vojske, v savdske letalske baze pa so se premestile
enote letalskih sil in letalstva kopenske vojske.

Presenečenje
Načelo presenečenja se opira na temeljito poznavanje nasprotnikovih šibkih točk, nasprotnikovega načina razmišljanja ter tega, kakšen razvoj dogodkov pričakuje; to se nato izkoristi za akcijo, ki je nasprotnik ne pričakuje in nanjo ni pripravljen. Ko nasprotnik doživi, česar ni pričakoval, in
izgublja čas z ukrepanjem, je treba njegovo psihološko stanje izkoristiti v
svoj prid, to pa uspe, kadar se da nasprotnika prehiteti. Med najstarejše podrobno opisane primere presenečenja v vojni sodi znani primer trojanskega
konja. Iz Homerjevega opisa, kako so oblegovalci ukanili Trojance, lahko
razberemo, da potrebuje branilec za pripravo organiziranega odpora veliko
več časa kot napadalec za uspešen napad, ki ga izvede s presenečenjem.
Dezinformiranje nasprotnika, tajnost akcije in izbira pravega trenutka
za udar so vse do danes ostali enako aktualni prijemi, čeprav so se povečale zmogljivosti obveščevalnih služb, ki naj bi vse to preprečile, četudi
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prežijo iz vesolja obveščevalni sateliti in sploh vse oborožene sile posvečajo veliko pozornost uporabi načela varnosti. Tako so pripadniki Al Kajde,
ki so 11. septembra 2001 s samorilskimi letalskimi napadi zrušili newyorški WTC in v Washingtonu poškodovali zgradbo ministrstva za obrambo, dosegli presenečenje tako, da so se s skritim hladnim orožjem, ki ga
detektorji kovin ne zaznajo, pomešali med potnike letal na nekaj rednih
linijah, zamenjali pilote in z letali s polnimi zalogami goriva strmoglavili
na cilje. Presenečenje so zagotovili s tem, da so se pravočasno izurili za
upravljanje linijskih letal in se prikrili kot potniki.
Na strateški ravni se nasprotniku pripravi presenečenje tako, da se
nanj izvede napad v času in na prostoru, ko in kjer tega ne pričakuje, ali
(in) tako, da se v napadu uporabijo nova orožja ter načini bojnih delovanj,
ki jih nasprotnik ne pozna. Japonska vojna mornarica je glavnino nasprotnikove flote napadla v njenih bazah kar v dveh vojnah: v rusko-japonski vojni (Port Arthur, leta 1904) in v drugi svetovni vojni (Pearl Harbor
leta 1941). Strateško presenečenje je dosegel tudi Hitler pri napadu na
Sovjetsko zvezo (22. junija 1941), saj je bil Stalin prvega dne vojne globoko prepričan, da Nemci samo izzivajo sovjetske obmejne enote in da se
spopad ne bo razširil. Med znane primere strateških presenečenj v času
druge svetovne vojne spadata anglo-ameriški strateški desantni operaciji
v severni Afriki (operacija Torch) in v Normandiji (operacija Overlord). S
prvo se je leta 1942 odprla v severni Afriki nova zahodna fronta v zaledju
nemško-italijanskih sil, ki so jih z vzhoda pred seboj potiskale sile britanske 8. armade, s to operacijo pa so se sile osi znašle stisnjene v klešče.
Nemci so bili tako presenečeni, da niti niso poslali podmornic v cono Gibraltarja, ki se jim desantne sile ne bi mogle izogniti. Za drugo operacijo
so zahodni zavezniki leta 1944 izbrali čas in vreme, ki za desantne operacije nista bila idealna, prav tako pa ni bila idealna cona v Normandiji, kjer
naj bi se izkrcale glavne sile. Vse to je nemško poveljstvo protidesantne
obrambe v Franciji povsem zbegalo; desant je pričakovalo v območju Pais
de Calaisa in je tako tudi razvilo rezerve ter z njimi čakalo na »glavni desant« – dokler ni postalo že prepozno.
Značilni primeri strateškega presenečenja po drugi svetovni vojni so argentinski pomorsko-zračni desant na Falklandske otoke leta 1982, egiptovsko-sirijski napad na Izrael v oktobrski vojni leta 1973 in sovjetsko
tajno nameščanje balističnih jedrskih raket na Kubi v operaciji Anadyr
leta 1962.
V prvem primeru so Argentinci dosegli presenečenje s tem, da so koncentracijo in razvoj svojih enot na obali Atlantika predstavili kot rutinsko
pomorsko vajo. Potem ko so ladje izplule na »vajo«, pa so spremenile
smer k otoku Južna Georgija in k Malvinom (Falklandskim otokom),
kamor so se brez odpora izkrcale desantne enote in postavile Veliko Britanijo pred izvršeno dejstvo.
V drugem primeru so Egipčani več let zapovrstjo izvajali vaje na obali
Sueškega prekopa in ob vsaki priložnosti »pozabili« tam nekaj kontejner-
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jev, prekritih z običajnimi platnenimi šotorkami. Ko so Izraelci oktobra
1973 praznovali svoj največji verski praznik Jom Kipur, so egiptovski vojaki spet uprizorili vajo, ki je bila izraelski obveščevalni službi videti kot
druge podobne vaje; toda nenadoma so sneli ponjave s »pozabljenih«
kontejnerjev, ki so bili dejansko pontonski mostovi, in ob artilerijski in
zračni podpori pričeli prodirati čez prekop; pri tem so množično in učinkovito uporabljali prenosne raketomete zračne obrambe in protioklepne
obrambe s samovodljivimi in vodljivimi izstrelki. Uspešno so zavrnili protinapade izraelskih oklepnih in letalskih sil, ki so poskušale ustaviti njihov napad. Presenečenje je bilo še toliko večje, ker so egiptovski bojni potapljači v noči pred napadom skrivaj zabetonirali izpušne šobe izraelskih
naftovodov, in ko so Izraelci odprli ventile, da bi izlili nafto v Sueški prekop in jo zažgali, nafte ni bilo od nikoder.
V tretjem primeru je Sovjetom uspelo s tovornimi ladjami skrivaj prepeljati na Kubo balistične jedrske rakete. Američanom so »podtaknili«
ravno toliko podatkov, da so jih prepričali, da gre za običajne protiletalske
obrambne rakete. Ko so Američani odkrili, da so na Kubi balistične rakete
z jedrskimi bojnimi glavami, usmerjene na cilje v ZDA, je kriza v odnosih
med ZDA in ZSSR skorajda zanetila tretjo svetovno vojno; toda za kakršnekoli vojaške ukrepe je bilo prepozno, nevarnost sta odpravila predsednika Kennedy in Hruščov z diplomatskim dogovorom.
Poleg strateškega presenečenja si poveljniki in štabi, ki načrtujejo operacije in boje, prizadevajo doseči tudi operativno in taktično presenečenje. Ameriški general Schwartzkopf, ki je leta 1990–1991 s svojim štabom
načrtoval in vodil kopensko operacijo za osvoboditev Kuvajta (Desert
Sable), je proučil razporeditev iraškega sistema ovir in obrambnih položajev in ugotovil, da Iračani s težiščem obrambe zapirajo smeri, ki iz
Savdske Arabije vodijo v južni Kuvajt. Vtis, da namerava napasti prav ta
sektor, je pri Iračanih še okrepil s tem, da je z desantnimi ladjami in mornariško pehoto vztrajno izvajal vaje v Zalivu. Hkrati je v puščavo skrivaj
poslal inženirske patrulje, da so poiskale za tanke prehodne smeri, ki so
iz osrednjega dela Savdske Arabije vodile do južnega Iraka. Potem je z
glavnim udarom iz osrednjega dela severne Savdske Arabije skozi puščavo v smeri reke Šat el Arab v hitrem prodoru obšel glavne obrambne položaje Iračanov, odrezal njihove sile v Kuvajtu od sil v južnem Iraku in jih
izolirane prisilil v vdajo.
Poleg tega primera zelo uspelega operativnega presenečenja je tudi zavezniškim letalskim silam uspelo v prvem udaru na Irak doseči taktično
presenečenje; začetni napad so izvedle ponoči in iraško zračno obrambo
zbegale s tem, da so v iraški zračni prostor usmerile množico lažnih zračnih ciljev. V odgovor so Iračani aktivirali vse radarje in razpoložljive sisteme zračne obrambe, kar pa jih je zelo drago stalo: posebne skupine zavezniških letal (McDonnel Douglas F-4G phantom II wild weasel) so izstrelile
množico protiradarskih raket in zadale Iračanom tako hude izgube, da si
njihova zračna obramba ni več opomogla.
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Koncentracija sil
Koncentracija sil je dinamična kategorija, ki je dobro vidna v vseh vojaških bojnih dejavnostih na kopnem, na morju ali v zraku. V večini primerov se z uporabo načela koncentracije sil zagotavlja na težišču potrebna
premoč za uspešen napad; ob tem da se mora napadalec hkrati opirati na
načelo varnosti, s tem zagotovi, da nasprotnik ne more prezgodaj odkriti
razsežnosti in kraja koncentracije. Če napadalcu to uspe, si zagotovi tudi
presenečenje, katerega pomen in vlogo smo že podrobneje opisali v poglavju 2.1.5. Vendar pa načelo koncentracije sil ni le osnovna ideja, na katero se opirajo napadalci, saj se lahko uporablja tudi v obrambi. Tedaj je
njegova uporaba težja, ker branilec nikoli ne more biti popolnoma prepričan, kje bo napadel napadalec. Zato mora med več možnimi različicami
napada najti kompromisno razporeditev sil, ali pa se opreti na rezerve, ki
jih aktivira šele takrat, ko napadalec razkrije svojo zamisel manevra in
strukturo bojne razporeditve.
Prvi primer uspešne uporabe načela koncentracije sil je znan iz bitke
pri Levktri 371 let pr. n. št.217 V nasprotju s prejšnjimi bitkami Sparte
proti drugim grškim državam, ko sta obe strani do takrat praviloma vzpostavili podobne strnjene bojne razporeditve z enakomerno gostoto vojakov vzdolž vse fronte (»kordonska bojna razporeditev«), se je v tej bitki
zgodilo nekaj, kar je dolgoročno spremenilo dotedanjo prakso. Beotijski
vojskovodja Epaminonda, ki je vodil vojski Aten in Teb, se je odločil, da
okrepi svoje levo krilo. Pri presoji razmer je namreč ugotovil, da so Špartanci številčno močnejši, saj so imeli 10.000 pešakov in 1.000 konjenikov,
medtem ko je imel on le 6.000 pešakov in 1.500 konjenikov. Presodil je,
da bo imel možnost zmagati le, če se bo z glavnino sil branil, medtem ko
bo z manjšim delom, v katerem pa bo veliko število vojakov, na kakem
ozkem sektorju nasprotnika napadel. Pričakoval je, da bo tako z odločnim udarom na težišču zrušil celotni bojni načrt nasprotnika kot hišico iz
kart. Na levem krilu je zato razporedil svoje najboljše vojake v obliki zelo
ozke, a dolge kolone; po globini je imela 50 vrst, medtem ko so druge njegove enote imele samo po 8 vrst, le Špartanci so izjemoma imeli po globini razporejenih 12 vrst. Po prvem špartanskem udaru, s katerim naj bi
obkrožili nazaj pomaknjeno Epaminondovo levo krilo, je beotijski vojskovodja izvedel močan protiudar (na tem krilu je imel premoč 4 : 1!), ki je
razbil napadalce, da so se morali ob izgubah več kot 1.000 mož umakniti.
Epaminonda je tako s koalicijsko vojsko izbojeval zmago, čeprav je imel
njegov izurjeni in drzni nasprotnik v številu vojakov premoč 1,5 : 1; zmagal je, ker je uporabil novo, dotlej neznano načelo koncentracije sil na
ključnem mestu. To načelo je za njim pogosto uporabljal Aleksander Veliki, ki je uspešno kombiniral udare konjenice in pehote.
217 P.

A. Rotmistrov: Istorija voennogo iskusstva, str. 41–43; Voenizdat, Moskva 1963.
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V sodobnih vojnah se načelo koncentracije sil ne izraža samo s številom enot, ampak tudi z osredotočenjem ognja, letalske podpore, osredotočenjem dejavnosti sil in sredstev za elektronsko motenje, pogosto pa tudi
z osredotočenjem minskih polj in drugih umetnih ovir ipd. Med prvo svetovno vojno sta spopadeni strani na zahodni in vzhodni fronti vse do
konca vojne uporabljali načelo koncentracije ognja za pripravo pehotnega
napada, s katerim naj bi uničili žične in druge ovire ter nasprotnikove ognjene točke. Ker sta s tem razkrili sektor napada, sta branilcu omogočili,
da je na ta sektor tudi on osredotočil svoj ogenj, zato napadalcu ni uspelo
doseči pričakovanega uspeha. Ker je bilo manevriranje s tem ohromljeno,
se je prva svetovna vojna spremenila v pozicijsko vojno.
Uspešen primer uporabe načela koncentracije ognja v obrambi predstavlja turška pomorska in protidesantna obramba Bosporja in Dardanel
leta 1915.218 Britansko-francoska flota je imela premoč na morju, vendar
so ji Turki po navodilih nemških inštruktorjev s kombinirano uporabo
obalnih baterij in minskih polj preprečili prodor do Carigrada. Zahodni
zavezniki so takrat izgubili 3 bojne ladje, dve bojni ladji in ena oklepna
križarka pa so bile težje poškodovane. Turki so imeli v teh bojih le 24 mrtvih in 79 ranjenih, medtem ko so zahodni zavezniki izgubili 800 mož.
Britansko-francosko poveljstvo je po neuspelem prodoru pomorskih sil
do Carigrada poseglo po rezervni različici in pričelo s pripravami za desant na galipolijskem polotoku. Turki so sicer izvedeli, da lahko zavezniki
v desantu uporabijo samo sile do enega korpusa kopenske vojske, niso pa
mogli točno ugotoviti, kje se bo izkrcal, zato so v ogroženi coni sestavili
novo armado. Ta je na obalnem robu uporabljala le izvidniške oddelke, ki
so spremljali dejavnosti desanta in o njih poročali poveljstvu armade;
glavne turške rezerve so bile razporejene v zaledju obale, poveljstvo armade pa je na podlagi poročil izvidnic pošiljalo na ogrožene sektorje rezervne enote. Pri takšnem načinu posredne obrambe obale so se zavezniške
desantne sile sicer lahko vedno uspešno izkrcale na obalni rob, a se zaradi pomanjkanja komunikacij niso mogle hitro prebiti v notranjost kopnega. Medtem so turške enote lahko v obalnem zaledju hitro manevrirale po
novozgrajenih cestah in desantu tako rekoč pred nosom zasedale močne
topografske pregradne obrambne objekte, kjer so se hitro utrdile in žilavo
branile. Zahodni zavezniki, ki so v bojih izgubili okoli 45.000 mož, so se
morali na koncu umakniti, ne da bi dosegli cilje.
V vrhovnem poveljništvu zahodnih zaveznikov se je med drugo svetovno vojno vnela zelo znana razprava o tem, kako bi bilo treba osredotočiti
sile, da bi uspešno prodrli v osrčje Nemčije. Ameriški general Dwight Eisenhower je med pripravami za končni prodor v Nemčijo zagovarjal stališče, da bi morale zavezniške sile napasti na široki fronti, medtem ko je
britanski general Robert Montgomery prav nasprotno trdil, da morajo za218 Podrobnosti

o dardanelski operaciji so opisane v 5. poglavju monografije Borisa Karpova Obalska odbrana (VIZ, Beograd 1957).
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hodni zavezniki zaradi problemov z logistično in letalsko podporo enot
napasti na ozkem sektorju. Znano je, da so končni prodor izvedli po Eisenhowerjevi zamisli in da je uspel, toda zgodovinarji še danes nadaljujejo razpravo o tem, kateri od omenjenih načinov uporabe načela koncentracije sil bi hitreje pripeljal do zmage219.
Na strateški ravni vojskovodstva in vojskovanja se načelo koncentracije
sil uresničuje s tem, da se sile razdelijo na udarne sile, ki morajo opraviti
nalogo, od katere sta odvisna potek in končni rezultat vojne, in sile, ki
imajo nalogo udarnim silam zagotoviti vse potrebno za bojno delovanje.
Ameriški admiral Henry Eccles je to večno dilemo delitve sil opredelil kot
vprašanje določitve razmerja med »zobom« in »repom«.220 Po njegovem
prepričanju so se zaradi vse večje mehaniziranosti in zaradi težav s servisiranjem bojne tehnike (oboje je postalo značilno že za sklepno obdobje
prve svetovne vojne) začele nezadržno razraščati tudi logistične službe.
Vendar pa do zakonitosti razraščanja deleža logističnih sil v sestavi vojske
ni odklonilen, ker ne zmanjšuje udarnih sil; prav nasprotno, v večanju logističnih sil vidi možnosti za povečanje skupne udarne moči vseh sil;
majhne, sodobno opremljene in oborožene enote z majhnim številom pripadnikov lahko namreč ob močni podpori logistike dosežejo veliko več
kot nekdaj množične armade.

Gospodarnost uporabe sil in sredstev
Načelo gospodarnosti je pomembno, ker so množične oborožene sile, kakršne država sestavi v vojni, zelo drage in si zato nobena država ne more
privoščiti, da bi jih že v miru imela v polni bojni pripravljenosti. S takšno
negospodarnostjo bi si uničila prihodnost in temelje, ker bi ji zaradi povečane vojaške porabe zmanjkalo sredstev za razvoj gospodarstva, šolstva,
zdravstva, znanosti in drugih področij, s katerimi zagotavlja svojim državljanom normalno življenje. V miru se načelo gospodarnosti uveljavi tako,
da se skuša najti ravnotežje med na eni strani velikostjo mirnodobnega
jedra oboroženih sil in mobilizacijskega ešalona, vključno s sredstvi, ki so
potrebna za njegovo urjenje, ter na drugi strani z velikostjo zalog orožij,
streliva, rezervnih delov in goriva za začetno obdobje vojne. V državah,
kot je Švica, se v miru načelo gospodarnosti udejanja tako, da so oborožene sile sestavljene iz miličnih enot, ki se v miru zberejo le med vajami. V
drugih državah imajo mirnodobna profesionalna jedra, ki so v trenutku
pripravljena za delovanje, in enote, v katerih se urijo prostovoljci ali obvezniki, ki jih potem oblasti po potrebi mobilizirajo. V ZDA to načelo uve219 Forrest

Pogue: The Supreme Command, str. 290–298; The Office of the Chieff of Military History, Department of the Army, Washington 1956; Walter Bedell Smith: Eisenhower’s Six Great Decisions (Europe 1944–1945), str. 215–216; Longmans Green,
New York 1956.
220 Henry Eccles: Logistika u nacionalnoj odbrani, str. 169; VIZ, Beograd 1965.
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ljavljajo tako, da imajo poleg poklicnih rednih oboroženih sil (Army,
Navy, Air Force) tudi enote Nacionalne garde (National Guard), ki jih je le
izjemoma mogoče uporabiti tudi izven ozemlja ZDA. Načelo gospodarnosti v mnogih državah uveljavljajo tudi z mobilizacijo vozil, daljnogledov,
računalniških sistemov, komunikacijskih sistemov, čolnov, potapljaških
aparatov in druge zasebne opreme državljanov, ki se lahko v primeru
vojne uporabi za vojaške potrebe.
Pogosto se delovanje načela gospodarnosti preučuje na primerih oboroženih bojev, v katerih so šibkejše sile s kakovostnejšim orožjem in (ali)
večjim znanjem ter veščino premagale številčnejše nasprotnike ali pa
opravile naloge, za katere bi sicer bile potrebne veliko močnejše sile. Zato
danes v razvitih državah, ki imajo sodobna orožja, pogosto navajajo primere, ko so nova orožja razvrednotila zakone velikih števil. V ZDA navajajo kot naravnost prislovičen primer uporabo radarsko težko opaznih
lovskih bombnikov F-117, oboroženih z lasersko vodljivimi bombami, ki
so med zalivsko vojno leta 1991 v posamičnih napadih na močno utrjene
pomembne cilje dosegli brez svojih izgub rezultate, kakršne bi sicer lahko
dosegle le velike formacije klasičnih bombnikov in lovskih bombnikov.
Prednost F-117 pred drugimi letali je bila v tem, da so bili za nasprotnikovo obrambo težko opazni, zato so se lahko izogibali ukrepom zračne
obrambe in neovirano napadali močno branjene cilje z natančnimi bombami, od katerih je vsaka z veliko verjetnostjo zadela tudi po velikosti
majhne cilje. Podobne primere pozna tudi starejša zgodovina. Tako je leta
1346 angleška vojska z 12.000 lokostrelci in 2.400 konjeniki in pešaki v
bitki pri Crecyju povsem porazila francosko vojsko 30.000–40.000 težko
oklepljenih konjenikov in 6.000 pešakov, oboroženih s samostreli. V tem
primeru so se Angleži izognili klasičnemu spopadu oklepnih konjenic
tako, da so ob poti, po kateri so se premikali francoski vitezi, postavili zasedo; v bočnem udaru na kolono so se izvrstno izkazali angleški lokostrelci z dolgimi loki z učinkovitim dometom 220 metrov. Izurjeni lokostrelci
so s pravilno izbranih položajev v varstvu oklepnikov streljali po okornih,
težko oklepljenih nasprotnikih s hitrostjo, ki je večkratno presegala
zmogljivosti Francozov, njihove prebojne puščice pa so kot za šalo podirale konje in prebijale oklepe francoskih vitezov.
Gospodarnost se pri izvajanju vojaških nalog ne pojavlja le kot opisana
kakovostna premoč manjšega števila vojakov nad večjim številom, ampak
tudi kot spretnost in znanje premišljene razporeditve vojakov, oborožitvenih sistemov in streliva, goriva ter vsega drugega. Rekli smo že, da je v
miru uporaba tega načela posebno pomembna, ko se določata velikost
mirnodobnega jedra in velikost mobilizacijskega ešalona oboroženih sil.
Ker sta vojaški proračun začrtala vlada in parlament s politično odločitvijo, se pri njegovi delitvi lahko zgodi, da zmanjka sredstev za urjenje in
opremo mobilizacijskega ešelona, če se da poudarek mirnodobnemu ešalonu; in obratno. Tako so v Kraljevini Jugoslaviji v letih pred izbruhom
druge svetovne vojne vložili velika sredstva v nabavo orožij, utrjevanje in
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v urjenje mirnodobnega jedra, zapostavili pa so izpopolnjevanje sistema
mobilizacije in logističnega sistema ter urjenje mobilizacijskega ešalona.
Da bi zmanjšali porabo sredstev, je urjenje bojnih enot potekalo tako, da
so obveznike vpoklicali na dvomesečne vaje, nato pa so jih odpustili
domov in vpoklicali druge. Ko se je začela vojna, zaradi takšnega »varčevanja« ni bila z moštvom popolnjena in bojno pripravljena niti ena divizija. Vzdrževanje velikega števila vojakov pod orožjem in hkrati pretirano
varčevanje pri njihovem urjenju lahko resno oslabita bojno moč enot, kar
se je pokazalo tudi v tem primeru.
Poleg tega so načelo gospodarne uporabe sil na strateški ravni v generalštabu takratne jugoslovanske vojske pojmovali tako, da so vse meje
branili z enakomerno gostoto sil, kar je pripeljalo do kordonske obrambe.
Jugoslovanski generalštab je pravilno ocenil, da bodo Nemci izvedli svoj
glavni udar v Makedoniji, zato jo je branila 3. armadna skupina; ker je
bila »stisnjena« med italijanskimi silami v Albaniji in nemškimi v Bolgariji, je morala deliti sile na dve nasprotni smeri, na zahodno in vzhodno.
Načelo gospodarnosti sil je poveljnik 3. armadne skupine uveljavil tako,
da je s 3. armado izvedel ofenzivo v smeri Tirane, sočasno pa s 3. armadnim območjem defenzivo proti Nemcem. Enote 3. armadne skupine je
torej poveljnik razdelil na dva enaka dela, čeprav je bilo jasno, da mu
grozi večja nevarnost iz Bolgarije, saj bi uspešen nemški prodor od tam v
Makedonijo in skozi Makedonijo lahko jugoslovanski vojski preprečil povezovanje z grško-britanskimi silami, pozneje pa bi lahko celotni jugoslovanski vojski odrezal umik v Grčijo. Nemci so to nenavadno grupiranje sil
izkoristili za hiter prodor 12. armade: z 9. oklepno divizijo so že drugega
dne vojne na tleh Jugoslavije (7. aprila) zasedli Skopje in Kumanovo, naslednji dan pa prodrli v Grčijo. Zaradi napačnega pojmovanja načela gospodarne uporabe sil se je tako že tretjega dne vojne povsem sesul načrt o
skupni grško-jugoslovanski fronti, to pa je tudi na dva dela razklalo grške
sile, ki so se dotlej uspešno upirale nemškemu prodoru iz južne Bolgarije
in italijanskemu prodoru iz južne Albanije.
V velikih državah pri porabi vojaškega proračuna najprej določijo
sredstva za strateško odvračanje (medcelinske jedrske rakete v bazah na
kopnem, strateški bombniki in strateške jedrske podmornice), tista pa, ki
preostanejo za konvencionalne sile, se nato naprej delijo na sredstva za
potrebe kopenske vojske, vojne mornarice in vojaškega letalstva. V ZDA
so med hladno vojno pri dimenzioniranju konvencionalnih sil gradili na
številu vojn, v katere se bodo ZDA morale spustiti. Vojaški proračuni z oznako »2 + 1/2« so se nanašali na število konvencionalnih sil, ki so lahko
vojevale eno vojno proti Sovjetski zvezi v Evropi, eno vojno proti LR Kitajski v Aziji ter eno lokalno vojno (kot je bila npr. vojna v Vietnamu).
Ker si vsak porabnik proračunskih sredstev prizadeva za svoje področje pridobiti čim večja sredstva, so pri uveljavitvi v praksi potrebni kompromisi. Če ima država skromna finančna sredstva, ne more posnemati
zgradbe oboroženih sil večjih držav in deliti vojaškega proračuna vejam
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oboroženih sil po enakem ključu kot velike države. Če to stori, se ji utegne
zgoditi, da bo s sredstvi za vojaško letalstvo nabavila, na primer, le eno ali
dve sodobni letali, kar za uspešno obrambo ne bi zadostovalo; če pa bi ta
sredstva porabila za kopensko vojsko, bi lahko nabavila bodisi oborožitev
za sodoben tankovski bataljon, bodisi sodobno strelsko oborožitev za
nekaj deset tisoč vojakov. Vse države si seveda želijo imeti moderno in
učinkovito obrambo, nimajo pa enakih proračunskih sredstev, zato je razumljivo, da obrambnega sistema ne morejo oblikovati po svojih željah,
ampak po obsegu proračunskih sredstev. Zaradi visokih cen sodobnih
letal, sistemov zračne obrambe in ladij porabijo države s skromnimi
obrambnimi proračunskimi večino denarja za kopensko vojsko. Zato se
načelo gospodarnosti porabe proračunskih sredstev najpogosteje pojmuje
kot spretnost smotrne razdelitve proračunskih sredstev za nabavo pehotnega orožja, oklepne tehnike, artilerijskih sistemov ipd.
Poveljnik s štabom se mora pri načrtovanju kampanje, operacije, bitke
ali boja vedno odločiti, katere sile in koliko jih bo uporabil za glavno nalogo (oziroma za delovanje na glavni smeri) in koliko in kakšnih sil bo namenil za pomožne naloge (oziroma za delovanje na pomožni smeri). Če so
za pomožno nalogo določene prešibke sile, se utegne zgoditi, da ne bodo
mogle izpolniti svoje naloge, s tem pa bodo ogrozile tudi uspešno izvedbo
naloge glavnih sil. Dokaj pogosta napaka je, da se za glavno nalogo zaradi
njene pomembnosti določijo premočne sile, s čimer ogrozijo pomožne
smeri. Udejanjenje načela gospodarnosti je zato pogosto povezano z iskanjem ravnotežja med načelom varnosti in načelom koncentracije sil.
Pogosto je mogoče z obveščevalnimi dejavnostmi točneje ugotoviti nasprotnikove dejanske zmogljivosti in namere ter na podlagi tega gospodarneje uporabiti svoje sile. Zahodni zavezniki so med drugo svetovno vojno
uspeli dešifrirati nemške in japonske kode (operacija Ultra, operacija Škrlat); (pri)dobili so vpogled v stanje in namere nasprotnikov, kar jim je
omogočalo gospodarnejšo uporabo sil. Sovjetska zveza je od svojega vohuna Richarda Sorgeja v Tokiu že sredi oktobra 1941 prejela sporočilo, da
se Japonska ne pripravlja za napad na Sovjetsko zvezo, ampak na ZDA,
zato je Stalin strateške rezerve, ki jih je do takrat moral imeti v Sibiriji in
Mongoliji za primer japonskega napada, lahko premestil v Evropo in jih
uporabil v odločilnih bitkah za Moskvo in pozneje za Stalingrad.
Primer gospodarne uporabe sil in sredstev na taktični ravni je t. i. minska vojna. Z njo so prvi pričeli Nemci, ko so posamične bombnike ali
majhne skupine bombnikov uporabljali za nočno polaganje magnetnih,
akustičnih in indukcijskih min s padali v angleških plitvih lukah, rekah in
ozkih kanalih. Z napadi so britansko mornarico prisilili v množično uporabo minolovcev, ki so morali pred konvoji trgovskih in vojnih ladij sistematično preiskovati plovne poti. Delo minolovcev pa so oteževali tudi
kasneje: v mine so vgrajevali urne mehanizme, ki so detektorje ciljev
vključili šele, ko se je približal čas, da se pojavijo konvoji, ali pa posebne
števce ladij, tako da se je taka mina aktivirala in eksplodirala šele pod
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drugo, tretjo ali pač kako naslednjo ladjo. Delo minolovcev in razminiranje je postalo zapleteno, manever britanske bojne in trgovske flote se je
upočasnil, med minolovci in drugimi vrstami ladij je začelo prihajati do
hudih izgub. Zato so tak ofenziven način uporabe minskega orožja kmalu
začele uspešno uporabljati tudi druge mornarice. Mine so se izkazale kot
gospodarno orožje tudi v obrambi. Tako so Italijani pred Tripolisom 19.
decembra 1941 položili obrambno minsko polje, da bi zaščitili svoj konvoj; britanska udarna skupina, ki ga je poskusila napasti, je na minah izgubila eno križarko in rušilec, še dve križarki pa sta bili poškodovani, zato
je bila ta flotna skupina za dalj časa izločena iz boja, potem ko je dotlej
zelo uspešno napadala italijanske pomorske poti, po katerih so se oskrbovale nemško-italijanske kopenske enote v severni Afriki.221
Mnoge raziskovalce, ki so preučevali delovanje zaledja oboroženih sil
ZDA v drugi svetovni vojni, je zanimal odgovor na vprašanje, ali so zaledne enote res morale biti tako številne, kot so bile, ali pa se je zgodila napaka pri načrtovanju. Ameriški admiral Eccles je ugotovil, da so na negospodarno naraščanje logističnih sil vplivali trije dejavniki: industrijska
revolucija, ki je narekovala širjenje infrastrukture; visok življenjski standard v ZDA, ki je narekoval, da morajo tudi ameriški vojaki imeti visok
standard, in dejstvo, da se mnogi poveljniki in štabi niso zavedali »logističnega plazu«, ki so ga sprožale nižje ravni poveljevanja, ko so si želele
nakopičiti čim večje zaloge za vse možne različice razvoja dogodkov, celo
za takšne zelo malo verjetne.222 Ugotovil je tudi, da so bili najboljši kadri
določeni v bojne enote, medtem ko so v zaledne službe pošiljali manj sposobno, manj disciplinirano in manj zdravo osebje; in ker manj sposobni
niso mogli opraviti dela v predvidenem roku in so bili pogosteje kaznovani, manj zdravi pa so bili pogosteje bolni, so poveljniki logističnih baz
vztrajno zahtevali odobritve novih delovnih mest in vse večje število ljudi.
Pri tem se je moralo v bazah okoli 30 odstotkov vsega osebja ukvarjati z
administrativnimi opravili, le 70 % jih je opravljalo res produktivna dela.
Ko je vzel pod drobnogled neko povsem določeno bazo, je ugotovil, da so
za naloge, ki bi jih lahko uspešno opravilo 140 povprečnih vojakov, morali
uporabljati kar 362 podpovprečnih vojakov, kakršne so običajno pošiljali
v zaledje; ker so tudi ti vojaki prejemali plače, dobivali hrano in in imeli
prostore za svoje bivanje, je vse to zares delovalo kot »logistični plaz«.223

Prožnost
Na vojaškem področju vsebina pojma prožnost ni povsem enaka vsebini
pojma prožnost, o kakršni govorijo učbeniki fizike, mehanike idr. Načelo
221 Vojnoistorijski

institut: Drugi svetski rat (pregled ratnih operacija), 2. knjiga, str.
338–229; Beograd 1957.
222 Eccles, prav tam, str. 124–27.
223 Eccles, prav tam, tabela na str. 126.
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prožnosti se na vojaškem področju nanaša na sposobnost kakovostnega
spreminjanja začetnih načrtov; kadar se zgodi kaj novega ali se je treba
prilagoditi novi stvarnosti, je treba obstoječe možnosti uporabe sil spremeniti, da se kljub spremembam razmer doseže začetni cilj. Pri tem se načelo prožnosti pogosto ne povezuje le z doslednostjo, ampak tudi s načelom premičnosti, ki zagotavlja hitrejše ukrepanje od nasprotnika. Pri
uspešnem udejanjanju načela prožnosti se doseže določena univerzalnost. Z vidika hierarhične ravni lahko govorimo o strateški, operativni in
taktični prožnosti.
Ker se razmere med izvajanjem bojnih nalog lahko na vseh treh naštetih hierarhičnih ravneh hitro spremenijo, poveljniki, ki naloge izvajajo, pa
morajo uresničiti načrtovane cilje, se opro na načelo prožnosti; to jim pomaga, da dosledno dosežejo končne cilje bojnih delovanj, tudi kadar so
razmere zelo različne. Značilen tovrstni primer so brigade, divizije, korpusi in armade kopenske vojske, ki so danes oboroženi, opremljeni in
izurjeni tako vsestransko (v njihovi sestavi so tanki, pehotna bojna vozila,
samovozni artilerijski sistemi, samovozni sistemi zračne obrambe, helikopterji, brezpilotna letala idr.), da se lahko prožno uporabljajo na različnih vrstah zemljišč (v gozdovih, puščavah, naseljenih mestih itd.) in v različnih vrstah nalog (obramba, napad, zasledovanje nasprotnika, desant,
protidesantna obramba itd.).
Na strateški ravni se prožnost doseže tako, da se s predvidevanji ugotavljajo nova tveganja, ki bi se utegnila pojaviti v obdobju 5–10 let; nato
pa iščejo sile in sredstva, s katerimi bi jih bilo mogoče izničiti. S tem se
vnaprej doseže, da se lahko oborožene sile spopadejo z novimi izzivi prihodnosti. Če o izzivih prihodnosti ne bi razmišljali, bi tvegali, da oborožene sile zastanejo v razvoju, oziroma da bi jih nasprotnik v prihodnosti
lahko v razvoju prehitel in presenetil. Ker so primeri iz preteklosti v vojaški praksi vedno vplivnejši kakor spremembe, do katerih lahko pride v prihodnosti ali pa tudi ne, se pri uveljavljanju načela prožnosti pogosto pojavljajo velike težave. V vojaški praksi ni namreč nič težjega kot zamenjati
paradigme, ki so se zmagovito uveljavile v preteklosti.
Načelo prožnosti se pri oblikovanju oboroženih sil udejanja tako, da se
v njihovo sestavo uvrščajo novi oborožitveni sistemi in nove vrste enot. V
osnovne taktične enote oboroženih sil vseh držav, ki so bile izpostavljene
udarom iz zraka in napadom s kemičnimi bojnimi sredstvi, so tako v prvi
svetovni vojni uvedli baterije protiletalskih topov in enote za kemično zaščito; obenem so vojake izurili za uporabo zaščitnih mask, za maskiranje
pred izvidovanjem iz zraka in za obstreljevanje ciljev v zraku s strelskim
orožjem. S temi ukrepi so se enote kopenske vojske lahko uspešno postavile po robu novim grožnjam in hkrati izvajale svoje osnovne bojne naloge. Podobno so po prvi svetovni vojni oborožili vojne ladje s protiletalskimi avtomatskimi topovi, tako da so lahko uspešno bojno delovale tudi,
kadar jim je grozila nevarnost iz zraka.
Značilen primer uspešnega udejanjanja načela prožnosti je bila uvedba
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lovskih bombnikov. V času druge svetovne vojne se je namreč pokazala
potreba po zračni podpori kopenske vojske; včasih je bilo treba opraviti
izvidovanje iz zraka, drugič zaščititi enote pred napadi nasprotnikovih
bombnikov, tretjič morda iz zraka uničiti cilje na tleh, ki so ovirali delovanje kopenskih enot, ipd. Enonamenska izvidniška letala, lovska letala in
bombniki so sicer zelo uspešno izvajali osnovne namenske naloge, a so
bili njihovi piloti nemočni, kadar so dobili ukaz, da delujejo kako drugače. Novi večnamenski lovski bombniki, katerih piloti so se izurili za izvidniške, lovske in bombniške naloge, sama letala pa so imela možnost hitre
nastavitve fotografskih kamer, orožij za napade na cilje na tleh ali orožij
za napade na cilje v zraku, so se lahko prožno prilagajali različnim zahtevam kopenske vojske.
Pri načrtovanju bojnih delovanj se prožnost zagotavlja tako, da se
vedno vnaprej analizirajo razni možni nasprotnikovi odgovori, nato pa se
za vsakega oblikuje ustrezen protiukrep. Zaradi hitre spremembe razmer
ali naključja pa se položaj kljub temu še vedno lahko povsem preobrne,
česar pri oblikovanju začetnih načrtov ni bilo mogoče upoštevati. Načrti
za bojna delovanja zato ne smejo biti pretogi; biti morajo dovolj prožni, da
se lahko prilagajajo spremembam med bojnimi delovanji. Poveljniki, štabi
in enote morajo s temeljitim usposabljanjem razviti tolikšno duhovno in
miselno prožnost, da lahko tudi ob povsem nepričakovanih zasukih položaja nove okoliščine takoj izrabijo v svoj prid. Ko so spomladi 1999 sile
Nato bombardirale ZRJ, so letala nosila lasersko vodljive bombe, ki se usmerjajo prek laserskih označevalnikov ciljev. Potem se je začelo obdobje
dežja, nizkih oblakov in slabe vidljivosti in letalci niso več mogli uspešno
odkrivati ciljev na tleh in nanje usmerjati laserskih snopov, zato so bili
pogosto prisiljeni prekiniti bojno nalogo in se vrniti v baze. Štab, ki je
načrtoval zračno operacijo, je tedaj povečal prožnost zračnih napadov z
ukazom, da je treba v zelo slabem vremenu napadati stacionarne cilje in
uporabljati bombe s satelitskim usmerjanjem (GPS), ki jih je mogoče uporabljati tudi brez vizualnega stika s cilji. Tako se je zračna ofenziva lahko
uspešno nadaljevala.

Sodelovanje
Načelo sodelovanja ima v oboroženem boju vse večji pomen; ne narašča
namreč le število udeležencev oboroženega boja, ampak tudi število vrst
orožij in opreme s povsem različnimi lastnostmi, in če ne bi uskladili njihovih dejavnosti, bi to utegnilo imeti ravno nasprotne učinke od pričakovanih. Temelji, na katerih se gradi in razvija sodelovanje v vojni in oboroženem boju, so skupno poveljstvo, timski duh in koordinacija dejavnosti
vseh udeležencev vojne in oboroženega boja.
Na strateški ravni vodenja vojne se to načelo v državi kaže v sodelova-
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nju prebivalstva, vseh vej državnih oblasti, nacionalne logistike, oboroženih sil in družbe kot celote, vključno s podporo zaveznikov. Na ravneh
priprave za oboroženi boj in izvajanja oboroženega boja se kaže predvsem
v tesnem sodelovanju kopenske vojske, vojne mornarice, vojnega letalstva
in zračne obrambe. Sodelovanje med vejami oboroženih sil v času razvoja
pogosto spremljajo trenja med njimi, ker si iz okvira omejenih obrambnih
proračunskih virov vodstvo vsake veje prizadeva kar največ sredstev pridobiti »zase«. Do posebno močnih trenj prihaja tudi znotraj koalicij, ker
vsaka članica postavlja v ospredje svoje interese. Zato je treba te interese
pravočasno uskladiti in sprejeti kompromise – to je pogoj uspešnega koalicijskega sodelovanja.
Težave pri strateškem načrtovanju znotraj koalicij ponazori primer Velike Britanije v začetnem obdobju druge svetovne vojne. Ker se ni branila
samo v Evropi, ampak je morala braniti tudi Egipt, britansko Somalijo,
Bližnji vzhod in Daljni vzhod, se je poskusila opreti na zaveznike. V zvezi
s tem so Britanci leta 1940 in leta 1941 organizirali štiri konference z Indijo, Burmo, Avstralijo, Novo Zelandijo, ZDA in Nizozemsko, vendar na
nobeni niso sprejeli sklepov, ki bi bili sprejemljivi za vse države, ki jih je
ogrožala Japonska. Vsaka država udeleženka si je prizadevala zgolj zavarovati svoje interese. Tako se je Velika Britanija zavzemala predvsem za
obrambo Malaje (s Singapurom), Nizozemska za obrambo Indonezije,
ZDA pa za obrambo otokov na Tihem oceanu, ipd. Šele na peti konferenci
v ZDA takoj po japonskem napadu na Pearl Harbor so uspeli izdelati skupen obrambni načrt; zatem so končno ustanovili tudi skupno Poveljstvo
za Daljni vzhod (ABDA) z britanskim generalom na čelu, ki pa še vedno ni
uspelo dobiti nadzora nad Avstralijo in Novo Zelandijo (v ta namen je bilo
ustanovljeno Poveljstvo ANZAC – Australian and New Zealand Army
Corps, ki mu je bil na čelu ameriški general).224
Sodelovanje med vejami oboroženih sil v začetnem obdobju druge svetovne vojne nazorno osvetljuje gigantski načrt japonskih začetnih vojnih
operacij. Japonsko vrhovno poveljstvo je za prvo fazo načrtovalo nevtraliziranje ameriške Tihooceanske flote in zavzetje širokega oceanskega prostora od Aleutskih otokov prek otoka Wake do Maršalskih, Gilbertovih in
Solomonskih otokov, Bismarckovega arhipelaga, Nove Gvineje, Timorja,
Jave, Sumatre, Malaje in Burme. To je ogromno prostranstvo med ekvatorjem in 40 stopinjami severne geografske širine ter med 100 stopinjami in
180 stopinjami vzhodne geografske dolžine. Glavna japonska sila, ki je
imela nalogo zasesti te otoke in polotoke, je bila Južna armadna skupina
kopenske vojske (14., 15., 16. in 25. armada); za to geografsko nadvse obsežno nalogo je imela na voljo le 11 divizij, ker so glavne japonske sile (36
divizij) že bile uporabljene v Koreji, Mandžuriji in Kitajski, 5 divizij pa je
varovalo otočje. Vsaka armada Južne armadne skupine je dobila za okre224 Vojnoistorijski
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pitev po eno letalsko floto. Tako je 14. armada napadala Filipine, 15. armada Tajsko in Burmo, 16. armada Indonezijo in 25. armada Malajo in
Sumatro. Napad Južne armadne skupine so zavarovale Udarna eskadra
(ki je napadla Pearl Harbor), Južna eskadra (ki je podpirala 25. armado),
kombinirani Odred Južnega morja (ki je imel nalogo sam zavzeti otoke na
vzhodnem robu japonskega operacijskega prostora in se na njih utrditi) in
glavnina flote, ki je imela nalogo podpirati preostale sile na smeri, kjer se
bo pač pokazala potreba. Sodelovanje med vejami oboroženih sil so Japonci organizirali tako, da je bojna flota z nenadnim udarom na Pearl
Harbor dosegla premoč na morju; s tem je zavarovala desantne sile Južne
armadne skupine med prevozom po morju ter jih podprla pri izkrcavanju
na otoke in polotoke. Za tem so se izkrcane sile morale utrditi, razviti letalske baze in skupaj z bojno floto in podmornicami, ki bi delovale na dostopih do otokov, te otoke odločno braniti. Ofenzivo so načrtovali le v
smeri Indije, kjer so pričakovali vstajo proti britanskim kolonialnem oblastem. V tej fazi je imela flota nalogo zavarovati pomorske komunikacije
med metropolo in zasedenimi otoki, ker so računali, da bodo tam vsekakor izkoriščali naravne vire (železna ruda, premog, nafta, kavčuk, kositer,
bombaž, hrana in drugi poljedelski izdelki).
Izviren primer uveljavljanja načela sodelovanja na taktični in operativni ravni je sodelovanje med nemško mehanizirano in motorizirano pehoto, jurišnimi letali, tankovskimi enotami in pripadniki nemške pete kolone, ki je bilo prvič praktično uporabljeno med nemškim napadom na
Poljsko (leta 1939).225 Nemci so takrat imeli idealne možnosti, da preverijo novo doktrino bliskovite vojne, ker so imeli pred seboj nasprotnika,
oboroženega in organiziranega po vzoru armad prve svetovne vojne, pri
tem pa so lahko kot bazo za napad uporabili poleg svoje celotne vzhodne
meje tudi južno (oziroma slovaško) mejo in vzhodno Prusijo na severu
Poljske. Koncentričen napad s teh treh temeljišč se je začel v jutranjih
urah 1. septembra 1939 z nenadnim udarom nemškega letalstva po poljskih letališčih, s katerih večina letal ni uspela niti vzleteti. S tem napadom
je bil usklajen koncentričen napad petih armad kopenske vojske; na njihovem čelu so bile oklepne enote, ki so prodirale tako hitro, da jim topništvo ni moglo slediti in so zato njegovo funkcijo prevzela nemška jurišna letala. V nasprotju z metodičnim frontalnim odrivanjem nasprotnika,
značilnim za armade v prvi svetovni vojni, je pet nemških armad izvedlo
pet globokih prodorov na ozkih sektorjih; strnjene fronte sploh ni bilo,
vendar se je v tem navideznem kaosu skrivala težnja nemškega vrhovnega poveljstva, da razbije poljsko vojsko na več manjših delov in jih nato
drugega za drugim uniči. Oklepnomehanizirane enote niso obkoljevale
225 Razvoj

operativnega in taktičnega koncepta sodelovanja med različnimi rodovi kopenske vojske (s poudarkom na uporabi oklepnomehaniziranih enot), letalstvom in
peto kolono je zelo podrobno opisan v študiji Lena Deightona Blitzkrieg (Jonathan
Cape Ltd, London 1979), kjer so analizirani številni primeri operacij in bojev iz prvega obdobja druge svetovne vojne.
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poljskih enot na prvi bojni črti niti varovale svojih bokov pred bočnimi
udari, ampak so skozi breše v obrambi hitele v globino obrambe in med
prodorom v globino poljskega ozemlja razbijale nasprotnikove štabe, centre za zveze, zaledne baze, artilerijske enote in mobilizacijska zbirališča
enot, ki so se šele vzpostavljale. Prodori so bili usmerjeni tako, da se je celotna poljska vojska že 17. dne vojne znašla v orjaških dvojnih kleščah in
je popolnoma razpadla. Ta način operativnega in taktičnega sodelovanja
so potem Nemci ponovili leta 1940 v Franciji, leta 1941 pa na Balkanu in v
Sovjetski zvezi, dokler ga niso v drugem obdobju druge svetovne vojne še
uspešneje od njih pričele proti njim izvajati tudi sile protifašistične koalicije.226

Administracija
Podobno kot načelo prožnosti tudi načelo administracije (administration),
prvič verificirano šele leta 1946 v britanski vojski, nima na vojaškem področju enakega pomena kot na drugih področjih človeške dejavnosti. V
britanski vojski ima podoben pomen kot logistika, vendar ne povsem.
Zanimivo je, da načelo pod tem imenom ni uveljavljeno kot načelo v vseh
armadah, saj ga takega ne obravnavajo niti v Oboroženih silah ZDA, četudi imajo prav te največje materialne potrebe in najrazvitejše zaledne službe. V Oboroženih silah ZDA je znano pod imenom načelo trajne podpore
(sustainment).227
V vojaški domeni se danes kot načelo administracije ali podpore pojmujeta (1) pravočasna organizacija in izvedba oskrbe vojaških enot z
vsemi materialnimi sredstvi in dejavnostmi, ki omogočajo uspešno pripravo in izvajanje oboroženega boja, in (2) izkoriščanje človeških virov
oziroma takšno upravljanje z osebjem, da je možno uspešno delovanje
enot.228 Od tod izhaja, da je administracija širša kategorija od znane kategorije logistike, ki se sicer tudi ukvarja z zadovoljevanjem materialnih potreb oboroženih sil in vojaških enot, a ne zajema celotnega izkoriščanja
človeških virov, marveč le premike, evakuacijo in prevoz ranjencev in bolnikov v bolnišnice (hospitalizacijo).229
Kadar se v vojnah ni upoštevalo načelo administracije, so se sesuli načrti za bitke in operacije, ki jih ni bilo mogoče izvesti, če zaledne službe in
službe za popolnjevanje izgub v vojaštvu niso uspešno opravile svojih
226 Sovjetski

avtorji so opisali številne primere uporabe načela sodelovanja v posebni
študiji, v kateri so analizirali boje na zahodni fronti v drugi svetovni vojni. (Katedra
istorii voennogo iskusstva: Razvitie taktiki Sovetskoj armii v gody Velikoj otečestvennoj vojne 1941–1945; Voennizdat, Moskva 1958)
227 Allied Joint Doctrine – AJP-01(A), September 1998, str. 2–4 – 2–5.
228 ADFP 101 Staff Duties Series, CDF 31–5–94, str. 9.96; Defence Publishing Centre
Canberra.
229 Prav tam, Admin P, A3, Logistics, str. L7.
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nalog. Že v antiki in srednjem veku so se zavedali, da obleganih trdnjav ni
mogoče uspešno braniti, če se pravočasno ne pripravijo ustrezne zaloge
hrane, vode, zdravil, kuriva ter kamenja in puščic. Zato so posadke v trdnjavah morale vedno skrbeti, da so te zaloge ustrezale predpisanim normam, določenim na podlagi števila vojakov in mestnih prebivalcev. Tako
se je Kartagina v drugi punski vojni (od leta 149 do leta 146 pr. n. št.)
uspela tri leta uspešno upirati obleganju Rimljanov, kar je eno najdaljših
obleganj230.
Primer, ko se načelo administracije ni upoštevalo, so dejavnosti močnih
italijanskih sil (skupaj z mobiliziranimi domorodci so imele okoli 280.000
vojakov) ob izbruhu druge svetovne vojne v Etiopiji, Eritreji in Somaliji; v
prvi etapi ofenzivne operacije so dobile nalogo zasesti britansko Somalijo
in luko Džibuti, v drugi pa prodreti v Sudan in tako presekati britanske
vzhodnoafriške kolonialne posesti na dva dela.231 Tako obsežno operacijo
so morale izvesti brez logističnih zvez z metropolo. Dokler so leta 1940 še
imele dovolj nakopičenih zalog, so uspele potisniti šibke britanske enote
iz sosednje britanske Somalije, več od tega pa niso več zmogle, kajti zaloge so zaradi pretirane porabe skopnele, težave pa so imele tudi s transportom zaradi zelo velikih razdalj. Ko so jih januarja 1941 napadle še britanske sile iz Sudana in Kenije, niso več mogle uspešno manevrirati, ker so
Britanci medtem oborožili etiopske gverilske enote, ki so si potem vzele
za cilj svojih napadov italijanske komunikacije in sistem oskrbe. Italijanske enote, kordonsko razporejene vzdolž 2.400 km dolge sudansko-kenijske meje, so se postopno umaknile v tri utrjena oporišča – logistične baze
ter se tam branile, dokler so jim trajale zaloge streliva in hrane – vztrajale
so skoraj celo leto dni, saj so se zadnja oporišča v rajonu Gondarja vdala
šele 27. novembra 1941.232
Drugače so potekali dogodki med vojno v severni Afriki, kjer si nemške in italijanske sile niso pravočasno nakopičile rezerv, tako da so bile že
od začetka druge svetovne vojne povsem odvisne od čezmorske oskrbe z
gorivom, strelivom, zdravili in svežimi enotami po pomorskih komunikacijah med južno Italijo in libijskimi lukami. Konvoje na teh komunikacijah so jim ves čas ogrožale britanske sile z Malte in podmornice, zato niso
bile redke prekinitve v oskrbi enot nemške in italijanske kopenske vojske
ter vojnega letalstva, ki jih je podpiralo, ob takih zastojih pa so morali
Nemci in Italijani zaradi pomanjkanja goriva in streliva preprosto ustaviti
svoje napredovanje. Že leta 1940 sta nemško in italijansko poveljstvo storili napako pri presoji, kako pomembna je Malta za varno oskrbo enot v
severni Afriki, to pa ju je veljalo zelo drago, saj nista mogli na otok izvesti
desanta takrat, ko so ga branile še šibke sile; britanska letala, podmornice
230 Vojna
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in lahke pomorske sile, ki so na njej imele bazo, so zato lahko ves čas zelo
uspešno bočno napadali italijansko-nemški pomorski promet.
Leta 1942 je Rommel izvedel ofenzivo v severni Afriki, čeprav je italijanski diktator Mussolini nemško vrhovno poveljstvo pravočasno opozoril, da mu ne bo mogel zagotoviti oskrbe po morju, pač pa je predlagal pomorsko-zračni desant na Malto, da bi uničil pomorsko-letalsko oporišče,
ki so ga britanske sile uporabljale za operacije proti italijanskemu pomorskem prometu. Rommel se je kljub temu odločil za ofenzivo, ker je vedel,
da Britanci v delti Nila že kopičijo sveže sile, in je sodil, da jim z napadom, še preden se razvijejo za boj, lahko prepreči preveliko koncentracijo. Rommel je junija v prvem globokem hitrem napadu res razbil britanske sile, ki so branile Tobruk (pri tem je zajel 33.000 britanskih vojakov in
zaplenil 2.000 vozil, 14.000 ton goriva in 5.000 ton hrane), in do septembra prodrl do delte Nila, toda ko je izčrpal vse zaloge goriva in streliva, pri
tem pa ni mogel popolniti izgub osebja in bojne tehnike, se je bil prisiljen
ustaviti. Britanske pomorske sile so mu na morju sproti uničevale okoli 33
odstotkov vseh tovorov, ki so mu bili namenjeni, in ker je bila pot po kopnem od libijskih luk (kjer so Nemci izkrcevali tovor) do delte Nila dolga
okoli 2.000 km, na vsej poti pa so konvoje tovornjakov napadali britanski
diverzanti in letala, se je oskrba nemško-italijanskih enot znašli v vse hujši krizi.233 Razmerje v številu vojakov in tehniki je bilo sicer izenačeno,
toda nemško-italijanske enote zaradi pomanjkanja goriva niso več mogle
manevrirati in tudi niso več mogle računati na podporo nemškega letalstva, ki je tudi ostalo brez goriva. V britanski 8. armadi pa se je, prav
nasprotno, stanje vse bolj popravljalo, saj so se v delti Nila nemoteno kopičile zaloge in vse močnejše sile, ki so nato pod vodstvom maršala Montgomeryja izvedle strateško ofenzivo.
Udejanjanje načela administracije vsebuje tudi zdravstveno oskrbo
enot, ki se jim številčno stanje ne zmanjšuje le zaradi izgub, ki jih povzroča nasprotnikovo orožje, ampak – posebno kadar vojna traja dalj časa –
tudi zaradi psihofizične izčrpanosti vojakov ter bolezni, nizkih ali visokih
temperatur, neredne prehrane, zastrupitev z vodo ali hrano ipd. Dokler v
20. stoletju v armadah niso začeli izvajati strogih preventivnih higienskih
ukrepov, je zaradi bolezni in drugih nebojnih vzrokov umrlo praviloma
skoraj enako število vojakov, kot jih je padlo v bojih z nasprotnikom. Za
19. stoletje so znani podatki o številu ubitih vojakov v napoleonovskih
vojnah: ubitih je bilo okoli 3.600.000 vojakov, medtem ko jih je zaradi bolezni umrlo okoli 2.350.000.234 V zvezi s tem je vredno omembe, da je še
sredi 19. stoletja umrlo zaradi posledic ran okoli 20 odstotkov ranjencev,
ob koncu 19. stoletja in v prvi svetovni vojni okoli 8 odstotkov, v drugi
svetovni vojni pa le še okoli 4 odstotke.235 Zasluge vse boljše sanitetne
233 Vojnoistorijski
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oskrbe in splošnega napredka medicine se vidijo tudi v tem, da se je v
prvi svetovni vojni vrnilo v enote okoli 80 odstotkov vseh ranjencev.

Preprostost
Načelu preprostosti pripisujejo velik pomen predvsem v oboroženih silah
ZDA, pri čemer poudarjajo, da velja v štabnem procesu v strategiji, operatiki in taktiki, kjer se vztraja pri kratkosti, jasnosti in natančnosti štabnih
dokumentov. Za dobro usposobljene in izurjene poveljnike, štabe in enote
je preprosto tisto, kar bi za neizurjene in neusposobljene poveljnike, štabe in enote bilo zelo zamotano ali morda celo nedosegljivo. Načelo preprostosti zahteva, da se morata poveljnik in štab izogniti vsem zapletom,
do katerih bi utegnilo priti med pripravami, načrtovanjem in izvedbo
bojne akcije. Pa vendar se kljub takšnemu poudarjanju njegove pomembnosti dogaja, da ga je v praksi včasih zelo težko udejaniti, posebno na
najvišjih ravneh obrambne organizacije (kjer se prepletajo pristojnosti vojaških poveljnikov s pristojnostmi vojaške industrije, obveščevalnih služb,
sveta za nacionalno varnost in drugih organizacijskih celot, ki se tudi ukvarjajo z reševanjem obrambno-varnostnih problemov).
Med drugo svetovno vojno je v Nemčiji med obveščevalnimi službami
kopenske vojske, vojne mornarice in vojnega letalstva zaradi različnih pogledov na tajnost podatkov in zaradi medsebojnega ljubosumja in tekmovalnosti pogosto prihajalo do trenj in zapletov, zaradi česar je bilo vodenje
operacij veliko manj uspešno, kot bi lahko bilo. Podobno se je dogajalo
tudi pri zahodnih zaveznikih, predvsem na področju vojaške industrije,
saj si je vsaka veja oboroženih sil prizadevala v posameznih panogah industrije pridobiti prednost v proizvodnji orožij in opreme za svoje potrebe. V takšnih razmerah je bilo izredno težko doseči udejanjenje preprostosti in je bilo pogosto treba ustanavljati odbore, komisije ali štabe za
koordinacijo, kar je bilo v popolnem nasprotju z načelom preprostosti.
Mnogi uspešni vojaški poveljniki so v razpravah o načelu preprostosti
izhajali iz tega, da je to načelo treba spoštovati iz dveh temeljnih razlogov:
(1) če je zamisel kampanje, operacije, bitke ali boja preprosta, jo bodo razumeli vsi udeleženci na enak način, to pa bo do najmanjše možne mere
zmanjšalo verjetnost, da bi jih med spopadom zajel kaos, in (2) če osnovna zamisel manevra poudarja le eno, dve ali morda tri vodilna načela poveljnikove odločitve, se v dinamiki izvedbe lahko položaj preobrne kakorkoli, pa se bo vsak udeleženec operacije lahko kljub vsemu hitro orientiral
in izbral pravilno smer akcije. Za to pa je treba jasno določiti cilje bojnega
delovanja. Kot primer preproste zamisli za načrtovanje in izvedbo kompleksne operacije vseh treh vej oboroženih sil se danes pogosto omenja
operativno povelje poveljnika združenih zavezniških sil št. 91-001 z dne
235 Vojna
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17. januarja 1991 za operacijo Puščavski vihar (Desert Storm); glasilo se
je: napasti iraško politično-vojaško vodstvo in sistem za poveljevanje in
nadzor nad oboroženimi silami; pretrgati iraške linije za oskrbo enot v
Kuvajtu; uničiti iraške zmogljivosti za proizvodnjo in uporabo kemičnega,
biološkega in jedrskega orožja; razbiti iraške elitne gardne enote na kuvajtskem vojskovališču; osvoboditi Kuvajt. Preprostost zamisli se vidi v
tem, da povsem jasno izraža, da zavezniške sile ne bodo izvršile invazije
na iraško ozemlje, oziroma da bodo imele na kopnem le omejeno nalogo,
to pa je vzpostaviti stanje izpred iraške agresije na Kuvajt. Cilj vseh drugih dejavnosti je bil samo omogočiti, da se glavna naloga izpelje čim hitreje in uspešneje.
Načelo preprostosti je bilo uspešno udejanjeno tudi v začetku leta 1941,
ko se je britansko vrhovno poveljstvo moralo odločiti, ali z rezervami kolonialnih sil okrepiti sile na glavni smeri v severni Afriki ali pa naj te rezerve raje uporabi na pomožni smeri – za uničenje italijanskih sil v Somaliji, Eritreji in Etiopiji. Najprej so ugotovili, da je obramba na glavni smeri
povsem odvisna od nadzora nad Rdečim morjem, kjer so imeli Italijani v
coni Bab el Mandeba in v Eritreji dovolj sil za napad na vzdolžno pomorsko komunikacijo, po kateri so se oskrbovali Britanci v severni Afriki;
zato so se odločili, da ima prednost uničenje italijanskih sil v vzhodni
Afriki. Udejanjanje načela preprostosti na ta način je že do polovice leta
1941 ustvarilo ugodne razmere, da so se rezerve kopenske vojske, ki so
uspešno opravile svojo nalogo v vzhodni Afriki, lahko postopno premestile v severno Afriko.
Tipičen primer neupoštevanja načela preprostosti pa predstavlja direktiva, ki jo je v nedeljo 22. junija 1941 ob 07.15 zjutraj (torej tri ure po začetku nemškega splošnega napada na Sovjetsko zvezo!) poslal obrambni minister ZSSR enotam na zahodni meji. Ob tem da so bili mnogi sovjetski
častniki tisto nedeljsko jutro še doma, nemške sile pa so pred seboj že potiskale v notranjost države presenečene sovjetske enote, je minister zahteval, da takoj izvedejo napad na nemške sile in jih uničijo. Opozoril je, da
so nemške sile prekršile nedotakljivost sovjetskega ozemlja, v isti sapi pa
je zahteval, da sovjetske kopenske enote nikakor ne smejo prestopiti meje
z Nemčijo, vse dokler ne dobijo za to posebnega povelja.236 Vojno letalstvo je sicer dobilo povelja za napade na cilje na nemškem ozemlju, a le do
globine 100–150 km od meje, s tem da pa je bilo izrecno prepovedano napadati Konigsberg in Memel, prav tako pa cilje na ozemlju Finske in Romunije. Razumljivo je, da je takšna zapletena direktiva, ki jo je minister
napisal, ne da bi vedel, kakšen je dejanski položaj, poveljstva in štabe
armad samo zmedla in jim otežila delovanje. Od njih je zahtevala napad,
kar bi jih z razvojem sil za udar še bolj izpostavilo nemškim silam, namesto da bi jim dala navodilo za umik na nove položaje in za preselitev zalog
236 Vojnoistorijski

institut JNA: Drugi svetski rat (pregled ratnih operacija), 2. knjiga,
str. 72–73; Beograd 1961.
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goriva in streliva v globino ozemlja. Ko so to končno poskušali storiti, je
bilo že prepozno, ker so jim nemški oklepni klini odrezali umik.
Ker v kampanjah, operacijah, bitkah in bojih sodelujejo različne enote
in veje oboroženih sil z različnimi nalogami, temeljne zamisli bojnega delovanja pogosto ni mogoče izraziti na tako preprost način. Kadar, na primer, poveljnik zračnega desanta jasno in kratko izrazi preprosto zamisel,
da mora ob pomoči načela presenečenja določenega dne v jutranjih urah
zasesti most in ga obdržati do prodora svojih kopenskih enot, ta zamisel
ni prav nič preprosta za sile letalske podpore, ki morajo poskrbeti za nevtraliziranje zemeljske zračne obrambe, in za sile, ki morajo zagotoviti
oskrbo izkrcanega desanta za ves čas, dokler se ne bo združil z enotami
kopenske vojske. Zamisel pri izvedbi tudi ni preprosta za štabne častnike,
ki morajo izdelati načrt operativnega maskiranja, da bodo nasprotnika
preslepile in njegove rezerve poslale čim dlje od rajona desantiranja.

Manever
Načelo manevra, ki ga v nekaterih oboroženih silah enačijo s načelom
mobilnosti in (ali) z načelom gibljivosti, se nanaša na sposobnost enot, da
se hitro premestijo na druge geografske koordinate in se pri tem postavijo
proti nasprotniku v takšen položaj, da lahko same v največji možni meri
izrabijo svoje ognjene in druge bojne zmogljivosti, hkrati pa to isto otežijo
ali povsem onemogočijo nasprotniku.237 V neugodnih razmerah se enote
z manevrom izmaknejo nasprotnikovim udarom in (ali) si zmanjšajo izgube. Najpomembnejša sestavina manevra je hitrost gibanja po različnih
vrstah zemljišča (puščava, močvirje, gozd, gorski teren ipd.) in po različnih elementih (zrak, kopno, morje), na kar vplivajo po eni strani mobilnost enot in organizacijska sposobnost štabov (da hitro načrtujejo in izkoristijo manever), po drugi pa lastnosti zemljišča in gostota komunikacij, ki
– pri bojevanju na kopnem – bistveno vplivajo na usmerjanje (»kanaliziranje«) manevra. Hitrost manevriranja bistveno prispeva k zmanjšanju
izgub, ker se sile, ki izvajajo hiter manever, manj časa zadržujejo v coni
nasprotnikovega ognja in mu hkrati otežujejo izvidovanje.
237 V

zahodnih študijah se pri razčlenjevanju pojma manevra uporabljajo štirje pojmi –
premičnost (mobility), hitrost gibanja (speed), gibljivost (manoevribility) in prevoznost (transportability). Pod premičnostjo se pojmuje sposobnost posameznih oborožitvenih sistemov ali enot, da premagujejo ovire na bojišču, npr. strmine, vodne
ovire, puščavski teren ipd. Pod hitrostjo gibanja se pojmuje hitrost gibanja po komunikacijah. Pod gibljivostjo se pojmuje sposobnost hitrega spreminjanja smeri in hitrosti gibanja, obračanja na majhnem prostoru, zaustavljanja, pospeševanja ipd. Pod
prevoznostjo se pojmuje sposobnost oborožitvenih sistemov, da se hitro naložijo na
specializirana transportna vozila (vlačilci s prikolicami, vagone, kontejnerje, letala,
na ladje ipd.) in da se z njimi lahko prevažajo na velike razdalje. Zadnje čase se v tem
sklopu uporablja še en pojem, in sicer vodljivost, kar pomeni sposobnost zanesljivega, lahkega in enostavnega upravljanja sistema med manevriranjem v boju.
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Načelo strateškega manevra je prišlo do polne veljave že v 13. in 14. stoletju ob ustanavljanju mongolske konjeniške vojske. Njenega vojskovodjo
Džingiskana upravičeno štejejo za vojskovodjo, ki je uspel v najkrajšem
času osvojiti največja prostranstva. Evropske viteške vojske z razmeroma
malo pripadniki in tudi turške ter arabske konjeniške vojske so prodore
Mongolov dočakale povsem nepripravljene, ker njihovi vojskovodje niso
mogli dojeti, da je mogoče manevrirati z velikimi konjeniškimi armadami
na medcelinskih razdaljah. Na komunikacijskih smereh od Mongolije do
južne Kitajske, Indije, Iraka, Irana in Evrope so se Mongoli premikali tako
hitro kot še nobena armada pred tem. Strateško gibljivost so dosegli, ker
so vojsko razdelili na tumane po 10.000 konjenikov, ki so se lahko zelo
hitro gibali na posameznih smereh; vsak konjenik je imel vsaj po 3 konje,
ki jih je med ježo menjal, prehranjeval pa – tako kot tudi sebe – z vsem,
kar je pač lahko našel v trenutnem okolju. Tumani so se združevali šele
pred bitko. Taktično prožnost in hitrost v bližnjem boju jim je zagotavljalo
to, da so bili v bistvu lahka konjenica, oborožena z loki, kopji in sabljami.
Od leta 1211 do leta 1285 so Mongoli uspeli osvojiti celotno Kitajsko,
Perzijo, Rusijo, Afganistan, Indijo, Malo Azijo in Bližnji vzhod.238 Načelo
taktičnega manevra, ki so ga uspešno uporabljali proti težko oklepljenim
konjenicam nasprotnikov se jim je izredno dobro obneslo: boj so začeli z
razdalje, pri čemer so nasprotnikovo bojno razporeditev od daleč zasipali
s puščicami in jo postopno slabili; izmikali so se nasprotnikovi težki konjenici, dokler je niso povsem izčrpali, nato pa so jo oslabljeno s hitrimi
bočnimi udari razbili.
Manever kopenske vojske in vojne mornarice je imel nekoč le dve dimenziji, ker je potekal v vodoravni ravnini; z uvedbo podmornic, letal in
helikopterjev je dobil tridimenzionalne razsežnosti. Dodatno dimenzijo
mu daje tudi manever v vesolju, kjer poteka manevriranje obveščevalnih,
navigacijskih, komunikacijskih in drugih vojaških satelitov. Načelo manevra se lahko udejani na strateški, operativni in taktični ravni, vedno v
kombinaciji z drugimi načeli, kot so npr. načelo koncentracije sil, načelo
gospodarne uporabe sil, načelo presenečenja idr. Uspešno izveden manever zagotavlja svobodo akcije, prožnost delovanja, okrepitev udara, zmanjšanje izgub domačih sil in pozicijsko prednost pred nasprotnikom. Hkrati
manever sili nasprotnika, da tudi on išče nove načine, kako bi se lahko postavil po robu manevru, s tem pa trati svoj čas in energijo. S pomočjo pravočasno organiziranega in zavarovanega manevra se v bitko vstopa, se ji
izogiba, zasleduje nasprotnik in (ali) doseže premoč na odločilni točki. Sestavina manevra sil je manever z ognjem, ki zagotavlja udare po kritičnih
točkah nasprotnikovih sil in hiter prenos ognja na novoodkrite cilje. Posebnost je logistični manever, ko se zaloge materialnih sredstev, zdravil,
hrane in rezervnih delov premikajo od proizvajalcev in skladišč do enot,
da bi se vzpostavile enotam ugodne razmere za izvedbo operacij.
238 Petar

Tomac: Vojna istorija, str. 453–462; VIZ, Beograd 1959.
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Manevri enot po kopnem, morju in v zraku se medsebojno prepletajo
in so drug od drugega odvisni. Države z močno bojno floto, trgovsko floto
in transportnim letalstvom lahko po potrebi z globalnim manevrom preselijo enote kopenske vojske na katerikoli del Zemlje. Kako zelo sta flota
in svoboda manevriranja na morju pomembni za manever kopenske vojske, se je v strateških razsežnostih prvič pokazalo že v antiki v grško-perzijskih vojnah; perzijski vladarji, ki so imeli v tistem času največjo kopensko vojsko, te prednosti niso mogli izkoristiti in napasti nasprotnikovih
baz in središč moči, vse dokler si niso s floto zagotovili varnega prehoda
čez Bospor in Dardanele. Perzijci so spravili v nevarnost več svojih pohodov, ker pri izvedbi kopensko-pomorskega manevra med Malo Azijo in
južno Evropo niso upoštevali načela varnosti. Tako je perzijska desantna
flota z vkrcanimi enotami kopenske vojske doživela leta 492 pr. n. št. pri
rtu Atos prvo znano pomorsko katastrofo, ko se ji je zaradi burje potopilo
okoli 300 ladij z okoli 20.000 vojaki, tako da ji je celoten pohod propadel.
Čez dve leti so Perzijci poslali drugo veliko floto. Grki so z obale spremljali njen manever in ji povsod, kjer je desant poskušala izkrcati, uspešno
postavili po robu kopenske sile, tako se je na koncu morala umakniti
nazaj v Perzijo. V tem pohodu perzijska vojska ni uspela izvesti načrtovanega manevra, kajti okorna flota počasnih desantnih ladij na vesla je bila
med premiki in pri izkrcavanju enot počasnejša od manjše grške kopenske vojske, ki je hitreje manevrirala po komunikacijah vzdolž obale.
Za tretji poskus so se Perzijci pripravljali štiri leta. Takrat niso več tvegali desanta, ampak so leta 480 pr. n. št. v Helespontu postavili pontonski
most in čezenj preselili glavnino kopenske vojske na Balkan. Manever kopenske vojske, ki se je premikala v smeri Aten, je spremljala flota z zalogami hrane. Zaradi neugodnega razmerja sil na kopnem je vodja grške
obrambe Temistokel spoznal, da lahko perzijski pohod na kopnem ustavi
le z bitko na morju. Ker je perzijska kopenska vojska bila pri manevriranju na tujem ozemlju povsem odvisna od manevriranja svojih logističnih
ladij, je Temistokel presodil, da bi lahko celotno perzijsko kopensko vojsko prisilil v umik v Malo Azijo, če bi onemogočil perzijski pomorski logistični manever. Na voljo je imel 350 trirem, Perzijci pa nič manj kot 600,
zato je sklenil, da perzijsko floto pričaka v Salaminski ožini, kjer se tolikšno število perzijskih ladij, ki so bile tudi večje, sploh ni moglo razviti,
ampak so se morale grupirati po globini v tri črte. Izkoristil je veter v
krmo in odločno napadel perzijsko desno krilo, kjer je tedaj v boju padel
brat perzijskega cesarja, potem pa je to krilo potisnil na vrste ladij za njim
ter tako povsem zrušil perzijsko bojno razporeditev in perzijski načrt
bitke. Četudi so Perzijci po bitki ostali še vedno močnejši od Grkov (izgubili so 200 ladij, Grki pa 40), jim je tako zelo upadla bojna morala, da so
se umaknili. S tem se je zrušil tudi sistem čezmorske oskrbe perzijske kopenske vojske; v njenih vrstah je zavladala huda lakota in Perzijci so se
morali navsezadnje tudi tokrat umakniti iz Evrope.
V perzijsko-grških vojnah se je prepričljivo pokazalo, da je imela pred-
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nost stran, ki je imela nadzor nad morjem; z morja je lahko svojo moč
prenašala na kopno in obenem blokirala nasprotnikov strateški in logistični manever na morju.239 Te izkušnje so se potrdile tudi v 3. stoletju
pred našim štetjem v vojni med Rimom in Kartagino za prevlado v Sredozemlju; vse dokler tudi Rimljani niso zgradili svoje flote in prepeljali svoje
številčnejše kopenske vojske v severno Afriko, vojaške operacije niso
mogli prenesti na ozemlje Kartagine in jo poraziti.
Strateški pomen načela manevra se je v polnem obsegu vedno na novo
potrjeval v vseh vojnah in kolonialnih osvajanjih; vselej se je pokazalo, da
brez manevra ni mogoče doseči koncentracije sil na ključni točki, kjer se
odloča o zmagi ali porazu. Strateški pomen globalnega manevra se je zlasti nazorno pokazal na začetku 20. stoletja med rusko-japonsko vojno
(1904–1905). Dotlej se je carska Rusija pripravljala predvsem za vojskovanje v Evropi in je imela v miru 1.135.000 vojakov, v tej vojni na okoli 8.000
km oddaljenem Daljnem vzhodu pa je imela na bojevališču le 100.000 pripadnikov kopenske vojske.240 Japonci so imeli po številu vojakov petkrat,
celo šestkrat šibkejšo vojsko kot Rusi in sprva je kazalo, da v tej vojni nimajo nobenih možnosti. Toda takšno razmerje sil je bilo le navidezno; v
resnici so imeli Japonci v številu vojakov na Daljnem vzhodu trikratno
premoč, medtem ko so morali Rusi enote šele prepeljati iz evropskega
dela na Daljni vzhod. Japonci so imeli prednost tudi v številu topov (8:1)
in številu mitraljezov (18 : 1). Rusi so med razvojem prevažali enote le z
enotirno transsibirsko železnico, ki je zmogla mesečno prepeljati na Daljni vzhod samo okoli 40.000 vojakov, zato je razvoj ruske kopenske vojske
potekal zelo počasi.241 Drugače je bilo z Japonci; imeli so sicer manjšo kopensko vojsko kot Rusija, a so jo lahko hitreje mobilizirali in jo zaradi večje bližine tudi hitreje prepeljali iz Japonske čez morje do vojskovališča. Če
bi se hotela ruska vojska na Daljnem vzhodu po številu pripadnikov izenačiti z japonsko, ki je imela v miru okoli 270.000 pripadnikov kopenske
vojske, bi potrebovala za prevoz enot iz Evrope dobre 4 mesece.
To so Japonci zelo dobro vedeli, zato so brez vojne napovedi najprej
udarili po ruski Tihooceanski floti, da bi jo blokirali in si zagotovili svobodo manevriranja za hiter čezmorski prevoz enot kopenske vojske iz metropole v Mandžurijo242. S tem manevrom so Ruse prehiteli, zato so lahko
na kopnem pričeli z obleganjem edine ruske pomorske baze Port Arthur
(kjer je bila blokirana ruska flota), v Mandžuriji pa z vrsto zmagovitih
ofenziv proti ruski vojski (ki še ni dobila okrepitev iz Evrope). Kakšne razsežnosti je dobil strateški manever v tej vojni, kaže podatek, da je ruska
kopenska vojska imela na koncu vojne na Daljnem vzhodu okoli 780.000
239 Aleksander

Bubnov: Istrorija ratne veštine, str. 14–27; Jadran, Dubrovnik 1930.
voennaja enciklopedija, 2. izdaja, str. 197–200; Voenizdat, Moskva 1976.
241 Wlodimierz Onacziewicz: Empires by Conquest, vol. 1, str. 398–399; HERO Books,
Virginia 1985.
242 Aleksander Bubnov, prav tam, 2. del, str. 135–235.
240 Sovetskaja
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vojakov, japonska pa 750.000.V zadnjem obupnem poskusu so Rusi v
Evropi sestavili novo bojno floto in jo okoli sveta poslali na Daljni vzhod,
da bi premagala japonsko mornarico in pretrgala pomorske komunikacije
med Japonsko in azijskim kopnim, po katerih so se oskrbovale in popolnjevale enote japonske kopenske vojske. Ko je ta flota v bitki pri Cušimi
leta 1905 doživela popoln poraz,243 je carska Rusija morala kapitulirati.
Na podoben način kot Japonska v rusko-japonski vojni so si tudi ZDA
najprej v špansko-ameriški vojni leta 1898, nato pa še v prvi in drugi svetovni vojni zagotovile varen in hiter globalni manever z glavnimi silami
kopenske vojske iz ZDA na druge celine.
Pri uveljavljanju manevra v sodobnih razmerah je treba upoštevati vse
večjo vlogo medcelinskega zračnega manevra (1), podvodnega manevra
podmornic (2) in manevra s trajektorijami balističnih in manevrirnih
raket (tomahawk) (3), ki so jih ZDA že množično uspešno preizkusile v
številnih vojnah in oboroženih spopadih. Pri tem sta se izkazali tudi dve
povsem novi sestavini manevra: po eni strani sposobnost enot kopenske
vojske za hitre premike po vseh vrstah zemljišča, po drugi strani pa sposobnost transportnih ladij in transportnih letal ter helikopterjev, da hitro
vkrcajo celotne enote kopenske vojske in jih prepeljejo do bojišč. Kopenski vojski zagotavljajo hitre premike tanki, pehotna bojna vozila, amfibijska bojna vozila, samovozni topovi, raketni sistemi, oklepna logistična in
druga bojna vozila, ter helikopterji, ki jih imajo sodobne armade že v oborožitvi divizij, ponekod pa tudi brigad kopenske vojske.

Usklajevanje časa in tempa
Načelo usklajevanja časa in tempa (ang. timing and tempo), ki so ga dolgo
časa omenjali le ameriški normativi za štabno delo v letalstvu, danes tudi
v ZDA ni več v uporabi, ker je njegova vsebina vključena v načelo sodelovanja in načelo napadalnosti, ki smo ju podrobneje opisali v enem prejšnjih poglavij. Vendar bomo tukaj načelo usklajevanja časa in tempa vseeno razčlenili, ker ga omenjajo tudi drugi starejši viri, pa tudi ker ima še
danes pomembno mesto v teoriji in praksi nekaterih oboroženih sil. Zlasti
je vključeno v letalske normative, kar je razumljivo, saj imajo letala največjo hitrost in sposobnost hitrega premagovanja prostora, obenem pa se
243 Obupno

stanje, v katerem se je znašla ta flota med plovbo na Daljni vzhod, kažeta
dejstvi, da so Japonci zasedli rusko pomorsko bazo Port Arthur že takrat, ko je bila
flota še na Madagaskarju, in da edina preostala ruska luka na Daljnem vzhodu – Vladivostok – ni imela ne zalog premoga ne delavnic in ladjedelnic, da bi se flota lahko
tam logistično oskrbela. Zato je njen poveljnik pred bitko ukazal, da natovorijo polne
zaloge goriva, hrane in vode. S tem je ladjam povečal ugrez (bočni oklep je segel pod
vodo) in postale so bolj občutljive za požare (zaradi nasprotnikovih zadetkov), prav
tako pa se jim je zmanjšala hitrost, kar je poslabšalo njihove bojne zmogljivosti. Podrobnosti o bitki so zelo dobro analizirane v monografiji udeleženca te bitke Aleksandra Bubnova Istorija pomorskih ratova (str. 183–196; Jadran, Dubrovnik 1930).

XZAKONI, ZAKONITOSTI, NAČELA IN IZREKI VOJAŠKIH VEDX

367

od letalstva, ki praviloma deluje ofenzivno, najpogosteje zahteva podpora
drugim silam v točno določenem času in točno določenem prostoru.
Izhodišče načela usklajevanja časa in tempa je v zamisli, da je nadzor
nad potekom in razvojem dogodkov na bojišču mogoče vzpostaviti le, če
se bojna delovanja domačih sil na poveljniški in štabni ravni časovno uskladijo in se jim določi takšna hitrosti oziroma tempo, da so nasprotnikovi štabi s svojimi odgovori in ukrepanjem ves čas v zamudi. V bistvu gre
pri udejanjanju tega načela za to, da se doseže, da nasprotnikov poveljnik
in štab ne bosta mogla izvesti procesa presoje razmer, sprejemanja odločitve in njene uresničitve, zaradi česar se začne zmanjševati notranja povezanost med nasprotnikovimi poveljstvi in enotami ter upadati nasprotnikova bojna morala. Gre torej za to, da se s prehitevanjem nasprotnikovih
procesov poveljevanja in vodenja enot načne njegova volja do nadaljevanja boja. Na strateški ravni je za to najprikladnejše letalstvo, ker lahko
hitro prenaša težišče z enega vojskovališča na drugo oziroma iz ene operacijske cone na drugo. Bistvo načela časovnega usklajevanja in tempa je
torej v tem, da se nasprotnik zmede, ko se mora spopadati z vedno novimi izzivi v takšnem tempu, da ne uspe najti odgovorov niti za prejšnje, ko
že sledijo novi.
Če se ne upošteva načelo časovnega usklajevanja in tempa, lahko pride
do posledic, kot kaže primer uporabe britanskega in francoskega letalstva
v začetnem obdobju druge svetovne vojne. Med operacijami nemškega letalstva proti Poljski se je pokazalo, da so bili globoki in hitri prodori
nemških kopenskih enot možni zato, ker je nemško letalstvo že v prvih
samostojnih udarih uničilo poljsko letalstvo na tleh, potem pa je lahko vse
sile usmerilo v podporo kopenske vojske; in čeprav so britanski in francoski letalski poveljniki to dejstvo ugotovili, niso ničesar spremenili v uporabi svojih letalskih sil. Namesto da bi na zahodni fronti v obdobju od
konca septembra 1939 do maja 1940 bombnike in del drugih letalskih sil
umaknili iz nevarnega taktičnega radija nemškega letalstva ter organizirali tesno sodelovanje letalstva s kopensko vojsko, se začetnega bojnega razporeda in nalog letalskih sil niso niti dotaknili. Tako se je ponovno zgodilo, da je nemško letalstvo uničilo na tleh še nizozemsko, belgijsko in
norveško letalstvo ter velik del francoskih letalskih sil v območju Pariza.244 In čeprav bi britanska in francoska letala lahko uspešno delovala
proti počasnim nemškim transportnim letalom, ki so prevažala zračne desante, se to ni zgodilo. Prav tako niso organizirali tesnega sodelovanja s
kopensko vojsko. Vse to je pospešilo razpad francoske obrambe.
V Združenem kraljestvu so po temeljiti analizi teh dogodkov do začetka bitke za Veliko Britanijo organizirali vrsto ukrepov, s katerimi so zagotovili, da se opisani dogodki ne bi ponovili. Letalske sile so okrepili in razpršili ter maskirali na velikem številu manjših letališč, izboljšali so sistem
zračnega opazovanja (vzpostavili so radarsko opazovalno mrežo), sistem
244 Fojhter:

Istorija vazdušnog rata, str. 159–161, 169; VIZ, Beograd 1962.
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usmerjanja lovskih letal ter okrepili sodelovanje lovskih letal z zemeljsko
protiletalsko obrambo. Dozorela je zamisel, da lovskih letal ne gre uporabljati defenzivno, ampak ofenzivno.
Zato Nemci maja 1940 niso več mogli ponoviti proti Veliki Britaniji uspehov, doseženih proti poljskemu, belgijskemu, nizozemskemu, norveškemu in francoskemu letalstvu. Po neuspelem začetnem udaru po sistemu baz britanskega letalstva so Nemci skoraj ves čas zračne ofenzive
osredotočali težišče udarov na London, ki je bil od večine njihovih letalskih baz oddaljen 240 km, tako da je večina nemških lovcev lahko ščitila
nemške bombnike nad ciljem le okoli 25 minut (če so morali leteti z največjo hitrostjo, pa še manj).245 Ker so imeli Britanci enako število lovcev
kot Nemci246 in ker so britanski lovci zaradi bližine svojih baz lahko patruljirali nad ciljem trikrat dlje kot nemški, so bile za delovanje britanske
zračne obrambe ustvarjene povsem drugačne razmere kot za nemško lovsko zaščito.
Načelo usklajevanja časa in tempa protiudarov britanskih lovskih letal
je dobilo izjemen pomen, saj so Nemci od časa do časa napadali s formacijami po 500 bombnikov v spremstvu 1.000 lovskih letal.247 Britanski napadi na tako velike formacije ne bi mogli biti uspešni, če ne bi bili množični in če v njih ne bi bili usklajeni napadi zavarovalnih skupin britanskih
lovcev na nemške zaščitne lovce, kar je ustvarjalo ugodne razmere za napade množičnih glavnih udarnih skupin britanskih lovcev na nemške
bombnike. Veliko teh napadov je bilo nočnih, zato so morali biti intervali
med udari posameznih skupin lovcev izračunani zelo natančno, to pa je
bilo mogoče storiti le v podzemnih centrih za radarsko usmerjanje.248
Zato zračni udari na bombniške formacije niso bili več posledica trenutnega navdiha posameznih vodij eskadrilj kot pogosto v prvi svetovni
vojni, ampak rezultat temeljite analize in izračunov štabnega osebja, ki je
v podzemnih centrih za usmerjanje imelo pred seboj na radarskih zaslonih povsem jasno sliko vsega, kar se je dogajalo v zračnem prostoru. Prav
ta prelomna spoznanja o nujnosti poveljevanja velikim formacijam letal iz
podzemnih centrov so vplivala na to, da se je načelo usklajevanja časa in
tempa takrat v popolnosti uveljavilo.

245 Prav

tam, str. 180.
povojni podatki so govorili o tem, da so imeli številčno premoč v številu
lovcev. Temeljitejše Fojhterjeve analize so pokazale, da je avgusta 1940 vsaka od spopadenih strani imela okoli 1.000 lovcev. (Fojhter, prav tam, str. 173)
247 Fojhter, prav tam, str. 185; Zdenko Ulepič: Ratno vazduhoplovstvo u drugom svetskom ratu, str. 85; VIZ, Beograd 1974.
248 Zdenko Ulepič, prav tam, str. 90.
246 Britanski
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Enotnost poveljevanja
Z načelom enotnosti poveljevanja (unity of command) ima poveljnik, ki je
odgovoren za izvedbo kampanje, operacije, bitke ali boja, v svojih rokah
osredotočeno oblast, da lahko poveljuje vsem enotam v coni njegove odgovornosti. Brez spoštovanja tega načela ne bi bilo mogoče zagotoviti niti
usmerjenosti vseh udeležencev oboroženega boja k uresničenju skupnega
cilja niti gospodarne uporabe sil in sredstev. Samo poveljnik in štab, ki sta
pristojna za pripravo in izvedbo kampanje, operacije, bitke ali boja, imata
pravico določati, katere naloge, smeri, objekti ali dejavnosti imajo prednost, prav tako pa kakšno vlogo imajo podrejene enote v izvedbi skupnega načrta.
Čeprav se udejanjanje načela enotnosti poveljevanja zdi samoumevno,
ga v praksi ni vedno lahko doseči, še posebej ne kadar gre za koalicijske
operacije ali združene operacije več vej oboroženih sil. V pomorskodesantnih operacijah se načelo enotnosti poveljevanja udejanja zelo izvirno:
(1) dokler so desantne enote na ladjah, poveljuje celotnemu desantu poveljnik flotnih sil, ki je odgovoren za njegovo vkrcanje, varen prevoz po
morju in izkrcanje na predvidenih sektorjih; (2) ko pa se enote izkrcajo,
prevzema poveljniško vlogo poveljnik izkrcanih enot in narekuje poveljniku flotnih sil zahteve glede artilerijske podpore izkrcanih enot, glede evakuacije ranjencev, logistične podpore ipd.
Primer neuspešne uporabe načela enotnosti poveljevanja je bil dogodek v Antanti konec leta 1915.249 Srbija se je znašla v težavnem položaju:
grozila ji je nevarnost, da jo z vzhoda napade Bolgarija, zato je vodstvo
Antante prosila za pomoč, da bi lahko nadaljevala vojno. Zato so v vojaškem vrhu Antante analizirali možnost, da bi oblikovali dve močni grupaciji: prvo bi sestavili iz enot italijanske in francoske vojske v Solunu in bi
imela nalogo braniti komunikacijo od Soluna do Srbije, drugo pa iz ruskih enot in naj bi ofenzivno delovala v bok Centralnih sil, s čimer bi olajšala nalogo prve grupacije. Delovanje te grupacije je bilo odvisno od nevtralne Romunije, ki naj bi ji zagotovila prehod čez svoje ozemlje. Četudi
so lahko pričakovali, da bodo Romunijo prej ali slej napadle Centralne
sile (z Bolgarijo je bila v sporu zastran Dobrudže, ki jo je vzela Bolgarom
po drugi balkanski vojni), je romunski generalštab tako zelo zapletel pogajanja, da ni bilo mogoče doseči soglasja o tem, kdo bo poveljeval celotni
operaciji in kakšno vlogo bo imela vsaka udeleženka. Vse skupaj so otežili še Francozi in Britanci, ki se niso mogli sporazumeti o posegu na Balkanu, kdo bo poveljeval vsem enotam, ipd; ta nesporazum je bil tem bolj nesmiseln, ker je Grčija razglasila mobilizacijo in sklenila podpreti Antanto.
Ko so se zavezniki prepirali o tem, kdo bo poveljeval in kako organizirati
prevoz sil na novo fronto, so to izkoristile Centralne sile. Generalštabi
249 Milivoj

Alimpić: Solunski front, str. 14–17; VIZ, Beograd 1967.

370

XMARSOVA DEDIŠČINAX

Nemčije, Avstro-Ogrske in Bolgarije so v istem času hitro dosegli soglasje
in prehiteli obotavljajoče se zahodne zaveznike. Že oktobra 1915 se je začel koncentričen prodor avstro-ogrske vojske čez Drino in skozi Črno
Goro, nemške s severa in bolgarske z vhoda. Srbska vojska, odrezana od
Soluna, se je morala umakniti skozi Albanijo, v kateri je pretrpela težke
izgube.

Izreki
V sodobnih navodilih za pripravo in izvajanje vojaških operacij oboroženih sil evropskih držav in ZDA ni več zgolj naštevanja načel, ampak se
poleg njih naštevajo in pojasnjujejo tudi dopolnilne vodilne misli, ki v določenih razmerah lahko pomagajo pri sprejemanju in uporabi najsprejemljivejših odločitev. Da bi te temeljne misli razlikovali od zakonov in načel,
ki so znanstvene kategorije, se zanje uporablja izraz izreki. Izreki se pojmujejo kot aksiomi, ki jih je sprejela vojaška organizacija kot podlago za
uspešno pripravo in izvajanje operacij in drugih bojnih delovanj. Tako
ameriški priročnik za pripravo in izvajanje operacij našteva in razčlenjuje
pet temeljnih izrekov, ki sami po sebi sicer ne zagotavljajo zmage, a jo je
brez njih težko doseči na gospodaren način; ti izreki so: (1) pobuda, (2)
podjetnost, (3) globina, (4) usklajenost in (5) univerzalnost.250

Pobuda
Pobuda ali iniciativa (lat. initium – začetek) pomeni v vojaških vedah podjetnost oboroženih sil kot celote ali njihovih posameznih pripadnikov
(npr. poveljnikov, štabov ipd.), oziroma njihovo pripravljenost, da začno
bojne dejavnosti proti nasprotniku, preden jih on začne proti njim, in mu
vsilijo svojo voljo. To v praksi pomeni nenehno aktivnost oboroženih sil in
napadalnost, ki nasprotnika sili, da na vsako napadalčevo akcijo z zamudo išče odgovore, da bi se zavaroval, in da zato stalno zaostaja za napadalcem. Na ravni celotnih oboroženih sil zahteva pobuda nenehen trud, da
se nasprotnik prisili v prilagajanje akcijam, ki se mu vsiljujejo, s čimer
zaostaja, izgublja svobodo akcije in zmanjšujejo se mu možnosti pri sprejemanju odločitev.
Pobude ni mogoče uporabiti na vseh ravneh boja, če je poveljevanje
strogo centralizirano in če ni prepuščena svoboda akcije tudi nižjim hierarhičnim ravnem. Da bi se pobuda lahko izkoristila, je nujna določena
decentralizacija poveljevanja; doseže se tako, da višja hierarhična raven
določi nižji območje delovanja, cilj (ki ga mora doseči) in čas. Znotraj teh
250 The

Tenets of Army Operations – FM 100–5: Operations, str. 2–6 – 2–9; HQ of the
Army, June 1993.
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omejitev ima potem podrejeni poveljnik popolno svobodo akcije. Pobuda
je na strateški, operativni in taktični ravni tesno povezana z umsko sposobnostjo poveljnikov in štabov, da predvidijo dogodke na bojišču; ker
imajo jasno sliko, kaj se bo zgodilo, lahko ukrepajo pred nasprotnikom in
delujejo hitreje kot on. Pobuda je povezana tudi s sposobnostjo in voljo
posameznikov, da v ugodnih okoliščinah prevzamejo odgovornost in da v
mejah globalne usmeritve višjih poveljnikov in štabov delujejo samostojno, ne da bi čakali na odobritev višjih organov, s katerimi morda niti nimajo zveze.
Med napadom se ne sme dovoliti, da bi se nasprotnik opomogel od posledic prvih udarov in organiziral obrambo. Napadalec si mora prizadevati, da z izbiro prostora in časa napada ter z načinom njegove izvedbe doseže presenečenje že na začetku, nato pa med nadaljevanjem napada še
naprej išče nasprotnikove šibke točke, kamor usmeri svoje naslednje
udare, ne da bi pri tem zmanjšal hitrost napredovanja. Končni cilj je nasprotniku preprečiti, da bi ponovno oblikoval učinkovito bojno razporeditev in elemente bojnih enot povezal v skladno celoto. Pobuda se lahko doseže in ohrani v boju le z razmislekom pred bojem, ko je treba poskusiti
in si že vnaprej zamisliti, kaj vse se utegne zgoditi v posameznih etapah
boja vse do njegovega konca.
Značilen primer strateško kratkovidnega enoetapnega predvidevanja
se je zgodil med arabsko-izraelsko oktobrsko vojno (1973). Egiptovske pehotne enote so prvega dne vojne uspešno presenetile izraelske posadke,
ki so na obalah Sueškega prekopa branile utrjeno črto Bar Lev; toda
potem ko so egiptovske enote zasedle izraelske položaje, postavile pontonske mostove in omogočile, da so čez prekop prodrle oklepne in mehanizirane enote, egiptovska vojska ni nadaljevala napada čez gorske prehode na Sinaju proti Izraelu. Namesto tega so se njene enote zmagoslavno
ustavile in se pričele pripravljati za obrambo; toda ker so Izraelce bolj kot
egiptovske ogrožale sirijske enote, ki so se na vzhodu poskušale z Golanske planote prebiti v Izrael čez reko Jordan, jim je egiptovski zastoj na prekopu omogočil, da so svoje glavne sile usmerili na nevarnejši sirijski
oklepnomehanizirani globoko vrinjeni klin. Ko so ga Izraelci razbili in
vzpostavili nadzor nad Golansko planoto, so premestili glavne sile na
zahodno fronto, razbili še egiptovske sile in jih potisnili nazaj čez prekop.
Ta primer nazorno kaže posledice, če kdo od spopadenih ne dojame
strateških dogodkov na vojskovališču v celoti: ker se egiptovske enote
na obali prekopa niso niti zganile, medtem ko je na Golanu divjala odločilna bitka, je egiptovsko-sirijski napad povsem izgubil začetno strateško
pobudo.
Med obrambo se lahko pobuda doseže s pravočasno organiziranimi obveščevalnimi dejavnostmi, ki razkrijejo nasprotnikove priprave za napad
in način manevra, ki ga bo uporabil. Med junijsko vojno (1967) so Izraelci
ugotovili, da sile arabske koalicije pripravljajo koncentričen napad na njihovo ozemlje z vseh treh strani – iz Egipta, iz Sirije in iz Jordanije. Njihove
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obveščevalne službe so ugotovile grupiranja egiptovskih, jordanskih in sirijskih enot, preverile njihove zveze za medsebojno sodelovanje in ugotovile logistične dejavnosti (premike logističnih baz na nove položaje). V
zgodnjih urah, ko so se arabske letalske sile na letališčih pričele pripravljati za odločilni prvi udar, so izraelske letalske sile nanje že izvedle serijo
udarov. S tem preventivnim napadom so izraelske letalske sile v enem
samem dnevu še na tleh uničile glavnino nasprotnikovega letalstva in dosegle odločilno strateško zračno premoč, ki jim je v naslednjih dneh omogočila koncentrične zračne udare po oklepnih in mehaniziranih enotah
arabskih zaveznikov. Letalstvo je na ta način ustvarilo ugodne razmere za
napad izraelske kopenske vojske, s katerim so Izraelci dosegli hitro
zmago.

Podjetnost
Podjetnost ali agilnost (lat. agilitas) je sposobnost enot in štabov, da ukrepajo hitreje od nasprotnika, s čimer si lahko pridobijo in nato ohranijo pobudo. Podjetnost je kot lastnost pogoj, da se lahko udejani pobuda. Četudi ima podjetnost tudi svojo fizično razsežnost (hitrost premagovanja ovir
in premikov se lahko izraža s časom, podjetnost pri uničevanju ciljev pa s
številom porabljenih nabojev ipd.), lahko to razumemo v prvi vrsti kot
umsko kakovost, da se na spremembo razmer ukrepa hitreje in uspešneje
od nasprotnika. Ob višji stopnji podjetnosti se pri enakem razmerju sil ali
celo z od nasprotnika šibkejšimi silami zberejo na odločilnih točkah močnejše sile in se z njimi izvedejo udari po občutljivih nasprotnikovih točkah. S hitrejšim pregrupiranjem sil v zaporednih akcijah se lahko tudi z
od nasprotnika šibkejšimi silami kumulativno, korak za korakom kopičijo
prednost za prednostjo, posebno če nasprotnik zamuja v odgovorih, pri
čemer se mu lahko zamude nakopičijo do kritične ravni, ki je uvod v zlom
njegovega sistema nadzora nad potekom operacije. Glavna motnja za razvoj podjetnosti so kopičenje napak, nenačrtovane težave in zmeda med
boji. Stran, ki tedaj odločno deluje proti obotavljajočemu se nasprotniku,
si praviloma pridobi odločilno prednost.
Med znane bitke, v katerih so številčno šibkejše sile z manj kakovostnimi orožji, kot jih je imel nasprotnik, zaradi večje podjetnosti premagale
močnejšega nasprotnika, spada bitka pri otoku Visu leta 1866. Do nje je
prišlo med avstrijsko-italijansko-prusko vojno, ko je Italija nameravala v
sestavo svoje države priključiti ne le provinci Benetke in Furlanijo, ki so ju
po zmagi nad Napoleonom zasedli Avstrijci, ampak tudi Istro in Dalmacijo.251 Za odskočno desko in bazo za izkrcanje desanta v Dalmacijo so v
Italiji izbrali otok Vis, kamor so nameravali izkrcati začetni pomorski de251 Viška

bitka – povodom 100-godišnjice 1866–1966, urednici dr. Grga Novak i dr. Vjekoslav Maštrović, referat ing. Petra Mardešića, str. 21–58; Zadar 1967.
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sant. Razmerje sil na morju je bilo v tej vojni v korist Italije, ki je imela
skupaj 34 jeklenih ladij s skupnim spodrivom 86.022 ton, medtem ko je
avstrijska flota imela 27 pretežno starih ladij (tri četrtine avstrijske flote so
predstavljale lesene ladje) s skupnim spodrivom 57.344 ton. Do bitke je
prišlo med pripravami italijanske flote, da izkrca desant na otok Vis, katerega obalna obramba je bila že zelo oslabljena in je začela popuščati, ker
jo je pred tem dolgo in sistematično obstreljevala italijanska eskadra.
Avstrijski admiral Tegetthoff je v Pulju (Puli) dobil povelje, da prepreči
italijansko izkrcanje na otok Vis. Po temeljiti analizi je ugotovil, da so njegove ladje preveč zastarele in njihovi oklepi pretanki, topovi novih, moderno oklepljenih italijanskih bojnih ladij, ki so že imeli risane cevi, pa
preveč sodobni in premočni, njihov domet večji od dometa njegovih
topov, granate pa težje in prebojnejše, zato v klasičnem artilerijskem boju
nima možnosti za zmago.
Zato se je odločil, da se s floto spusti v bližnji boj in je v ta namen poveljnike ladij v Fažanskem kanalu na hitro izuril za manevriranja, v katerih so se ladje s premci »zabijale« v boke nasprotnikovih ladij. Za formacijo, s katero je nameraval napasti italijansko eskadro, je izbral klin. Ta
manever, med katerim so avstrijski topničarji sicer težje streljali, pa je
izurjenejšim in spretnejšim avstrijskim poveljnikom dajal veliko prednost: (1) ker so se nasprotniku bližali iz nasprotne smeri, sta se hitrosti
obeh eskader sešteli, to pa je spretnejšemu v manevriranju omogočalo, da
v zadnjem trenutku ostro zavije in se s premcem zarije nasprotni ladji v
bok. V vdrtino je takoj vdrla morska voda; če je luknja nastala 3–4 m globoko pod gladino in je imela površino samo enega kvadratnega metra, je
v ladjo v eni sekundi vdrlo 8–9 ton vode oziroma v eni minuti 480–540
ton, zato je izgubila vzgon, se začela nagibati na bok in se kmalu potopila.
V bitki je italijansko eskadro, ki je plula v treh kolonah, napadla avstrijska eskadra, ki se je razvrstila v tri formacije v obliki klina; ladje so imele
parni pogon in so pod kotli kurile premog. Zelo kmalu so se pomešale in
tako v zmedi in dimu Italijani niso mogli izkoristiti večjega dometa svojih
topov. Avstrijska flota v tej bitki ni izgubila niti ene ladje, čeprav jo je zadelo 414 strelov, medtem ko je italijanska, ki je dobila 500 zadetkov, zaradi udarov avstrijskih ladij s kljuni izgubila eno veliko oklepnico s 419
mornarji in eno manjšo oklepnico z 217 mornarji ter se je bila koncu prisiljena umakniti in desant na otok Vis opustiti.

Globina
Izrek globina ima v vojaških vedah povsem drugačen pomen kot v vsakodnevnem sporazumevanju. Globina (ang. depth) se ne pojmuje enodimenzionalno le kot prostorska razsežnost (1) in (ali) časovna razsežnost
oboroženega boja (2), ker kot sestavine zajema tudi razsežnost, ki zajema
vire in zaloge (enote, orožja, oprema) (3) in cilje (4), ki imajo tudi svoj raz-
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pon (od motenja nasprotnikovih sil prek nevtraliziranja do onesposabljanja in uničenja ali razbijanja nasprotnikovih sil). V bistvu gre torej za širjenje razsežnosti prostora, časa, ciljev in sredstev. V bojih, bitkah in operacijah si je treba prizadevati, da se na nasprotnika hkrati deluje na
področjih vseh naštetih sestavin globine. Pri tem imajo operativni poveljniki omejitve v strateški globini, taktični v operativni globini, medtem ko
strateškim poveljnikom globino omejuje grandstrategija.
Z vidika izvajanja bojev, bitk, operacij in kampanj je treba poudariti, da
poveljniku njegove taktične, operativne in strateške zmogljivosti omogočajo: (1) da ima vpogled v to, kaj se dogaja v njegovi coni ali sektorju odgovornosti, in (2) da lahko v tej coni ali sektorju vpliva na potek dogodkov. Kopenska vojska ima omejen vpogled v delovanje v zraku in na
morju in za to le razmeroma majhne zmogljivosti; zato je izredno pomembno, da se v operacijah na celinskem vojskovališču doseže globina z združeno uporabo letalstva, kopenske vojske in mornarice. Izhodišče morajo
biti napadi po celotni globini nasprotnikove bojne razporeditve, oziroma
obramba celotne svoje bojne razporeditve in cone odgovornosti. Med operacijo Nato proti ZRJ (The Allied Force) je npr. prostorska globina operacijske cone zajemala po navpičnici tudi del vesolja, kjer so vojskovališče
nadzirali umetni sateliti (obveščevalni, navigacijski, meteorološki, navigacijski in komunikacijski), akvatorij Jonskega morja (kjer so delovale letalonosilke) in njegove globine (od koder so delovale podmornice z raketami tomahawk), prav tako pa celoten zračni prostor nad ZRJ ter letalske
baze v Italiji, Nemčiji in ZDA, od koder so delovala taktična in strateška
letala ZDA in NATO. Z vidika razsežnosti uporabljenih sil so skupaj delovale 5. zračna armada (5. ATAF), 6. flota ZDA in bombniške udarne skupine iz sestave Strateškega letalstva ZDA (Strategic Air Command).
Pri presojah in sprejemanju odločitev se »globina« zagotavlja tako, da
se predvidijo vsi cilji, ki bi jih bilo treba napasti v vseh etapah in fazah
operacije. Pomembna sestavina »globine« na ravni predvidevanja je presoja naslednjih operacij, bitk in bojev, do katerih bi utegnilo najverjetneje
priti po končanem načrtovanem boju, bitki in operaciji. V tem sklopu
imajo posebno pomembno vlogo komunikacije – tako lastne, ki jih je
treba braniti, da bi se zavaroval uspešen potek manevra, kot nasprotnikove, ki jih je treba napasti, da bi se blokiral njegov manever ali da bi nasprotnika preusmerili na druge, zanj manj ugodne smeri. Pri presojah globine boja, bitke ali operacije je izredno pomembno določiti globino
prodora in do katere globine se bodo zbirali obveščevalni podatki, da med
boji, bitkami in operacijami ne bi prišlo do presenečenj, ki bi jih lahko
povzročile rezervne sile s posredovanjem z obrobja in sosednjih con ali
sektorjev. Globina cone obveščevalnega interesa je zato praviloma večja
od cone ali rajona, kjer potekajo operacije, bitke ali boji.
Izredno pomembno je, da si pri uporabi izreka o globini poveljniki prizadevajo bojno delovati po nasprotniku v njegovi celotni globini, upoštevajoč vse sestavine, ki jih vsebuje globina. Napadati je treba različne ob-
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čutljive točke ciljev v določenem zaporedju, da bi tako dosegli končni cilj.
V tem sklopu je poučen primer napadne operacije Izraelskih obrambnih
sil v Libanonu leta 1982, ko so nameravale razbiti močan sirijski oklepnomehanizirani kontingent, ki bi lahko za Izrael predstavljal grožnjo. Sirijske sile so bile v libanonski dolini Al Bika (Al Beeqa) na močno utrjenih
položajih z zelo močno enotovno zračno obrambo, ki jih je ščitila pred napadi izraelskega letalstva. Izraelci so pred glavnim napadom na kopnem z
natančnimi udari po sirijski enotovni zračni obrambi in po mreži sirijskih
radarjev za usmerjanje lovcev dosegli, da so sirijski prestrezniki vzleteli v
obrambo enot KOV, tedaj pa je izraelsko letalstvo usmerilo proti njim
svoje prestreznike, ki so jih proti ciljem vodila opazovalna letala – leteče
radarske postaje (AWACS). Sirijski lovci so bili brez ustreznega usmerjanja zemeljskih radarskih postaj kakor slepi pred napadi natančno vodenih izraelskih lovcev, tako da je Sirija v komaj dveurni bitki izgubila svoje
najboljše pilote in letala. Sledil je glavni napad izraelskih letalskih sil na
sirijske oklepnike in artilerijo; ko so jih dodobra oslabili, so dosežke letalskih sil izkoristile izraelske oklepnomehanizirane enote in Sirijce dokončno razbile. Ta primer nazorno kaže večdimenzionalnost izreka o globini
ter opozarja na povezanost med delovanji letalstva in kopenske vojske; čeprav sta sicer napadala različne cilje, sta skupaj uresničila cilj operacije.

Sinhronizacija
Sinhronizacija oboroženega boja (ang. synchronization) pomeni sposobnost oboroženih sil, da organizirajo vse dejavnosti v prostoru in času
tako, da na kritični točki dosežejo premoč. Z integracijo obveščevalnih,
logističnih in drugih podpornih dejavnosti ter manevra in ognjenih udarov v času in prostoru si zagotavljajo, da na odločilnih točkah in v odločilnem času dosežejo premoč nad nasprotnikom. Sinhronizacija ne pomeni,
da morajo vse dejavnosti potekati hkrati in na istih lokacijah; nekatere,
npr. udari po letalski obrambi, elektronsko motenje nasprotnikovih sistemov zvez in opazovalnih radarjev ali premiki rezerv se lahko pričnejo že
pred glavnim udarom in lahko potekajo na različno oddaljenih lokacijah.
Pri tem se lahko ogenj osredotoči na nasprotnikove glavne sile, da bi jih
»prikovali« v zaklonilnike in utrjene položaje, medtem ko se z manevrskimi silami v tem času izvede hiter manever, da bi nasprotnika(e) udarili v
bok(e) ali hrbet. V tem primeru gre za usklajevanje manevra z ognjem (ta
manever se izvede z dometi in oblikami krivulj izstrelkov) z manevrom
desantnih in mehaniziranih sil. Z usklajevanjem napada na dveh smereh
je mogoče doseči, da se nasprotnik zmede v presoji, kateri udar je glavni;
potem ko pregrupira sile, da bi se postavil po robu glavnem udaru, je mogoče z udarom na pomožni smeri, skladnim z udarom na glavni smeri in
manevrom pregrupiranja nasprotnikovih sil, doseči uspeh in prodreti do
glavnega objekta po pomožni smeri.
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Prostorsko-časovno usklajevanje zahteva v vsaki vojaški operaciji usklajevanje naloge in vloge številnih rodovskih enot, kot so oklepne enote
in pehota (ki ščiti tanke pred nasprotnikovo pehoto, oboroženo s protioklepnimi sistemi), pehota in inženirske enote (ki odpirajo napadajoči pehoti in tankom prehode v minskih ovirah), mehanizirane enote in artilerija (ki ima nalogo nevtralizirati nasprotnikovo obrambo) ipd. Vendar pa
usklajevanje nalog in vlog samo po sebi še ne zadostuje za uspeh, obenem
je treba zagotoviti, da potekajo dogodki v pravem času in na pravem
mestu, da bi mogli doseči prednost pred nasprotnikom. Znane so številne
dobro usklajene, a kljub temu neuspešne akcije. Med njimi je poleg znane
dardanelske desantne operacije iz prve svetovne vojne zelo znana tudi desantna operacija pri Vonsanu, ki je med korejsko vojno (1950–1953) sicer
omogočila uspešno izkrcanje desantnih enot na obalo, a je desant zamudil, ker so se nasprotnikove enote med ameriškimi pripravami za desant
že pravočasno umaknile na sever. Prostorsko usklajevanje vključevanja v
boj je posebno pomembno v skupnih operacijah vojnega letalstva, flote in
kopenske vojske, ker so te veje oboroženih sil praviloma opremljene z
zelo različnimi orožji in opremo ter imajo različne logistične potrebe in
avtonomijo.

Univerzalnost
Univerzalnost, vsestranskost ali večnamenska uporabnost (ang. versatility) je sposobnost oboroženih sil, da izvedejo različne naloge, oziroma da
po potrebi v različnih klimatskih in geografskih okoliščinah izvedejo
napad ali obrambo ter da sodelujejo v različnih vrstah napadnih ali
obrambnih operacij, bitk in bojev, oziroma operacij, drugačnih od vojne
(OOTW). Univerzalnost oboroženih sil zahteva velika vlaganja v opremo,
orožje in urjenje, vendar je to še vedno gospodarnejša rešitev kot specializacija, ko bi bilo treba ustanoviti veliko armado in v njej dele, namenjene
le za eno ali dve nalogi. Če povemo v prispodobi, oborožene sile morajo
danes delovati podobno kot deseterobojci in ne kot atleti, pripravljeni za
eno samo disciplino. Ker imajo ZDA globalne interese, morajo biti njihove oborožene sile usposobljene in opremljene tako, da lahko po potrebi
delujejo na vseh oceanih in celinah. Kopenska vojska ZDA mora npr. biti
usposobljena za delovanje v džunglah, stepah, tundrah, puščavah, gosto
naseljenih urbanih okoljih itd.
Univerzalnost se doseže tako, da poveljnik določi težišče bojnega delovanja in iz podrejenih enot oblikuje udarne skupine, ki potem opravijo
bojno nalogo. Če se mora oklepna enota prebiti skozi minske ovire, jo
okrepi z inženirskimi enotami (ki odstranijo te ovire), če izvaja protidesantno obrambo rajona, jo okrepi z enotami zračne obrambe (ki imajo nalogo, da delujejo proti zračnim desantom v zraku) ipd. S takšnim združevanjem udarne skupine lažje opravijo bojne naloge. Pri združevanju sil v
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nove celote upošteva, da morajo med izvajanjem naloge učinkovito in
hitro preiti od ene vloge ali naloge k drugim vlogam in nalogam. Enota, ki
je npr. v napadu zasedla most, mora biti sestavljena tako, da ga potem
lahko tudi učinkovito brani. Vsaka veja oboroženih sil je na strateški
ravni sestavljena in organizirana tako, da lahko hitro oblikuje sile za spopad z različnimi izzivi. Podlaga za to sta oborožitev in dolgotrajno urjenje.
Na taktični ravni pomeni univerzalnost (vsestranskost) sposobnost korpusov, divizij in nižjih enot, da uspešno opravijo tudi naloge, za katere
sicer niso prvotno izurjene. Enote mornariške pehote so npr. v prvi vrsti
namenjene za osvojitev mostišč, kamor se nato izkrcajo enote KOV, lahko
pa se uporabijo za evakuacijo ameriških državljanov iz ogroženih držav,
kot rezerva za hitro posredovanje na kopenski fronti, kot sile za protipartizansko delovanje na rečnih in močvirnih bojevališčih (kot npr. v Vietnamu) in podobno.
Ko je delitev sveta na dva nasprotujoča si politična pola postala preteklost, je pojem univerzalnost (vsestranskost) zajel tudi sposobnost enot,
poveljstev in štabov vseh vej oboroženih sil, da ne izvajajo le klasičnih vojaških operacij, ampak v sodelovanju z mednarodnimi silami ali samostojno tudi operacije, drugačne od vojne (OOTW). Prehod od enih operacij na
druge mora biti gladek, kakršen je bil npr. med operacijami proti ZRJ leta
1999. Takrat so vzporedno potekale letalsko-raketna operacija 5. zračne
armade, strateškega letalstva (bombniki B-52, B-1 in B-2) in palubnih letal
6. flote ter raketonosilcev in raketonosilk proti ciljem na ozemlju ZRJ, mirovna operacija na ozemlju Makedonije, mirovna operacija v Albaniji, mirovna operacija v Bosni in Hercegovini in pomorsko-zračna blokada ZRJ.
Takoj ko je bil podpisan Kumanovski sporazum, so se ameriške sile pregrupirale in izvedle prehod na mirovno operacijo na Kosovu (KFOR), kjer
so glavno vlogo prevzele enote kopenske vojske, ki so bile med potekom
zračno-raketne operacije v pripravljenosti kot strateška rezerva. Takšen
prehod oboroženih sil od ene vloge in naloge na drugo vlogo in nalogo
zmorejo samo oborožene sile z ustrezno strukturo, ustreznim vodenjem,
ustrezno izurjene in oborožene in s podrobnimi načrti.
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VPLIV NORM MEDNARODNEGA PRAVA OBOROŽENIH
SPOPADOV NA VOJSKOVANJE IN BOJEVANJE
Mednarodno vojno pravo (ius ad bellum) se je razvijalo kot poseben del
mednarodnega prava, s katerim so države v skupno korist normativno
uredile medsebojne odnose tudi med vojskovanjem in bojevanjem,252
prav tako pa tudi med pogajanji in sklepanjem sporazumov po končanih
sovražnostih.253 Haaške konvencije predpisujejo, da je treba vojno formalno napovedati, ne pa tudi tega, koliko časa mora preteči od napovedi
do začetka sovražnosti; v praksi je bila vojna najpogosteje napovedana tik
pred začetkom sovražnosti, za napad pa je bil izbran najprimernejši trenutek, ki se mu je prilagodil trenutek vojne napovedi. Kljub tem dokaj ohlapnemu predpisu o nujnosti vojne napovedi, ki temelji na običajnem
pravu, je bilo v obdobju od leta 1700 do leta 1907 – ko je bila ta konvencija sprejeta – napovedanih samo 10 vojn, kar 107 pa se jih je začelo brez
napovedi254.
Danes pravni teoretiki izhajajo iz tega, da je izraz mednarodno vojno
pravo postal v marsičem zastarel, ker so v sodobnem svetu nekdanje
vojne povsem zamenjali oboroženi spopadi nižje intenzivnosti od
vojne255. Zato so se dogovorili, da področje nekdanjega mednarodnega
vojnega prava prilagodijo vmesnemu stanju »ne miru in ne vojne« (ki je
značilno za oborožene spopade, saj potekajo v »sivi coni« med mirom in
vojno) in ga preimenujejo v pravo oboroženih spopadov (konfliktov)256.
252 Na

razvoj mednarodnega vojnega prava (ius ad bellum) je močno vplival nizozemski
pravnik Hugo Grocius (1583–1645), znan zagovornik doktrine pravične vojne (bellum iustum). Zavrgel je stališča privržencev t. i. realistične šole, ki so trdili, da v vojni
ni prostora za moralo in da v njej ne veljajo nobeni zakoni (inter arma silent leges),
prav tako pa tudi stališča pripadnikov pacifistične šole, ki so zaradi človeških žrtev
in škode vsako vojno že vnaprej zavračali kot nemoralno in nesprejemljivo. Grociusovo izhodišče je bilo, da je vojna sprejemljiva, če ima pravičen razlog (iusta causa)
(1), če obstaja sorazmerje med zlom, ki ga povzroča, in dobrinami, ki se z njo varujejo (2), če so možnosti, da se uspešno konča (torej ni bil naklonjen geslu »svoboda ali
smrt«) (3), če je napovedana (4), če jo napovedo legalne oblasti (5) in če je res zadnje
sredstvo (ultima racio), da se doseže cilj (6). Grocius je razlikoval ius ad bellum kot
sistem norm, ki veljajo za odnose med državami, od ius in bello kot sistem norm, ki
veljajo za odnose med oboroženimi silami v oboroženem boju.
253 Zgodovinski pregled razvoja norm mednarodnega vojnega prava in njihovega preoblikovanja v norme oboroženih spopadov je mogoče najti v študiji sovjetskih avtorjev
A. I. Poltoraka in L. I. Savinskija Oboroženi spopadi in mednarodno pravo (Vooružennye
konflikty i meždunarodnoe pravo; Nauka, Moskva 1976).
254 Juraj Andrassy: Međunarodno pravo, str. 572; Školska knjiga, Zagreb 1976.
255 Prav tam, str. 74–80.
256 Novo področje prava ima tri sestavne dele: (1) pravo preprečevanja vojne, ki vključuje razoroževanje, kolektivno in regionalno varnost, politiko nevtralnosti, mirne nači-
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Za to pravno področje so značilni številni kompromisi med potrebami vojaških poveljnikov na eni strani, ki se trudijo za uspešen potek operacij in
zmanjšanje svojih izgub, na drugi pa željami izvedencev za mednarodne
odnose, politikov, sociologov, pravnikov in drugih, ki si prizadevajo
zmanjšati izgube med civilnim prebivalstvom in njegovim imetjem ter
kulturnimi dobrinami in v okolju kot celoti pred rušilno močjo sodobnih
orožij. Ker je problem hud in ga je težko reševati, ni čudno, če je znani
britanski admiral John Fisher v zvezi s tem že na začetku 20. stoletja vdan
v usodo izjavil, da je želja humanizirati vojno podobna želji humanizirati
pekel.257
Vrhunski dosežek sodobnega mednarodnega prava sta sklep OZN iz
leta 1974, da je agresija zločin proti človeštvu, in 51. člen Ustanovne listine OZN, ki sleherni državi zagotavlja pravico do samoobrambe, kadar postane žrtev napada, in ji dovoljuje obrambo, vse dokler Varnostni svet
OZN »ne ukrene vsega potrebnega za ohranitev mednarodnega miru in
varnosti«. Zanimivo je, da so po Ustanovni listini OZN in številnih resolucijah sicer prepovedane agresivne vojne, nista pa prepovedani ne državljanska in ne narodnoosvobodilna vojna, zaradi česar se strokovnjaki v
praksi v razpravah o različnih pravnih vidikih oboroženih spopadov pogosto razhajajo. To se še posebej dogaja pri oboroženih in drugih intervencijah,258 ko so se doslej intervencionisti praviloma sklicevali na zelo ozko
dojemanje načela legitimnosti, ki je bilo utemeljeno na sporazumih z državami, kjer so posredovali, in na prošnjah njihovih legalno izvoljenih oblasti za pomoč; izhajajo iz solidarnosti med zakonito izvoljenimi vladami.
Da bi si ohranile obstoječe stanje, si lahko medsebojno vojaško pomagajo,
da se uspešneje postavijo po robu poskusom neustavnih sprememb oblasti.259 Legalizacija intervencije se praviloma doseže tako, da zakonito
ne in sredstva reševanja sporov, ipd; (2) pravo prepovedi vojne, ki se ukvarja z normami in načeli, ki prepovedujejo uporabo sile in grožnjo njene uporabe, predvsem
pa se ukvarja s spremembami v tradicionalnih normah ius in bellum; (3) pravo oboroženih spopadov, ki se ukvarja z opredelitvijo časovnega in prostorskega okvira
oboroženih spopadov, s statusom vpletenih v oborožene spopade, z zavarovanjem civilnega prebivalstva, z zavarovanjem spomenikov in narave, z odgovornostjo udeležencev oboroženih spopadov za morebitne zločine, ipd (prav tam, str. 79).
257 »Humaniser la guerre c’est comme si l’on voulait humaniser l’enfer!« (Revue de droit
militaire et de droit de la guerre, No 3.4/1997, str. 44; Palais de Justice, Bruselj).
258 Teoretiki mednarodnega prava intervencije ne opredeljujejo na enak način. Za tradicionaliste je intervencija zgolj uporaba oboroženih sil na ozemlju drugih držav, medtem ko vsa druga vmešavanja v notranje zadeve drugih držav (intercesija) obravnavajo izven tega pojma intervencije in jih dopuščajo.
259 Med značilnimi primeri vojaške intervencije so vojne Svete alianse, ki so jo po zmagi
nad Napoleonom leta 1815 ustanovile fevdalne monarhije Rusija, Avstrija in Prusija,
da bi fevdalno družbeno ureditev v Evropi zavarovale pred meščanskimi revolucijami
in gibanji za narodno osvoboditev. Podobno izhodišče so imele sile Antante, ki so po
ruski oktobrski revoluciji in končani prvi svetovni vojni posredovale proti sovjetski
Rusiji in Madžarski, da bi preprečile širjenje proletarskih revolucij po evropskih
državah.
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izvoljena vlada države, ki jo ogroža vstaja opozicije, prosi drugo državo,
da posreduje na njenem ozemlju in ji s tem pomaga ohraniti osbtoječe stanje.260 Niso redki primeri, da vlada v državi, v kateri je prišlo do vstaje ali
revolucije, poskuša prikazati opozicijske sile kot podaljšano roko kake
druge države; zato se sklicuje na pravico do samoobrambe in zaprosi
zavezniško državo za vojaško posredovanje.261 Tako se oboroženi spopadi
internacionalizirajo.
Danes je pojem intervencije veliko širši kot nekoč, ko je bil omejen na
uporabo vojaške sile, saj zajema tudi gospodarske, propagandne, psihološke in druge pritiske, prav tako pa zastraševanje in posamična nasilna
dejanja262. Zato so že v šestdesetih letih minulega stoletja pravni strokovnjaki Komiteja za preučevanje pravnih vprašanj OZN ugotovili, da cilji,
zaradi katerih so nekoč oblikovali norme mednarodnega vojnega prava,
niso enaki ciljem oboroženih sil OZN in da se Združenim narodom ni
treba držati vseh norm in običajev mednarodnega vojnega prava, ampak –
kot nova institucija – lahko povsem svobodno odločajo, katere norme
bodo upoštevali, katerih pa ne.263
V 7. poglavju Ustanovne listine OZN je natančno določeno, da ima
edino Varnostni svet OZN pooblastilo za presojo, ali je kako dejanje agresija oziroma kršitev miru, ter da sme potem na podlagi tega proti strani,
ki spora ne rešuje v skladu z določbami 6. poglavja (s pogajanji, z anketo,
s posredovanjem, s spravo, z razsodništvom, s sodno rešitvijo, z obračanjem na regionalne ustanove ali regionalne dogovore ali pa »z drugimi
260 Pogosto

je težko ugotoviti, ali gre za dejanski poziv vlade ali pa le za zaigrani poziv
zarotniške skupine, ki se je sama razglasila za »edino legalno vlado«. Znano je, da so
v državljanskih vojnah spopadene strani, ki so se razglašale za edine legalne predstavnike oblasti, pogosto klicale na pomoč vlade drugih držav, da naj posredujejo na
njihovem ozemlju. Znan je primer Angole, ki se je po dekolonizaciji spremenila v
vojskovališče, kjer sta se za oblast bojevali dve angolski frakciji, vzporedno z njima
pa so se še kubanski »prostovoljci« spopadali z južnoafriškimi enotami – prvi so se
prišli bojevat za zmago »komunistične revolucije«, drugi pa so pri sosedih »branili
svobodni svet«.
261 V to zvrst sodi primer vietnamske vojne, ki je izbruhnila v šestdesetih letih minulega
stoletja in trajala deset let. Potem ko so Vietnam po odhodu francoskih enot razdelili
na dve državi z različnima družbenima ureditvama, je v Južnem Vietnamu izbruhnila
vstaja nezadovoljnega kmečkega prebivalstva proti korumpiranemu režimu (ki se je
predstavljal kot »legalno izbrana vlada«). Vladajoči režim je prosil za vojaško posredovanje ZDA, vstajniki pa za pomoč Severnega Vietnama, LR Kitajske in ZSSR. Tako
so se oboroženi spopadi razširili iz Južnega Vietnama na celoten indokitajski polotok.
262 Druga točka Deklaracije Generalne skupščine OZN (z dne 21. decembra 1965) o nedopustnosti vmešavanja v notranje zadeve držav in zaščiti njihove neodvisnosti in
suverenosti je izrecno izpeljana iz prepovedi, da nobena država ne sme uporabiti niti
podpirati uporabe ukrepov gospodarske, politične ali kake druge narave, da bi drugo
državo onemogočila pri uresničevanju njenih suverenih pravic ali kakih drugih koristi. Prav tako se morajo vse države vzdržati organiziranja, financiranja ali dopuščanja
oborožene, subverzivne ali teroristične dejavnosti, ki bi bila usmerjena v nasilno
spremembo režima v drugi državi, ali vpletanja v državljansko vojno v drugi državi.
263 Prav tam, str. 85.
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sredstvi po svoji izbiri«) in se ne ravna po priporočilih Varnostnega sveta,
organizirati prisilne nevojaške ukrepe (mednje so v 41. členu vključeni
prekinitev gospodarskih odnosov in železniških, pomorskih, letalskih,
poštnih, telegrafskih, radijskih in drugih povezav, vključno s prekinitvijo
diplomatskih stikov); če to ne zaleže, lahko uvede tudi vojaške ukrepe. Za
tem je v 42. členu poudarjeno, da sme Varnostni svet s pomorskimi, zračnimi ali kopenskimi silami izvesti takšno akcijo, »kakršna bi se mu zdela
potrebna za ohranitev ali vzpostavitev mednarodnega miru in varnosti«.
Ta izpopolnjeni sistem pravnih norm je bil oblikovan zato, da bi vojno
za vedno odpravili kot način reševanja sporov in da se ne bi nikoli več ponovile vojne, tako značilne za prvo polovico 20. stoletja; žal ni mogel zagotoviti miru niti v drugi polovici 20. stoletja niti v začetku 21. stoletja.
Razloge za to bi bilo treba iskati v osnovni pomanjkljivosti mednarodnega
prava, v tem sklopu pa tudi mednarodnega prava oboroženih spopadov,
ki za kršilce nimata učinkovitega sistema mednarodnega nadzora in sankcij. Ko pride do ogrožanja mednarodnega miru, so za odločitev o tem, kdo
ga je prekršil, pristojne stalne članice Varnostnega sveta OZN, torej države zmagovalke druge svetovne vojne; odločiti se morajo tudi o tem, kako
kršilca prisiliti, da bo spremenil svoje ravnanje. Imajo pa tudi pravico
veta; o tem, kdo je agresor, in kako organizirati proti njemu skupen
(ne)vojaški poseg OZN, je neogibno potrebno soglasje vseh. Doslej so
stalne članice Varnostnega sveta OZN v večini primerov postavljale v ospredje vsaka svoje nacionalne interese in so za to dodobra izkoriščale pravico veta. Namesto da bi nastopale skupaj, so med seboj lobirale in se povezovale druga proti drugi.264 Razmere so se bistveneje spremenile šele
po koncu delitve sveta na dva nasprotujoča si dela, dokaz za to pa so vojaške operacije mednarodnih koalicij proti Iraku v Kuvajtu (1991), proti
ZRJ (1999) in talibanskemu režimu v Afganistanu (2001–2002).
Norme mednarodnega vojnega prava so se razvijale postopno, v prvi
fazi s poudarkom na opredelitvi medsebojnih pravic in dolžnosti vojskujočih se držav, nato pa tudi pravic in dolžnosti nevtralnih držav.265 Temelj,
na katerem so nastajale prve norme, so bili običaji. Tako so že v antični
Grčiji vojno napoved prenašali nasprotnikom posebni sli, ki so bili nedotakljivi, enako kot so bila nedotakljiva sveta mesta (preročišča, templji,
svetišča ipd.); ujetnikov niso pobijali in žrtvovali, kot so to počeli barbari,
ampak zamenjevali za svoje ljudi, prav tako trupla padlih vojakov. Znano
je tudi, da so Rimljani strogo spoštovali besedo, ki so jo dali sovražniku
(fides etiam hosti servanda).266 Sužnji med upori in barbarski narodi med
264 Prav

ta blokada je v petdesetih letih pomagala, da se je s posebno Resolucijo Generalne skupščine OZN (znana je pod imenom Uniting for Peace) odprla Generalni
skupščini možnost, da – kadar se Varnostni svet OZN zaradi uporabe veta znajde
brez moči – priporoči ustrezne ukrepe za ohranitev mednarodnega miru in varnosti.
265 M. M. Avakov, I. N. Arcibasov: Meždunarodnoe pravo, 5. zvezek, str. 222–225; Sovetskaja voennaja enciklopedija, Moskva 1977.
266 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 633; Beograd 1975.
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vdori so te grške in rimske norme imeli za dokaz slabosti in mehkužnosti,
zato jih niso spoštovali; zaradi tega so Rimljani in pozneje Bizantinci v
vojnah z barbari te norme opustili; ujetnike so bodisi žrtvovali bogovom,
bodisi maščevalno pobili, pohabili ali zasužnjili.267
Norme mednarodnega vojnega prava so se znova uveljavile v obdobju
fevdalizma, vendar so pravila častnega (»viteškega«) odnosa do ujetih nasprotnikov in možnost, da se odkupijo, veljali le za fevdalce, za druge stanove pa ne, posebno pa ne na uporne kmete, pripadnike drugih ver ipd.,
ampak so z njimi okrutno obračunali. Ujetnike so šteli za del vojnega
plena in so postali zasebna lastnina tistega, ki jih je ujel (bogatejše so ponudili za primerno odkupnino). Norm niso spoštovali tudi med vojnami
proti Turkom in med verskimi vojnami v Evropi. Vojskovodja, ki je vodil
pohod, in zavzel kako mesto ali trdnjavo, je po običaju prepuščal svojim
vojakom, da so izropali zavzeta mesta in trdnjave, prebivalce pa mučili,
pohabili ipd. Že pri starih Rimljanih je vojskovodja po zmagi dal vojakom
poseben dogovorjen znak – visoko v zrak je dvignil krvavo kopje (hasta
cruentata), da so lahko začeli z ropanjem, ki pa je smelo trajati le določen
čas. V 12. stoletju je bila običajna pravica vojakov do ropanja osvojenih
mest zapisana kot zakon lex pacis castrensis.268 Čim bolj srdito in žilavo
se je branilo kako mesto ali trdnjava, večja je bila maščevalnost zmagovalcev.269 Vendar so takšno običajno pravo takrat vsi sprejemali kot nekaj
samoumevnega.
Šele tridesetletna vojna (1618–1648) je s svojimi vseevropskimi razsežnostmi in množičnimi poboji civilnega prebivalstva270 ter z uničevanjem
njegovega imetja spodbudila med takratnimi evropskimi pravniki razmišljanja o tem, da je treba dotedanje državne norme o vodenju vojne (ius ad
bellum) razširiti in dopolniti z normami, po katerih bi se morale ravnati
oborožene sile med bojevanjem v vojni (ius in bello). Tako so se do 18. stoletja izoblikovale dodatne norme, ki so predpisovale poseben status pogajalcev (parlamentarcev), zamenjavo ujetnikov, človeško ravnanje z bolniki
267 Med

značilne primere takšnega ravnanja se šteje dejanje bizantinskega cesarja Vasilija II., ki je po bitki na planini Belasici (29. 7. 1014) pohabil 14.000 makedonskih vojakov: oslepil jih je, le vsakemu stotemu je pustil po eno oko, da je lahko druge vodil
domov. S tem je želel odvrniti nadaljne makedonske napade na Bizanc. (Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 1. zvezek, str. 542)
268 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 10. zvezek, str. 740–41.
269 Edward Gibbon (1737–1794) v svoji študiji propada Bizanca opisuje, kako je potekalo turško ropanje po zavzetju Carigrada, ki je trajalo 29. maja 1453 od 13.00 do 20.00
(torej 7 ur). Skupna vrednost tedanjega imetja cesarstva je bila takrat ocenjena na 4
milijone zlatnikov. Neizmerno dragocene rokopise (v knjižnicah jih je bilo okoli
120.000) so neuki turški vojaki prodajali po smešnih cenah (za 10 zvezkov rokopisov
so zahtevali po 1 dukat!). (Opadanje i propast rimskog carstva, str. 504–505; Dosije,
Beograd 1996)
270 Ocenjuje se, da je bilo samo v Nemčiji med Tridesetletno vojno pobitih 6 milijonov
od skupno 16 milijonov prebivalcev. Skupno število ubitih vojakov vseh držav je
znašalo okoli 450000, kar je komaj komaj 6 % od izgub nemškega civilnega prebivalstva (Vojna enciklopedija – II.izd. – str. 123);
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in ranjenci, prepoved ropanja ter pravice in obveznosti nevtralnih držav.
Za skok v kakovosti in številu norm je poskrbela francoska meščanska revolucija (1789–1794); ni samo razglasila, da so zakonite le obrambne
vojne, ampak je med norme, ki so jih morale spoštovati vojskujoče se strani, vključila tudi human odnos do civilnega prebivalstva.
Za začetek razvoja sodobnega mednarodnega vojnega prava velja druga
polovica 19. stoletja. Potem ko je bila zapored uradno potrjena vrsta konvencij, so bile norme mednarodnega vojnega prava najpopolneje uzakonjene na haaških konferencah (1899, 1907). Njihov pomemben del so postala humanitarna pravila za zaščito vojnih žrtev, torej ranjencev in
bolnikov, vojnih ujetnikov ter civilistov. Od teh prvih haaških konferenc
do danes je mednarodno vojno pravo pridobilo vrsto novih norm, ki jih
po področjih, s katerim se ukvarjajo, lahko razvrstimo na naslednja poglavja: splošna načela in določila, humanitarna pravila, prepovedana
sredstva in načini vojskovanja, tehnična ali proceduralna pravila in ostala
pravila.
Splošna načela zajemajo pravno opredelitev osnovnih pojmov, kot so
vojskujoče se strani, vojskovališče, bojišča, operacijske cone, pravice in
dolžnosti pripadnikov oboroženih sil in odgovornost za kršenje norm ter
sankcije. V tem sklopu je novo, da obravnavajo tudi nemednarodne spopade; čeprav zanje ne veljajo vse norme kot za meddržavne spopade, je
izrecno poudarjeno, da je tudi v teh spopadih treba ohraniti načela človečnosti, pri čemer so prepovedani uboj, mučenje, telesne kazni, pohabljanje, jemanje talcev, skupinske kazni, usmrtitve brez zakonite sodne
obravnave271 ipd. Pripadniki oboroženih sil, ki delujejo v oboroženem
spopadu, so borci, pri čemer je novo to, da jim ni več treba imeti uniforme, ampak zadostuje, če (»v izjemni situaciji zaradi narave sovražnosti«)
odkrito nosijo orožje; orožja jim ni treba nositi stalno, lahko ga enkrat
imajo in drugič spet ne.272 Če jih nasprotnik ujame, veljajo brez zadržkov
za vojne ujetnike in imajo pravico do humanega ravnanja ter do spoštovanja njihove osebe in časti,273 prav tako kot imajo pravico obdržati svoje
imetje in osebne predmete.274 Ranjence, bolnike in brodolomce je treba
ščititi v vseh okoliščinah, prav tako se ne smejo med njimi delati razlike
in treba jih je negovati enako kakor svoje ranjence.275 Novo je tudi, da je
271 Povzetek

Ženevskih konvencij z dne 12. 8. 1949 in njihovih dodatnih protokolov, str.
3; MORK Ženeva.
272 Prav tam, str. 11.
273 To ne velja za tiste pripadnike oboroženih sil, ki so se vdali nasprotniku, nato pa stopili v njegove oborožene sile in se skupaj z njimi bojevali proti svoji domovini in vojski. Med prvo svetovno vojno so avstrijska vojaška sodišča vse ujete Slovence in
druge Slovane, ki so prestopili iz avstrijske vojske med prostovoljce srbske vojske ali
na ruski fronti v jugoslovansko divizijo (»Dobrovoljačka divizija«), takoj obsodili na
smrt in obesili. Dezerterjev in prestopnikov v nobeni vojski ne štejejo za vojne ujetnike, ampak za izdajalce.
274 Prav tam, str. 11–12.
275 Prav tam, str. 5.
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treba skrbno pobrati vse mrtve, jih dostojno pokopati in preprečiti, da bi
postali žrtve plenilcev, vendar se ne sme upepeliti in pokopati nikogar,
dokler se pravilno ne ugotovi njegova identiteta, po možnosti z zdravniškim pregledom. Posebej je predpisano, da je treba ujetemu sanitetnemu
osebju in tistim, ki skrbijo za duhovno oskrbo vojakov (predstavnikom
Cerkve v vojski), omogočiti, da nadaljujejo svoje delo pri ranjencih in bolnikih, če pa ti njihove pomoči niso potrebni, jih je treba izpustiti, da odidejo domov.276
Med normami mednarodnega vojnega prava in prava oboroženih spopadov so bila doslej v praksi huje kršena zlasti določila o prepovedanih
načinih bojnih delovanj in uporabi prepovedanih orožij. Petrograjska deklaracija iz leta 1868 je npr. izrecno prepovedovala uporabljati proti pehoti eksplozivne izstrelke, težke manj kot 400 gramov, a kljub temu so vse
oborožene sile že med prvo svetovno vojno množično uporabljale ročne
bombe s podobnim učinkom, prav tako pa tudi letalske bombe podobne
mase. Podobno je bilo s Haaško deklaracijo iz leta 1899, ki je prepovedovala uporabo granat s strupenimi plini; ko so v prvi svetovni vojni Nemci
strupene pline kljub temu uporabljali, so trdili, da se ravnajo natanko po
deklaraciji, saj strupenih plinov niso razširjali z granatami, ampak so jih
razprševali iz posebnih kontejnerjev (vedno tako, da jih je proti nasprotnikovim položajem raznesel veter). Antantni zavezniki so potem začeli
bojne strupe na podoben način uporabljati tudi sami in trdili, da gre zgolj
za odgovor na nemške napade. Tako se je z bojnimi strupi v prvi svetovni
vojni zgodilo podobno kot z ročnimi bombami. Obe normi so navsezadnje
kršili vsi, ne da bi kdo za to po vojni odgovarjal pred sodišči.
V drugi svetovni vojni je bilo še več kršenj norm mednarodnega vojnega prava. Tako so vse vojskujoče se strani streljale s strelskim orožjem in s
protiletalskimi topovi na padalskodesantne enote, čeprav so bili padalci
še v zraku in se niso mogli braniti; prepoved streljanja na padalce so v določeni meri upoštevali le, kadar je šlo za pilote, ki so se s padali reševali iz
sestreljenih letal. Podobno je bilo s tovornimi ladjami, ki so jih nemške
podmornice torpedirale brez opozorila, četudi so norme mednarodnega
vojnega prava od poveljnikov zahtevale, da ladje najprej ustavijo in prekrcajo njihove posadke na podmornico, šele potem lahko ladjo brez posadke potopijo. Mnoge nemške podmorniške poveljnike so sodišča po vojni
oprostila, čeprav se niso ravnali po normah; uspeli so dokazati, da so
imele trgovske ladje na krovu maskirane topove, s katerimi so posadke
streljale na podmornice, ko so se bližale ladjam, da bi z njih prekrcale posadke in jih šele nato potopile. Kazni so se izognili tudi tisti podmorniški
poveljniki, ki niso reševali posadk potopljenih trgovskih ladij, ker jim je
uspelo dokazati, da so jih napadla zavezniška protipodmorniška letala,
ravno ko so se hoteli lotiti reševanja brodolomcev ali pa so že reševali
brodolomce. Tako so med drugo svetovno vojno podmorničarji vseh držav
276 Prav

tam, str. 7.
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v glavnem skoraj vedno torpedirali trgovske ladje brez kakršnega koli
opozorila.
Kljub kršitvam so norme mednarodnega vojnega prava pomagale občutno zmanjšati trpljenje ljudi. Pri tem je imel pomembno vlogo mednarodni Rdeči križ, kajti njegovim komisijam so vojskujoče se strani morale
oddajati sezname z imeni ujetnikov. Do danes se je nekdanje mednarodno vojno pravo razvilo v sistem norm o oboroženih spopadih; omejitve, ki
jih predpisujejo, morajo spoštovati vse vojskujoče se države pri bojevanju
na kopnem, morju in v zraku. Norme mednarodnega vojnega prava nimajo samo vpliva na države in načrtovalce bojevanja, ampak tudi na ljudi, ki
neposredno izvajajo bojne naloge in morajo zato te norme dobro poznati,
če nočejo dopustiti, da bi jih zaradi neznanja nehote kršili. Spoštovanje
teh norm je zato že v miru vključeno v vsebino študija, urjenja in usposobljanja vojaških profesionalcev vseh hierarhičnih stopenj in drugih pripadnikov oboroženih sil.
Praksa dosedanjih vojn in oboroženih spopadov kaže, da je bil odnos
do mednarodnih zakonov, ki urejajo vojskovanje in bojevanje, vedno sestavni del vojaškega načrtovanja vojskovanja in bojevanja. Vsaka agresivna država si je želela že pred napadom zagotoviti podporo javnosti ter
predstaviti svojo akcijo kot zakonito, nasprotnika pa kot kršilca mednarodnih norm; zato se je posebej trudila, da je svoj napad predstavila kot
zakonito samoobrambo. Leta 1939 so Nemci svojo dolgo načrtovano in
pripravljano agresijo na Poljsko predstavili kot samoobrambno vojno; s
tajnimi službami so organizirali posebno akcijo, ki jo je vodil esesovski
major Alfred von Naujox; po nemških zaporih so zbrali skupino kriminalcev, ki so jim obljubili, da jih bodo po »napadu« izpustili na svobodo, in
jih preoblekli v poljske uniforme ter oborožili z orožjem, kakršno je imela
poljska vojska. Tako sestavljena tolpa je 31. avgusta 1939 »napadla« nemško obmejno radijsko postajo v Gleiwitzu (po poljsko Glivicah).277 Da bi
bila akcija čim bolj prepričljiva, so po vdoru v radijsko postajo oddali v
eter več sporočil s protinemško vsebino. Potem so prišli radijski postaji na
pomoč pravi nemški vojaki; »poljske napadalce« so postrelili in jih nato
celo razstavili; za predstavnike mednarodnih množičnih medijev so organizirali poseben ogled, gromka nacistična propaganda pa je pobite »Poljake« pred vsem svetom razglasila za živ dokaz poljske »agresije« in ga izkoristila kot opravičilo za napad na Poljsko.
Nemško politično-vojaško vodstvo se je ob napadu na Sovjetsko zvezo
(operacija Barbarossa) zavedalo, da ima ZSSR prednost v demografskem
dejavniku (številu prebivalstva), geografskem prostranstvu in v zalogah
energije, hrane in surovin, zato je moralo izsiliti hitro zmago in Stalina
prehiteti, da ne bi mogel vključiti v vojno vseh svojih primerjalnih prednosti. Tako je v strateške načrte vključilo tudi sistematično kršenje norm
mednarodnega prava že od prvega dne vojne naprej, da bi nasprotniku že
277 Vojna

enciklopedija, 2. izdaja, 9. zvezek, str. 361.

386

XMARSOVA DEDIŠČINAX

kar takoj zlomili voljo do odpora in dvignili bojno moralo svojih sil. Tako
so, na primer, na podlagi tajnega povelja že vse od začetka vojne iskali
med ujetimi pripadniki Rdeče armade politične komisarje (Komissarbefehl) in Jude in jih pobijali. Tudi pri drugih sovjetskih ujetnikih niso spoštovali določil Haaške konvencije, ampak so jih namesto v ujetniška taborišča pošiljali v koncentracijska taborišča, kjer niso imeli niti ustrezne
hrane niti zdravniške nege, pa tudi pisem in paketov od doma niso prejemali. Nemški nacisti so na okupiranih ozemljih množično streljali talce in
razglašali, da tudi Rusi tako počno z ujetimi nemškimi vojaki; s tem so
skušali doseči, da se nemški vojaki ne bi za nobeno ceno vdajali, ampak
bi se bojevali do zadnjega diha.
Med vojno proti Franciji in Veliki Britaniji pa politično-vojaško vodstvo
Nemčije ni kazalo takega nespoštovanja norm mednarodnega vojnega
prava. Čeprav so nemški piloti že v španski državljanski vojni pogosto
bombardirali mesta in so nacistični vodje na začetku druge svetovne
vojne večkrat grozili, med bitko za Britanijo niso bombardirali britanskih
civilnih ciljev, kajti nemško vrhovno vojaško poveljstvo (OKW) je opozorilo Hitlerja, da bi jim Britanci s svojim letalstvom vrnili milo za drago.278
Ravno takrat je nemško letalstvo brez zadržkov bombardiralo Varšavo in
Rotterdam, saj od poljskega in nizozemskega letalstva niso pričakovali
nasprotnih napadov, ker so njuna letala uničili že prvega dne vojne.
Potem so spomladi 1940 britanski bombniki nad Nemčijo v nekem nočnem napadu na komunikacijska vozlišča zaradi navigacijske napake pomotoma odvrgli bombe tudi na civilne cilje; takoj po tistem so tudi Nemci
pričeli bombardirati britanska mesta, in bombardiranja mest in drugih civilnih ciljev so postala običajna praksa vseh vojskujočih se strani. Tako so
lomili moralo nasprotnikovega civilnega prebivalstva in državnega vodstva. Podobno so kasneje počeli tudi Američani na Daljnem vzhodu; za
cilje so pazljivo izbirali občutljiva gosto naseljena japonska mestna središča, kot orožja pa so množično uporabljali zažigalne bombe.279 V praksi se
je izkazalo, da se v drugi svetovni vojni nobena od spopadenih strani ni
ravnala po normah mednarodnega vojnega prava, ki so prepovedovale
bombardiranje mest.280 Analiza, koliko civilnih prebivalcev je med bombardiranji ubila vsaka tona odvrženega letalskega bojnega tovora, kaže,
da so bile izgube odvisne po eni strani od razvitosti civilne zaščite, po
drugi pa od metod bombardiranja (npr. bombardiranje v preprogi). V mestih brez organizirane civilne zaščite so bile izgube med prebivalci 5-krat
278 Thomas

Ward: The Ethics of Destruction – Norms and Force in International Relations, str. 126; Cornell University Press, London 2001.
279 Pred jedrskima napadoma na Hirošimo in Nagasaki so Američani leta 1945 bombardirali z zažigalnimi bombami 66 japonskih mest; v najhujšem napadu na Tokio so
uničili 66 % mestnega središča in ubili okoli 80.000 civilnih prebivalcev. Med temi
bombardiranji ni bilo v zahodni javnosti nobenih protestov zaradi kršenja norm
mednarodnega vojnega prava, četudi je bilo vsem dobro znano, da bombardirana središča mest niso bila vojaški ampak civilni cilji. (Thomas Ward, prav tam, str. 134–135)
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do 10-krat večje kot drugje, kjer je civilna zaščita delovala uspešno. V napadih na mesta brez civilne zaščite, na primer leta 1937 med bombardiranji španske Guernice, je tona letalskih bomb ubila skoraj 41 civilistov
(40,83), v napadu na Tokio leta 1945 pa 50,33. Po drugi strani je v Hamburgu, ki je imel organizirano civilno zaščito, leta 1943 zaradi tone bomb
izgubilo življenje »samo« 8 prebivalcev (8,03), ter v Dresdnu leta 1945
skoraj enako število (8,45). V napadih na Irak leta 1991 je pod napadi
vsake tone vodljivih bomb in raket ta kazalec upadel na 0,034 prebivalca,
med napadi na Kosovu leta 1999 pa le malo več (0,077–0,084).281
Po drugi svetovni vojni je bilo več poskusov, da bi norme, ki prepovedujejo uporabo nekaterih neselektivnih orožij in orožij, ki povzročajo večje trpljenje kot doslej znana, posodobili.282 V zadnjem desetletju minulega stoletja je bila s posebno konvencijo prepovedana proizvodnja, prodaja
in uporaba protipehotnih min,283 že pred tem pa prepovedana biološka,
kemična in druga bojna sredstva, ki učinkujejo na naravno okolje (Američani so med vojno v Vietnamu v ogromnih količinah uporabljali herbicide, da bi odstranili rastlinstvo ob komunikacijah – možno kritje za gverilce – in da bi uničili letino v vaseh, kjer so se oskrbovale partizanske enote
FLO Južnega Vietnama).284 Za te dejavnosti ni po vojni pred sodišči odgovarjal nihče. Novo je tudi to, da je med množičnimi palestinskimi samomorilskimi napadi na izraelske vojaške in civilne cilje v letu 2001 in letu
2002 v krogih vojaških pravnikov postalo zelo aktualno vprašanje, ali
ujete napadalce te vrste obravnavati kot vojne ujetnike ali pa kot navadne
zločince.
Prav tako so se razvnele razprave o tem, ali mednarodno pravo oboroženih spopadov dovoljuje oboroženim silam napade na najvišje predstavnike nasprotnikovega državnega vodstva, ali pa bi bilo treba takšne pose280 V

zvezi s tem je glavni svet sodišča na nürnberškem procesu ugotovil, da so mnoga
določila haaških konvencij, ki so se nanašala na nezakonito uporabo orožij, od leta
1907 do 1945 postala zastarela, za druga pa, ki so jih vojske v prvi svetovni vojni vsaj
delno spoštovale, pa se v drugi svetovni vojni sploh nihče ni menil. Praksa je pokazala, da so bombardiranja mest postala v vseh državah priznana sestavina modernega
vojskovanja (bombardment of cities and factories had become a recognized part of
modern warfare). (Ward Thomas, prav tam, str. 147)
281 Ward Thomas, prav tam, tabela 5–1, str. 169.
282 V to kategorijo sodijo eksplozivni izstrelki, ki ob eksploziji razpršijo drobce ohišja iz
stekla, plastične mase, stekloplastike in keramike; takih drobcev pri zdravniškem
pregledu ni mogoče takoj odkriti, ampak šele z rentgenskim aparatom. O tem je več
pisala posebna tematska številka Revue de droit militaire et de droit de la guerre (No1-23-4/1995). Podobno velja tudi za fosforne dodatke zažigalnim zmesem, npr. napalmu, ker poleg opeklin povzročajo tudi hude zastrupitve. Enako velja za izstrelke z jedrom iz osiromašenega urana, ki nimajo samo toksičnega učinka, značilnega za težke
kovine, ampak imajo še nekatere druge škodljive učinke.
283 Ben Sana: L’utilite militair des mine antipersonnel; Revue de droit militair et de droit
de la guerre, No 3–4/1997, str. 315–327; Bruselj.
284 Michael Schmitt: The Environmental Law of War; Revue de droit militair et de droit
de la guerre, No 1–2/1997, str. 13; Bruselj.
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ge oboroženih sil oziroma tajnih služb obravnavati kot vojne zločine oziroma umore. Julija 1991 je postalo znano, da so se od avgusta 1990 do
začetka zalivske vojne večkrat skrivaj sestali predstavniki tajnih služb Velike Britanije, Francije, Izraela in ZDA ter razpravljali o možnostih za likvidacijo Sadama Huseina; verjetno je bilo, da bi takšna akcija uspela, toda
ameriški predsednik in izraelska vlada sta izkoristila pravico veta in akcijo zavrnila.285 Eden od analitikov, ki je raziskoval vzroke za to zavrnitev,
je ugotovil, da se je ameriški predsednik George Bush st., ki je potreboval
podporo Kongresa za vojaški poseg in osvoboditev Kuvajta, zbal, da bi mu
v Kongresu očitali pomanjkanje etike, če bi odobril likvidacijo Sadama
Huseina; obenem pa bi imel dodatne težave z arabskimi zavezniki, ki bi
ga obtožili, da je popustil pritisku Izraela.286
Povsem drugačno stališče je imel ameriški predsednik George Bush ml.
med zavezniškimi operacijami proti ZRJ (The Allied Force leta 1999) in
Afganistanu (The Endurable Freedom leta 2001/02); takrat so ZDA javno
in z velikim medijskim hrupom razpisale – podobno kot tiralice iz časa
divjega zahoda – visoke denarne nagrade vsem, ki bi jim izročili jugoslovanskega predsednika Miloševića, Osamo bin Ladna in Mulo ben Omarja. Nova ameriška stališča o tem, da je treba voditelje držav in gibanj, ki v
obdobju globalizacije nasprotujejo ZDA, v tretjem tisočletju obravnavati
kot navadne kriminalce, se drastično razlikujejo od stališč, ki so jih ZDA
imele v 19. in 20. stoletju.287 Ameriški raziskovalec Thomas Ward, ki je
poglobljeneje raziskoval ta vprašanja, je ugotovil, da ameriška izvršna oblast zdaj pozorno spremlja ameriško javno mnenje in njegova stališča (v
imenu demokratske večine) o tem, ali bi bilo smotrno likvidirati te ljudi
ali pa ne, sprejema kot podlago (»normo«) za akcijo.288 Vendar mnogi izvedenci menijo, da je takšno ravnanje sicer mogoče moralno zagovarjati,
kadar gre za zločince in tirane, a legalizirati jih vseeno ne bi smeli.
Ob koncu tega poglavja je treba upoštevati, da je v praksi včasih dokaj
težko postaviti jasno ločnico med dovoljenimi načini, s katerimi se doseže
presenečenje v boju in v vojni, in med pokvarjenostjo in zahrbtnostjo, ki
spadata med vojne zločine, ki nikoli ne zastarijo.289 Takšnih zahrbtnosti
je kriv: (1) kdor nasprotniku lažno priseže ali mu da častno besedo o
vdaji, potem pa to zlorabi za napad nanj; (2) kdor uniči skladišča, opremo
in orožje, čeprav je bil že podpisan akt o kapitulaciji; (3) kdor zlorabi belo
285 Yossi

Mehman: Why the Plot to Kill Hussein Failed?; Los Angeles Times z dne 21. 7.
1991, str. M1–2.
286 Thomas Ward: The Ethics of Destruction, str. 48; Cornell University Press, USA
2001.
287 David Rapoport navaja, da je že prvi ameriški vojaški zakonik (Army’s Lieber Code iz
leta 1863) temeljil na tezi, da »civilizirane nacije zavračajo nagrade za uboj nasprotnikovih vodij, ker bi to pomenilo barbarizem«. (David Rapoport: Assasination and Terrorism, str. 4; Toronto 1971)
288 Thomas Ward, prav tam, str. 71.
289 Vojna enciklopedija, 2. izdaja, 6. zvezek, str. 628; 8. zvezek, str. 46.
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pogajalsko zastavo, da nasprotnika privabi na pogajanja, nato pa na njegove pogajalce iz zasede odpre ogenj; (4) kdor prosi za pomoč za lažnega
ranjenca, da nasprotnika zvabi v past; (5) kdor nasprotnika obvesti o ranjencih, obenem pa minira dostope do njih ali eksplozivne naboje celo
namesti nanje; (6) kdor oddaja lažna sporočila o premirju, da bi se mu
nasprotnik, ki nima zvez s svojim poveljstvom in ne pozna resnice, zaradi
tega vdal; (7) kdor oddaja signal SOS, da privabi nasprotnikove bolničarje, nato pa začne nanje streljati; (8) kdor uporablja nasprotnikove ali nevtralne zastave in uniforme; (9) kdor uporablja oznake Rdečega križa na
vozilih, ki prevažajo pripadnike specialnih enot; (10) kdor uporablja lažne
oznake nacionalne pripadnosti na ladjah, letalih in drugi bojni tehniki,
(11) kdor uporablja civiliste za »živi ščit«, (12) kdor uporablja civiliste za
gradnjo okopov na prvi bojni črti, (13) kdor uporablja mine presenečenja,
izdelane v obliki predmetov za vsakdanjo rabo (svinčnikov, denarnic, ročnih baterijskih svetilk, fotografskih aparatov, konzerv, mobilnih telefonov,
igrač ipd,), zato da bi žrtev zmamil, da jih uporabi,290 (14) kdor zastruplja
vodne vire, hrano, uničuje okolje ipd.

Humanitarne vojaške intervencije kot nova stvarnost obdobja
po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola
Že od Westfalskega sporazuma leta 1648, ki je označil nastanek moderne
evropske skupnosti držav, so meddržavni odnosi v Evropi temeljili na načelu neodvisnosti in ozemeljske nedotakljivosti; ko so vse tedanje evropske države privolile, da bodo v medsebojnih odnosih spoštovale to načelo,
so samoumevno sprejele tudi obveznost, da se ne bodo vmešavale v notranje zadeve drugih držav. Vendar tega načela niso vedno dosledno spoštovale. V 19. stoletju so se v turškem cesarstvu dvignile množične vstaje
krščanskih narodov, ki so jih mnoge takratne evropske države izkoristile
za vojaške posege proti Turčiji; opravičilo so našle v humanitarnih razlogih, predvsem pa jih je vodila nujnost, da zaščitijo krščansko prebivalstvo
pred turškim maščevanjem. Toda posegi te vrste so bili izjeme, ker so
evropske države v medsebojnih odnosih praviloma spoštovale načelo
neodvisnosti in ozemeljske nedotakljivosti.
Načelo neodvisnosti in ozemeljske nedotakljivosti države je zapisano
tudi v Ustanovni listini OZN, ki v 7. alineji 2. člena 1. poglavja izrecno
poudarja, da nobena določba te listine ne daje OZN pravice, da bi se vmešavala v zadeve, ki po svojem bistvu sodijo v notranjo pristojnost države,
in tudi ne nalaga članom dolžnosti, da bi take zadeve izročali v reševanje
po tej listini. Vendar pa je v istem odstavku tudi opozorilo, da spoštovanje
290 Tej

problematiki je posvečena posebna tematska številka Revue de droit militaire et de
droit de la guerre, No 1-2-3-4/1995.
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tega načela nikakor ne pomeni, da proti kaki državi ne bi bili uporabljeni
ukrepi 7. poglavja, ki se v celoti nanaša na akcije OZN v primeru ogrožanja miru, kršitve miru in agresivnih dejanj. Očitno je torej, da so sestavljalci tega dodatka izhajali iz potrebe, da je že iz moralnih razlogov nujno
treba omejiti veljavo načela neodvisnosti in ozemeljske nedotakljivosti.291
Toda ker se je svet po drugi svetovni vojni razdelil na dva vojaška bloka, v
Varnostnem svetu OZN tudi ob najhujših kršitvah človekovih pravic ni
bilo mogoče doseči soglasja za skupne nastope mednarodnih oboroženih
sil proti državam kršilkam.
V obdobju hladne vojne je med članicami OZN iz tretjega sveta prevladovalo izhodišče, da je vsaka vojaška in kakršna koli druga intervencija
na ozemlju druge države nezakonita, ker krši po eni strani načelo neodvisnosti in ozemeljske nedotakljivosti izpostavljene države, po drugi pa načelo samoopredelitve. Varnostni svet OZN pogosto ni mogel zavzeti enotnih stališč, velike sile so izkoriščale pravico veta, da so preprečile posege
proti svojim zaveznikom. Zato so bili le redki primeri, ko so države tretjega sveta posegle po vojaški samopomoči, da bi zaščitile ogroženo prebivalstvo sosednjih držav ali dosegle kake druge cilje; mednje štejemo
poseg Indije v vzhodnem Pakistanu (sedaj Bangladeš), poseg Tanzanije v
Ugandi in poseg Vietnama v Kambodži (takrat Kampučiji). Takrat je s podobnimi motivi Belgija posredovala v Kongu (leta 1960), Izrael v Ugandi
(leta 1976) idr.
Na sedanji stopnji razvoja mednarodnih odnosov ni več zavistne tekmovalnosti med velikimi silami, ki so v času hladne vojne vedno podpirale vsaka svoje glavne privržence; v mednarodni skupnosti je postalo ena
glavnih splošnih zahtev spoštovanje temeljnih človekovih pravic, zato se
svet resno ukvarja z vprašanjem, kako in s kakšnimi sredstvi posredovati
proti državi, ki krši temeljne človekove pravice svojega prebivalstva. Nekoč je posredovanje imelo prizvok diktata ali prisile in celo vmešavanja v
pravni sistem druge neodvisne države; pri tem ni šlo vedno le za vojaško
prisilo, ampak tudi za gospodarske in druge ukrepe in včasih celo za bolj
ali manj prijateljsko prepričevanje vodstva države kršilke, naj s svojim
ravnanjem preneha.292 Če bi se ta konvencionalna definicija upoštevala
tudi, kadar kaka država to počenja danes, da bi v drugi državi z gospodarskimi ali drugačnimi pritiski izsilila, da prva spoštuje človekove pravice lastnih državljanov, tedaj bi se tudi takšna nevojaška akcija lahko
obravnavala kot intervencija, s tem pa bi šlo tudi za kršenje temeljev mednarodnih odnosov, ki so bili doslej utemeljeni na načelu suverenosti vsake
države.
Če bi poskusili dosledno uveljavljati načelo spoštovanja človekovih pravic, bi bila ključna težava v dejstvu, da zahod dojema človekove pravice
291 G.

Lyons, M. Mastanduno: Beyond Westphalia – State Sovereignty and International
Intervention, str. 115–145; John Hopkins University Press, Baltimore 1995.
292 R. Little: Revising Intervention – a survey of recent developments; Review of International Studies, vol. 13/1987, str. 49.
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pogosto drugače kot preostali svet. Univerzalnega razumevanja ni. Države
po svetu niso na različnih stopnjah razvitosti le na gospodarskem, kulturnem, socialnem in drugih področjih, ampak tudi na političnem in pravnem področju.293 To so doslej izkoriščali mnogi represivni režimi, da so
oblast zlorabljali za obračunavanja z opozicijo, pri čemer so tudi sistematično kršili človekove pravice. Kljub temu je mednarodna skupnost postopno dosegla skorajda vsestransko soglasje o tem, da med zločine proti
človeštvu sodijo genocid, sistematična mučenja in zapiranja političnih
nasprotnikov ter njihovi poboji brez sojenja, prav tako kot tudi rasna, verska in druge oblike diskriminacije.
Po koncu hladne vojne se je zaradi novih trendov obudilo zanimanje,
da se na novo opredeli definicija posredovanja, kajti intervencija je postala način ukrepanja proti državam kršilkam človekovih pravic. Takšno intervencijo »v splošno korist«, s katero se rešujejo življenja ljudi, pa je
treba razlikovati od nekdanjih posredovanj, ko je šlo samo za koristi intervencijskih sil, zato se zanjo uporablja poimenovanje humanitarna intervencija.294 Eden od raziskovalcev, ki je analiziral številne današnje različice definicije humanitarne intervencije, je ugotovil, da so pri različnih
avtorjih vidne razlike v opredelitvi termina humanitarna intervencija, četudi se kot skupna osnova vedno obravnavajo: (1) nasilna akcija držav(e),
da bi v drugi državi preprečila ali ustavila množično kršenje človekovih
pravic ljudi, ki niso državljani države, ki posreduje, (2) pri čemer se uporabljajo oborožene sile brez soglasja države kršilke človekovih pravic, in
(3) za to akcijo obstaja ali pa tudi ne obstaja pooblastilo OZN.295
Humanitarno posredovanje pa ni samo odgovor tisti državni oblasti, ki
svojemu prebivalstvu krši temeljne človekove pravice, lahko je tudi način
za pomiritev oboroženih spopadov v tej državi ali pa odgovor na njen razpad, ker ga praviloma spet spremljajo množično kršenje človekovih pravic, zlom gospodarstva in rast kriminala vseh vrst. Posredovanje ima
lahko različne vsebine: a) večina avtorjev vključuje v intervencijo tudi
uporabo vojaške sile držav, ki posredujejo, ker je to nujno, saj silo uporabljajo tudi spopadene strani v državi, kjer so kršene človekove pravice; b)
293 R.

E. Howard: Human Rights and the Culture Wars – Globalization and the Universality of Human Rights; International Journal, vol. 53 – No 1/1997, str. 94–112.
294 Dr. Vojin Dimitrijević in dr. Radoslav Stojanović sta v univerzitetnem učbeniku (Osnovi teorije međunarodnih odnosa, str. 293; Beograd 1977) uporabila izraz t. i. humanitarne intervencije, pri katerem sta z dodatkom t. i. želela poudariti relativnost interpretacije človekovih pravic, ki jih velike sile vedno opredeljujejo skozi prizmo svojih globalnih interesov. Kot primere tako imenovanih humanitarnih intervencij sta
navedla belgijsko intervencijo v Kongu leta 1960, sovjetsko intervencijo v Čehoslovaški leta 1968 in akcijo izraelskih komandosov v Ugandi leta 1976.
295 Turški raziskovalec Šaban Kardaš, ki je raziskoval razvoj ideje in prakse humanitarne intervencije, se je oprl na izsledke Adama Robertsa, Tonnyja Bremsa Knudsna,
Marthe Finnemore in Wila Verweyja. S primerjalno analizo je izoblikoval definicijo,
ki smo jo predstavili v tem besedilu. (Šaban Kardaš: Humanitarian Intervention –
The Evolution of the Idea and Practice; Perceptions, june/august 2001, str. 120–137).
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intervencija se izvede brez soglasja države, proti kateri se posreduje; prav
v tem se humanitarna intervencija razlikuje od mirovnih operacij (peacekeeping operations), ki potekajo ob soglasju spopadenih strani; c) cilj intervencije ni, da se rešujejo rojaki, ki žive in delajo v državi kršilki (v ta
namen se izvajajo posebne reševalne operacije), ampak je treba rešiti nasilja državljane države kršilke človekovih pravic; č) čeprav si nekateri prizadevajo, da bi se intervencija štela kot vrsta samopomoči držav, ki posredujejo, so močne težnje, da bi v posredovanje vključili mehanizme 7.
poglavja Ustanovne listine OZN; v obdobju po koncu delitve sveta na dva
politična pola so Združeni narodi proti državam kršilkam človekovih pravic uporabili v 14 primerih gospodarske sankcije (od leta 1945 do konca
hladne vojne le dvakrat!), oborožene sile pa 11-krat (od leta 1945 do konca
hladne vojne pa le trikrat!).296
Prelomnico v teoriji in praksi humanitarnih intervencij pomeni resolucija Varnostnega sveta OZN št. 688, ki je Iraku po zalivski vojni prepovedala izvajati vojaške operacije in nadzor nad severnim in južnim delom
države, kamor so se umaknili kurdski in šiitski vstajniki, ki so se leta 1991
odzvali pozivu ZDA in začeli vstajo proti režimu Sadama Huseina; ker so
se skupaj z vstajniki umaknile tudi njihove družine, so se na severu Iraka
začele mednarodne humanitarne operacije (Provide Comfort I, II in
druge) in so ZDA, Velika Britanija in Francija zagotovili Kurdom zavetišče
(safe zone), s tem pa preživetje in varnost pred maščevalnimi pohodi iraških sil. Še korak naprej je pomenila resolucija Varnostnega sveta OZN št.
1199, ki je zagotovila humanitarno intervencijo za rešitev Albancev na
Kosovu; države, ki so jo izvedle, se niso omejile le na obrambne naloge,
podobne tistim v operacijah Provide Comfort I in II, ampak so po svoji
presoji v intervencijo vključile tudi bombardiranje ZRJ, ker drugače Miloševićevega režima ne bi bilo mogoče prisiliti, da preneha z izganjanjem albanskega prebivalstva s Kosova. Po velikem terorističnem napadu islamske organizacije Al Kajda na New York in Washington 11. septembra 2001
so ZDA izvedle vojaško intervencijo proti talibanskemu režimu v Afganistanu in jo pravno utemeljile s tem, da so bile napadene na svojem ozemlju in da jim zato 51. člen Ustanovne listine OZN daje pravico do samoobrambe.
Vsi opisani zgledi kažejo, da je v obdobju globalizacije vojaška intervencija dobila nove vsebine in povode. Danes »grožnja miru in mednarodni varnosti« niso le agresivna dejanja oboroženih sil ene države proti
drugi, ampak so to tudi teroristična dejanja, notranji spopadi in humanitarne katastrofe, ker lahko ogrozijo širše mednarodno okolje.
Nova stališča OZN, da so posledice humanitarne katastrofe v kaki razpadajoči državi v bistvu ogrožanje miru in varnosti, so se izrazito pokazala v prvi večji kompleksni humanitarni intervenciji OZN v Somaliji leta
1992.297 Takratni generalni sekretar OZN Boutros Ghali se je posebej
296 Šaban

Kardaš, prav tam, str. 128.
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potrudil, da so silam OZN določili čim zahtevnejše naloge; navsezadnje
so bile naloge tako zahtevne, da jih Združeni narodi sploh niso (z)mogli
uresničiti in je zato humanitarna intervencija doživela popoln neuspeh, ki
je pustil globoke posledice vsem naslednjim posredovanjem OZN.
Do humanitarne intervencije je prišlo zato, ker so v Somaliji po padcu
diktatorskega režima Siada Barreja leta 1991 izbruhnili oboroženi spopadi
med vodji somalskih klanov, od katerih se je želel vsak postaviti na čelo
države. Razpaslo se je razbojništvo, deželo je prizadela suša pravih biblijskih razsežnosti, od lakote je pomrlo več kot pol milijona prebivalcev, najmanj milijon pa jih je samo še životarilo na robu preživetja. Humanitarna
intervencija OZN se je začela aprila 1992 z začetno resolucijo Varnostnega
sveta OZN št. 751; ustanovljene so bile sile UNOSOM, ki so dobile nalogo
omogočiti dotok in delitev humanitarne pomoči ter preprečiti sovražnosti
med lokalnimi frakcijami, zaradi katerih pomoči ogroženemu prebivalstvu sploh ni bilo mogoče deliti.
Humanitarna intervencija se je razvlekla na 19 mesecev in je potekala
v treh fazah. Prva, Provide Relief, je potekala od 15. avgusta do 9. decembra 1992, ko so v Somaliji vzpostavili logistične baze za sprejem pomoči v
hrani in zdravilih ter pripeljali v luke in na letališča okoli 30.000 ton pomoči. Ker je resno grozila nevarnost, da bo ta pomoč namesto ogroženim
prebivalcem prišla v roke oboroženim roparskim lokalnim klanom, so na
pobudo ZDA iz vojaških enot 21 članic OZN sestavili posebno vojaško
grupacijo UNITAF z okoli 40.000 vojaki (70 odstotkov je bilo pripadnikov
Oboroženih sil ZDA); naloga UNITAF je bila vzpostaviti red na jugu Somalije in zagotoviti vse potrebno za poznejši nastop mirovnih sil OZN
(pecekeeping force) ter začetek organizirane delitve pomoči.
V skladu s tem je od 9. decembra 1992 do 4. maja 1993 potekala druga
faza humanitarne intervencije, ki je dobila oznako Restore Hope. Generalni sekretar OZN Boutros Ghali je intervenciji pod vplivom dosežkov
prve faze razširil cilje; vztrajal je, da morajo enote UNITAF razorožiti lokalne razbojniške skupine in pomagati pri vzpostavljanju novih somalijskih lokalnih oblasti. Njegovo odločitev je podprl tudi Varnostni svet
OZN, tako da je začetna humanitarna intervencija pričela postajati vse
bolj podobna vojaškem posegu po določilih 7. poglavja Ustanovne listine
OZN. Resolucija št. 814 je namreč prvič v zgodovini OZN naložila silam
OZN UNITAF, da s silo razorožijo lokalne oborožene klane, pomagajo pri
ponovnem vzpostavljanju lokalnih oblasti ter normalizaciji gospodarstva;
resolucija je tudi izrecno zahtevala, da UNITAF vzpostavi nadzor celo nad
severom Somalije, kjer so medtem lokalni vodje že razglasili neodvisnost.
Postalo je očitno, da tako visoko zastavljenih strateških ciljev ne bo
mogoče doseči, ne da bi razbili in razorožili močno oboroženih sovražnih
297 Kot

temeljni vir za študijo primera humanitarne intervencije v Somaliji je rabila študija Kennetha Allarda, ki jo je leta 1995 natisnila Univerza za nacionalno obrambo
ZDA (National Defense University). Študija ima opozorilen naslov Somalia Operations: Lessons Learned.
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lokalnih somalijskih frakcij, za kar pa so bile mirovne sile premajhne, pa
tudi brez ustrezne zračne podpore in obveščevalne službe, ki bi poznala
lokalne vojaške, politične in druge razmere.298 Najprej je bilo leta 1993 v
zasedi ubitih 24 pakistanskih vojakov; kot odgovor na to je Varnostni svet
OZN sprejel resolucijo št. 837, ki je zahtevala, da se za to postavi pred sodišče somalijski lokalni razbojniški vodja (»general«) Aided. Ko so Američani poskusili napasti njegov štab v neki naselbini, so padli v zasedo in izgubili 93 vojakov (18 jih je bilo ubitih, 75 pa ranjenih). Ta neuspeh je v
medijih in ameriški javnosti zelo odmeval, zato je ameriški predsednik
Clinton ukazal takojšen umik vseh ameriških enot. Tako se je tretja faza
humanitarne intervencije, ki je trajala od 4. maja 1993 do 31. marca 1994,
končala s popolnim polomom vsega posredovanja, saj zanj določene sile
niso uspele uresničiti nobene resolucije Varnostnega sveta OZN. Izkušnje
operacije pa so izredno pomagale pri načrtovanju humanitarne operacije
The Allied Force (leta 1999), ko je bilo uspešno zaustavljeno izganjanje albanskega prebivalstva s Kosova in so se bile obenem enote VJ in srbske
policije prisiljene umakniti od tam.

298 Somalija

ima površino okoli 640.000 km2 in je leta 1990 imela okoli 8 miljonov prebivalcev. Povprečni letni dohodek na prebivalca je bil okoli 200 dolarjev. Ker je bila v
osemdesetih letih vpletena v vojno z Etiopijo in so v državi že desetletje divjali medplemenski spopadi, so lokalne milice in roparske tolpe imele okoli 60.000 kosov orožij, med njimi tudi minomete, ročne raketomete, težke mitraljeze, protiletalske topove, oklepne avtomobile ipd. (World Defense Almanac; Military Technology 1/1990,
str. 202)
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GESLA IN MISLI VELIKIH VOJSKOVODIJ
IN VOJAŠKIH TEORETIKOV
Poleg opisanih zakonov, izrekov in načel, ki so v uporabi v sodobni teoriji
vojaških ved, je mogoče v delih, ki so nastala do 19. stoletja, pogosto zaslediti, da so se njihovi avtorji zaradi tedanjega pomanjkljivega znanja o
oboroženem boju in nerazvitosti vojaških ved raje kot na načela in izreke
sklicevali na gesla in priložnostne misli o vojskovanju in bojevanju, ki so
jih ob določenih priložnostih izrekli veliki vojskovodje; nekateri so se celo
– tako kot so v srednjem veku počeli tudi duhovniki, modreci, pravniki in
drugi izobraženci raznih strok – radi sklicevali na ustrezne (od)stavke iz
Svetega pisma (Stare in Nove zaveze), indijskih ved, Korana, psalmov, ali
pa na ljudske pregovore in pesmi o vojnah in bojevanju.299
Med citati iz Stare zaveze, prvega dela Svetega pisma, s katerimi so
pisci in praktiki iz vrst krščanskih vojsk vse do konca srednjega veka »dokazovali« nujnost hierarhične strukture vojske, so bili pogosti iz raznih
odstavkov četrte Mojzesove knjige. Opisuje namreč, kako je Bog Mojzesu
pred pohodom na Sinajski polotok ukazal, naj sestavi množično vojsko iz
12 plemen in vzpostavi trden sistem poveljevanja. Za vojaške obveznike
so bili določeni vsi moški, starejši od 20 let, pri čemer je moralo vsako
pleme imeti svojega poglavarja, poglavarji pa so bili podrejeni Mojzesu, ki
ga je varovala osebna garda iz plemena Levitov. Vzorec so pogosto posnemali vse do 19. stoletja: vojsko so razdelili na več skupin (vzhodna, zahodna, severna, južna in garda kot vrsta rezerve), jih označevali s prapori in
poveljevali s trobentami, ki jih je bilo slišati daleč. Še posebej radi so se
vojskovodje v srednjem veku sklicevali na »zakone o vojni« iz 20. poglavja
omenjene Mojzesove knjige. Nanašajo so se na obveznost vojskovodje, da
tik pred spopadom s številčnejšim nasprotnikom s posebnim govorom
vlije vojakom pogum, potem pa naj jim svečeniki v molitvi povedo, da jih
bo Bog varoval in jim pomagal zmagati. Obenem knjiga vojskovodji nalaga obveznost, da preventivno odstrani iz enot vse, ki se ne želijo bojevati,
da ne bi med bojem povzročili panike. Zanimivo je, da je v tem poglavju
zelo premišljeno poudarjeno, da mora vojskovodja med pohodom prek
299 Med

najpopolnejše zbirke izrekov spada knjiga polkovnika ameriške mornariške pehote Roberta Heinla z naslovom Dictionary of Military and Naval Quotations (USN Institute, Annapolis 1966). Na 367 straneh je zbrano okoli 7.000 izrekov iz okoli 1.300
najrazličnejših virov (govorov in izjav državnikov, vojskovodij, del vojaških teoretikov, pesnikov, dramatikov, pisateljev, izjav diplomatov, del zgodovinarjev, epov –
npr. Homerjeve Iliade, verskih knjig – kot so Vede, Sveto pismo, Koran, ljudskih
pesmi, ljudskih pregovorov, vojaških pesmi ipd.). Izreki so razvrščeni v rubrike po
vsebinah, na katere se nanašajo, npr. vojna, napad, obramba, bitka, boj, orožje,
zmaga, pogum, bojazljivost ipd.
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tujega nevtralnega ozemlja najprej lokalni oblasti ponuditi mir in prositi
za prost prehod za svojo vojsko; samo če bi mu nevtralci prošnjo zavrnili,
lahko to zavrnitev sprejme kot sovražno dejanje in sme uporabiti orožje.
Po zmagi sme vse moške poražene vojske pobiti (medtem ko je v mirnem
času že uboj enega samega človeka zločin!), ženske in otroke pa zasužnjiti. Poglavje dovoljuje v vojni množične poboje vseh moških, izrecno pa
prepoveduje med boji in obleganji uničevati sadno drevje oziroma kakorkoli povzročati škodo naravi. Poleg tega vsebuje Sveto pismo molitve za
primer vojne; med Davidovimi psalmi sta najbolj znana 20. spev in 60.
spev s prošnjo Bogu za pogum (»Oni se opotekajo in padajo, mi pa stojimo neomajno.«) in pomoč v boju.
Dokler v vojaških vedah še niso bili raziskani zakoni, načela in izreki,
so zapisane ali izgovorjene misli uspešnih vojskovodij obravnavali kot
neke vrste »destilat vojaške modrosti«.300 Zaradi razvoja vojaških ved,
predvsem pa zaradi spreminjanja razmer, v katerih poteka oboroženi boj,
se danes citati, ki so nastali in so veljali v povsem drugačnih okoliščinah,
pojavljajo vse bolj poredko. Ker pa so nekoč imeli prvorazreden pomen za
vse, ki so iskali navdih za raziskave in konkretne akcije, zaslužijo, da jih
na tem mestu predstavimo.
Od avtorjev iz obdobja antike so zelo pogosto navajali gesla Sun Civuja, kajti njegova knjiga Umetnost vojskovanja301 je v bistvu zbirka
(iz)rekov in primerov vojn in bitk, na katere se ti (iz)reki nanašajo. Poskusi prevajanja iz kitajščine v kateri koli evropski jezik so brez dvoma zelo
težavni, predvsem zaradi abstraktnih pojmov, so pa kljub temu mnoge
njegove ugotovitve še danes aktualne. Sun Civu je bil prepričan, da imata
v vojni odločilni vlogi moralna moč in intelektualna sposobnost vojskovodje, ki mu omogočata uspešno vojskovodstvo.302 Najbolj znani so njegovi trije izreki o tem, kaj mora vojskovodja storiti, da bi zagotovil uspeh
v vojni in oboroženem boju: (1) na splošno je najpametneje, da napade
nasprotnikovo strategijo (torej njegove načrte, kar nasprotnika dodobra
zmede, op. A. Ž.); (2) poskrbi naj, da se razdrejo nasprotnikova zavezništva z drugimi državami; (3) nasprotnikovo vojsko naj napade na odprtem
polju, najslabši način pa je obleganje mest idr.303
Zelo znane so prej omenjene Sun Civujeve prepovedi vladarjem, »kvintet strateških tabujev«, ki jih vladar za nobeno ceno ne sme prekršiti, če
noče izgubiti vojne:
300 V

zvezi s tem je pisateljica in raziskovalka Barbara W. Tuchman, ki se je v prejšnjem
stoletju ukvarjala tudi z vojaškimi izreki, ugotovila: »Nič ne poživi vojaškega duha
tako kot izrek velikega, a že mrtvega generala.« (Robert Debs Heinl: Dictionary of
Military and Naval Quotations, stran s posvetilom; USN Institute, Annapolis 1966)
301 Sun Ci: Umijeće ratovanja, hrvaški prevod angleškega prevoda v redakciji Samuela
Griffitha (Oxford University Press 1963); Globus, Zagreb 1990.
302 Sun Ci, op. cit., str. 71.
303 Sun Tzu Vu: The Art of War, str. 34; Wordsworth Reference, UK 1993.
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1) Ne vojskuj se, če država ni dovolj močna na treh področjih – v financah, v številu vojakov in v vojaški moči nasploh (orožje, oprema, izurjenost, disciplina itd.)!
2) Ne vojskuj se v neugodnih zunanjepolitičnih razmerah (kar se nanaša
na mednarodni položaj in ravnanje sosednjih držav)!
3) Ne vojskuj se, če v državi nimaš urejenih notranjih razmer!
4) Ne vojskuj se, če nimaš splošne podpore prebivalstva!
5) Ne vojskuj se, če se bo država morala bojevati na dveh ali več frontah.304
Izreki rimskega vojaškega teoretika Renata Flavija Vegecija se nanašajo v
prvi vrsti na taktiko. Med njimi so iz 3. knjige dela De re militari znani
izreki:
1) Vojaki se morajo ustrezno izuriti, preden odidejo v boj s sovražnikom.
2) Mnogo bolje je sovražnika premagati z lakoto, presenečenjem ali z zastraševanjem kot pa z bitko, ker ima vojna sreča pogosto večji vpliv od
poguma.
3) Najboljši prijemi so tisti, za katere sovražnik ne ve, dokler jih ne izvedemo.
4) Posebej pomembno je sovražnikove vojake opogumiti, da dezertirajo
ali da se vdajo, ker se s tem sovražnik bolj oslabi kot s pokolom.
5) Bolje je imeti močnejše rezerve kot široko raztegnjeno fronto. Itd. itd.
Ko je pričelo razpadati rimsko cesarstvo, je želel s sicer redkimi izreki s
področja strategije vzpodbuditi brezbrižne vojaške sodobnike, da bi temeljiteje preučevali vojaško prakso tudi v miru. Pogosto se omenja njegov
izrek: »Špartanci (Lakedemonci) so kot glavni predmet preučevali vojno.
Preverjeno je, da so bili prvi, ki so razmišljali o dogodkih na bojiščih in
zapisali svoje ugotovitve; s tem je vojaška veščina, ki se jim je dotlej zdela
odvisna samo od poguma ali sreče, dobila določena pravila in nespremenljiva načela.«305 Med izreki, s katerimi je želel vzpodbuditi kritične razprave, preden bi sprejeli pomembne vojaške odločitve, je tudi tale: »Dolžnost in obveznost generala je, da pogosto pokliče k sebi najbolj modre in
izkušene oficirje različnih enot armade in se z njimi posvetuje o stanju sil
in o nasprotniku.«306 Med njegove druge znane izreke s področja taktike
sodijo:
1) Redki ljudje se rodijo pogumni, mnogi pa to postanejo po ustreznem
urjenju in z disciplino.307
2) Sovražnika bolj prizadenejo dezerterji iz njegovih vrst kot pa pokol njegovih vojakov.308
304 Sun

Tzu, op.cit., str. 22.
Heinl, op. cit., str. 253.
306 Prav tam, str. 68.
307 Prav tam, str. 36.
308 Prav tam, str. 86.
305 Robert
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3) Stari narodi so iz izkušenj dajali v vojski prednost disciplini pred številom vojakom.309
4) V brezdelju miru bi se morali stalno uriti za to, kar bo treba storiti v
vročici bitke.310
Za ves srednji vek je značilno, da so primeri iz knjige Stare zaveze izredno
močno vplivali na vojskovodje in vojaške teoretike krščanskih vojsk. Navkljub mistiki, značilni za svetopisemske primere, je možno iz njih izpeljati
sklep, da so bili ključi zmage v teh primerih vedno vnaprej »izročeni« vojski, ki se je dosledneje ravnala po verskih normah. Kot značilen primer za
navdih so pogosto omenjali 14. poglavje Druge knjige dnevnika; tam so opisane priprave za bitko izraelskega vladarja Aze (poudarek je na molitvi, s
katero je od Boga izprosil pomoč), ki je v dolini Sefati pri Marezi zaradi
»božje podpore« porazil trikrat močnejšo etiopsko vojsko. Opisu zmagovitih bitk in njihovemu navdihu za bodoče rodove se ni mogel izogniti niti
prerok Mohamed, ki je živel na prehodu iz 6. v 7. stoletje n. št. Kot utemeljitelj nove vere in vojskovodja praktik, ki je novo vero uspešno in vneto
širil z mečem, je v Koránu na več mestih zapisal svoje misli o vojskovanju
in bojevanju, ki so jih za njim uporabljali njegovi privrženci, prav tako pa
tudi nasprotniki in sovražniki. Zanj je značilno, da je v besedilih, namenjenih privržencem, vseskozi dajal močan poudarek utrjevanju visoke
bojne morale, utemeljene na trdni veri v nujnost in upravičenost žrtvovanja življenja za verske cilje. Med njegovimi izreki je pogosto omenjen 24.
del drugega poglavja, kjer od 190. odstavka do 195. odstavka dovoljuje
Muslimanom obrambno vojno oziroma vojskovanje, vendar samo proti tistim, ki jih napadejo, izrecno pa prepoveduje nasilje nad otroki, ženskami, starci in neborci, kar je bistvena razlika od Svetega pisma. Seveda je
pri njem pojem »napada na Muslimane« dokaj širok, saj zajema tudi ravnanja, s katerimi jim neverniki kratijo verske pravice, onemogočajo ali
otežujejo izvajanje verskih obredov ipd. Zanimivo je, da je Mohamed v
tem delu Korána v 192. odstavku izrecno ukazal, da mora bojevanje prenehati, če ga preneha sovražnik, v 194. odstavku pa, da se proti sovražniku lahko uporabijo vsi tisti načini bojevanja, ki jih uporablja tudi on sam.
Posebno poučno je tretje poglavje Korána, kjer v 13. delu razčlenjuje vzroke muslimanskih porazov in v 14. delu daje navodila, kako dosegati
zmage, v katerih pa se zmage podobno kot v Svetem pismu štejejo kot
»božje delo« oziroma kot nagrada za trdno verovanje in spoštovanje verskih norm. S tem da se v 17. delu v 158. odstavku obljublja padlim v boju
nagrada na onem svetu, je to za pripadnike vojske motiv, da brez strahu
vstopajo v boj. Podobna motivacija se vidi tudi v 8. poglavju, kjer se v 2.
delu analizira boj na Bedru, kjer so Muslimani na koncu le zmagali, čeprav so bili sovražniki trikrat številčnejši od njih, skupaj z orožjem in
opremo pa desetkrat močnejši. Mohamed te zmage ne pripisuje doseže309 Prav
310 Prav

tam, str. 91.
tam, str. 96.
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nemu presenečenju in vojaškim dejavnikom, ampak da je bila določena
že vnaprej, s »pomočjo Boga, ki je vedno na strani tistih, ki vanj trdno verujejo«. Podobno mistiko, da namreč v vojni in v oboroženem boju za
zmago ni odločilen materialni dejavnik, ampak duhovni dejavniki, zasledimo v celotnem srednjem veku tudi pri evropskih avtorjih; poudarjali so
predvsem pomembnost vere kot temelja bojne morale, poguma in viteške
etike, pa tudi pomen čudežev v bojih in bitkah, ki so jih pogosto pripisovali zlasti svetnikom zaščitnikom vojakov (npr. sv. Juriju, sv. Mavriciju, sv.
Barbari, nadangelu Mihaelu ipd.).
V obdobju prehoda iz fevdalizma v kapitalizem so bili citati iz svetih
knjig vse manj v rabi. Iz obdobja pred francosko meščansko revolucijo so
znani predvsem številni izreki maršala Morica Saksonskega Maurice de
Sax) in pruskega kralja Friderika II. Velikega. Izreki maršala Morica Saksonskega (so bili v tistem času med izvedenci zelo odmevni, na primer:311
1) Vojna je znanost, ki jo pokrivajo sence; v njihovi temi ne more nihče
varno korakati.
2) Vse znanosti imajo načela in pravila, vojna nima nobenih.
3) Upanje daje vojakom pogum, da vzdržijo vse in si drznejo vse.
4) Kdor se odloči za vojaški poklic, ga mora spoštovati kot cerkveni red;
imeti ne sme ničesar, dom mu mora biti njegova enota in spoštovati
mora čast.
5) »Dril« je potreben, ker vojaka ojekleni in izuri, a mu ni treba posvečati
izjemne pozornosti; od vseh elementov v vojni jo najmanj zasluži.
6) Urjenje ima temelje v nogah in ne v orožju; vsa skrivnost manevrov in
bojev je v nogah … Kdor pravi drugače, je neumnež in ne pozna osnov
vojaškega poklica. Itd.
Med izreki Friderika II. Velikega so znani:
1) Diplomacija brez orožja je kot glasba brez inštrumentov.312
2) Armada je sestavljena pretežno iz lenih in nedejavnih ljudi, razen če
niso po budnim nadzorom generala, ki jih mora stalno opazovati …
sicer bi ta »umetni stroj« hitro razpadel na delčke.313
3) Prvo pravilo je vedno: zasedite vrhove hribov; drugo pravilo je: če imate
pred taborom reko ali hudournik, se ne oddaljujete od teh ovir bolj kot
za pol dometa puške.314
4) Če želite, da vas bodo imeli vojaki radi, jih ne vodite v klavnico … Ne
prelivajte vojaške krvi po nepotrebnem, ampak z njo varčujte; z (artilerijsko, op. A. Ž.) podporo napadov in z odločno izvedbo skrajšajte boj
in s tem preprečite naraščanje svojih izgub.315
5) Kdor načrtuje operacijo, mora poznati nasprotnikovo moč in pomoč, ki
311 Roots

of Strategy, str. 185, 189, 200; Stackpoole Books 1985.
Heinl, op.cit., str. 88.
313 Robert Heinl, op.cit., str. 15.
314 Prav tam, str. 32.
315 Prav tam, str. 42.
312 Robert
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jo lahko pričakuje od zaveznikov; primerjati mora nasprotnikove in
svoje ter zavezniške sile, tako da lahko presodi, kakšna vrsta vojne mu
bo najbolj ustrezala. Itd.
Pozneje, v obdobju od 19. stoletja do izbruha prve svetovne vojne, se je
razvil pravi kult Clausewitza, Jominija in drugih vojaških teoretikov, ki so
preučevali napoleonovske bitke. Od gesel vojskovodij praktikov so bila
poleg že omenjenih misli pruskega kralja Friderika II. Velikega316 najbolj
citirana tudi vodila ruskega generalisima Suvorova, ki jih je sam imenoval
»pravila za zmago«.317 Kar zadeva priprave oboroženih sil za vojno je
znano njegovo pravilo, ki izraža vzročno-posledično povezavo med stopnjo napornosti in težavnosti mirnodobnega urjenja oboroženih sil in njihovega uspešnega delovanja v vojni. Pravilo ima obliko oksimorona, bistroumnega nesmisla, in pravi: »Težavno urjenje – lahek vojaški pohod!«
in »Lahkotno urjenje – težaven vojaški pohod!« Dosledno ravnanje po tem
pravilu je takratnim ruskim armadam, ki so delovale na tujih ozemljih, zagotavljalo prednost pred drugimi armadami, ker so vojaki že med mirnodobnimi taborjenji zunaj naseljenih mest na dolgih nočnih pohodih in ob
skromni hrani navadili na napore, kar jim je v vojni dajalo prednost pred
drugimi vojskami, ki jim je pogosto zelo padla bojna morala, kadar so ostali brez oskrbe.
Do prve svetovne vojne so s citiranjem velikih vojskovodij pogosto poskušali po analogiji dokazati ustreznost teh ali onih odločitev, pojasniti
vzroke zmag ali porazov, ne tako redko pa tudi dokazovati visoko stopnjo
vojaške izobraženosti. Takšno citiranje pa je bilo prej zrcalo metodološke
slabosti avtorjev, ki so si na ta način pomagali iz zagate, kot pa dokaz njihove zrelosti in visoke učenosti. V novejšem času se le še včasih kdo sklicuje na izreke velikih vojskovodij, ko sprejema odločitve, pač pa se zato
pojavlja nov trend, da se namreč izkušnje minulih bojev izrazijo v obliki
t. i. večnih resnic oboroženega boja; v to kategorijo sodi tudi že poprej
opisanih »13 večnih resnic oboroženega boja«, ki jih je oblikoval ameriški
vojaški izvedenec Trevor Dupuy, avtor edine mednarodne vojaške in obrambne enciklopedije (International Military and Defense Encyclopedia).318
316 Posebno

znane so njegove »Inštrukcije za generale«, ki jih je napisal leta 1747; bile so
strogo zaupen dokument, ker so poleg množice izrekov vsebovale podrobne ocene o
prednostih in pomanjkljivostih pruske vojske (zaradi surove discipline, ki se je opirala na telesno kaznovanje, je iz nje dezertiralo daleč več vojakov kot iz drugih armad).
Naj omenimo nekaj njegovih znanih izrekov: odločitve sprejemaj tako, da nanje ne
bo vplivalo dobro ali slabo vedenje enega samega nižjega oficirja; veliko prednost na
dan bitke si pridobi, kdor prehiti nasprotnika v bojni postrojitvi; pri obrambi mest ni
močnejšega (orožja, op. A. Ž.) od min in potokov, napeljanih v oblegovalne jarke;
nevtralne države je treba pridobiti med svoje prijatelje; občudovanja vredna ukana je
uporaba dvojnih vohunov; skepticizem je mati varnosti, itd. itd. (The Instructions of
Frederick The Great for His Generals – Roots of Strategy, str. 311–400)
317 S. O. Makarov: Voprosy morskoj taktiki i podgotovki oficerov, str. 34; Voenizdat,
Moskva 1943.
318 Trevor Dupuy: Understanding War – History and Theory of Combat, str. 1–8; Paragon House 1985.
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Med izreki so se doslej prav gotovo najpogosteje pojavljale Napoleonove misli; to pa predvsem iz štirih temeljnih razlogov: (1) ker je v svoji aktivni karieri vodil več bitk kot Aleksander Veliki, Cezar in Friderik II. Veliki skupaj; (2) ker se je uspešno vojskoval z zelo različnimi nasprotniki
(proti avstrijski, pruski, ruski, egiptovski, španski, italijanski in angleški
vojski), ki so uporabljali različne taktike in strategije, in to na najraznovrstnejših tleh – od egiptovske puščave, prek goratega sveta Alp, srednjeevropskih razgibanih in gozdnatih terenov do ruskih step; (3) ker je
zmagoval v do tistega časa »nemogočih« položajih, saj so bile njegove armade pred odločilnimi bitkami vedno razpršene, v bitko so vedno stopale
iz pohoda in se skupaj bojevale na odločilni točki; in (4) ker je vse dotedanje zahteve linijske taktike obrnil na glavo, saj je zmage dosegal z enotami
mobilizirancev in prostovoljcev, ki niso bile izurjene za popolne premike
na bojišču kot vrhunsko »dresirani« Friderikovi grenadirji, ampak so se
premikale pod ognjem v manjših razpršenih skupinah, ki so jih zato generali stare šole imeli za »neurejena krdela«, zato pa je za podporo njihovih napadov uporabljal manever konjeniške artilerije.319
Zaradi uspehov so Napoleona poskušali posnemati mnogi generali, ki
so se v 19. stoletju vojskovali v Evropi in v severni Ameriki, pri tem pa so
jim bila v intelektualno oporo in navdih njegova gesla.320 Doslej so se teoretiki in praktiki sklicevali na 115 njegovih vodil321, mi pa tukaj v skrajšani obliki in v prostem prevodu navajamo le deset najpomembnejših:
a) Na oceno geografskega dejavnika se nanaša vodilo: Nacionalne meje so
lahko velike reke, visokogorski masivi ali puščave; za pohod armade so
največja ovira puščave, druga gore, tretja pa reke.
b) Na načrtovanje kampanje se nanaša geslo: Načrt kampanje mora predvideti vse, kar lahko sovražnik ukrene, ter protiukrepe za izničenje njegovih akcij; načrt se mora v času kampanje prilagajati okoliščinam,
navdihu vojskovodje, kakovosti enot in topografskim lastnostim vojskovališča.
c) Na bojno razporeditev armade za bitko se nanaša maksima: Napadajoča armada lahko med pohodom opre oba boka na nevtralne države ali
na velike naravne ovire, lahko tako opre le en bok ali pa ima oba boka
prosta in brez opore; v prvem primeru mora poveljnik skrbeti le za to,
da so sile medsebojno povezane, v drugem se mora opreti na zavarovani bok, v tretjem pa mora imeti sile osredotočene v središču in nikakor
ne sme dovoliti, da bi se mu korpusi razmaknili, ker bo imel pri dveh
319 Fridrih

fon Kohenhauzen: Od Šarnhorsta do Šlifena, str. 19; Geca Kon, Beograd
1936.
320 Roots of Strategy, str. 407–441; Stackpoole Books 1985.
321 Za znanega ameriškega generala Stonewalla Jacksona trdijo, da se nikoli ni ločil od
zvezka z Napoleonovimi mislimi in vodili, ki jih je štel za popoln izraz načel vojskovodstva. Podobno so Napoleonove misli častili tudi v drugih armadah 19. stoletja.
Najbolj znana zbirka Napoleonovih vodil je zbirka francoskega generala Burnoda
(Roots of Strategy, str. 407–08).
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razmaknjenih korpusih 4 odprte boke, pri 3 razmaknjenih korpusih pa
6 odprtih bokov. V prvem primeru lahko napada prek levega ali desnega boka, v drugem primeru se lahko opre na zavarovano krilo, v tretjem pa mora razviti svoje sile pravokotno na črto, po kateri se enote
premikajo; pri tem mora skrbeti za to, da ima ves čas pohoda zavarovane oskrbovalne baze (v trdnjavah, utrjenih taborih ipd.), ki ne smejo
biti oddaljene več kot 5–6 dni pohoda od glavnih sil.
č) Na izbiro bojevališča se nanaša vodilo: Kot načelo je treba upoštevati,
da napadalec, ki državo napada s tremi armadami, od katerih se vsaka
premika k bojevališču po svoji operacijski smeri, ne sme izbrati točke
združitve sil tako, da bi lahko nasprotnik osredotočil vse svoje sile na
armado za armado, preden bi se združile, in jih tako uničil vsako zase.
d) Na priprave za vojno se nanaša misel: Vse vojne je treba pripraviti sistematično, ker ima vsaka svoj cilj in jo je treba voditi v skladu z načeli
in pravili vojskovodstva; vojno je treba pripraviti tako, da se sile izberejo v skladu z ovirami, ki jih bodo morale odstraniti.
e) Na odločitev za napad ali obrambo se nanaša maksima: Med kampanjo
je treba temeljito pretehtati, ali prodirati naprej ali ne; ko se enkrat
sprejme odločitev za prodor, je treba to nalogo izvesti z vso silo; še tako
spretno izveden umik vedno povzroči upad bojne morale in prepusti
pobudo nasprotniku. Mimo tega imajo umikajoče se sile vedno večje izgube moštva in materiala kot napadalec, medtem ko so v bitki napadalčeve in branilčeve izgube enake.
f) Na zavarovanje armade med pohodom se nanaša misel: Armada mora
biti med pohodom vsak dan in vsako uro dneva in noči pripravljena na
odpor z vsemi razpoložljivimi sredstvi; vojaki morajo imeti pri roki
orožje in strelivo, pehota, artilerija in štabi morajo biti vedno pripravljeni na sodelovanje, pri tem pa morajo vedno taboriti na močnih topografskih objektih, s tem da se artilerija uporabi za zavarovanje bokov.
Med pohodom se morajo predhodnice in bočna zavarovanja odmakniti
od glavnine na takšno razdaljo, da omogočijo pravočasen razvoj in uporabo glavnine.
g) Na pripravljenost poveljnikov in štabov se nanaša maksima: General si
mora vsak dan čim večkrat ponoviti, kako bo ukrepal, če se nasprotnik
pojavi spredaj, in kako, če se mu pojavi desno ali levo; pri tem mora
biti vedno pripravljen popraviti napako, če se dogodki zasukajo drugače, kot si je zamislil.
h) Na oceno moči armade se naša misel: Moč armade je kot moment sil v
mehaniki, kjer se masa množi s hitrostjo; hiter pohod ugodno vpliva na
bojno moralo in povečuje možnosti zmage.
i) Na dejavnike, na katere se je treba opreti pri spopadu z nasprotnikom,
ki ima premoč v konjenici in artileriji, se nanaša maksima: Kadar je armada po številu konjenikov in topov v podrejenem položaju, šibkejša,
se mora izogibati neposrednemu spopadu z nasprotnikom; šibkost
mora nadomestiti s hitrostjo pohoda, število topov z značajem manevra
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(Napoleon je vedno uspešno manevriral s konjeniško artilerijo – op. A.
Ž), manjše število konjenikov pa z izbiro ustreznih položajev. V takšnih
okoliščinah je zelo pomembno, da vojake odlikuje samozavest.
V obdobju po prvi svetovni vojni in vse do druge svetovne vojne so najpogosteje navajali pomembne misli maršala Ferdinanda Focha, generala
Ericha Ludendorffa, generala Johna Fredericka Fullerja in generala Giulia
Douheta ter Lenina. Med Fochovimi so znane: (1) Akcija je vladajoče pravilo vojne. (2) Učinki sodobnega orožja zmeljejo tudi najvišje moralne vrline. (3) Letala so dobra za šport, za armado pa neuporabna. (4) Volja do
osvajanj je prvi pogoj za zmago. Ipd.322 Med Fullerjevimi maksimami so
znane: (1) Uspehi generale uspavajo. (2) Amfibijsko bojevanje je po vsej
verjetnosti največja taktična novost (druge) svetovne vojne. (3) Vojna oblikuje mir in orožja oblikujejo vojno. (4) Taktika temelji na moči orožij
…strategija na manevru … manever je odvisen od oskrbe. (5) Vsako povečanje moči orožja zmanjša ogroženost njegovega lastnika s tem, da poveča
ogroženost nasprotnika; vsako izboljšanje orožja sproži nasprotnikove
protiukrepe, zato izboljšanje hitro zastara; nihalo razvoja orožja lahko
niha hitro ali počasi, od napada k zaščiti in obrambi do napada in spet
nazaj, vse v skladu s harmonijo splošnega družbenega napredka. Idr.323
Od vodij oktobrske revolucije so najpogosteje navajali Leninove izreke.
Znani so:
1) Kadar se v vojni spopadeta dve roparski skupini zato, da bi dobili proste roke za tlačenje množice ljudi, tedaj vprašanje o vzroku vojne nima
ne političnega ne gospodarskega pomena.
2) Vstaja je prav tako veščina kot vojna … in tudi zanjo veljajo določena
pravila … Prvo je, da se nikoli ne igraj z vstajo, razen če se nisi popolnoma pripravljen spopasti s posledicami svoje igre … Drugo pravilo je,
da deluješ kar najbolj odločno in ofenzivno. Defenziva je smrt za vsako
vstajo … Preseneti svoje nasprotnike … Izkoristi moralni vzpon po začetnih uspehih vstaje.
3) V naših dneh se vojne ne dobijo samo z entuziazmom, ampak s tehnično premočjo.
4) Mi nismo pacifisti. Mi smo proti imperialističnim vojnam, a za proletariat je absurdno, da je proti revolucionarnim vojnam, ki so za zmago
socializma nenadomestljive. Idr.324
Od izrekov Trockega, ki je bil Leninov obrambni minister, je znan ta, da
vsaka velika revolucija ruši staro armado.325
V obdobju po drugi svetovni vojni je bilo navajanje pomembnih misli
in gesel tesno povezano s kultom državnikov in velikih vojskovodij druge
svetovne vojne. V Sovjetski zvezi in v vzhodnoevropskih državah so sprva
322 Robert

Heinl, op. cit., str. 1, 15, 22, 361.
tam, str. 12, 13, 36, 123, 132, 332, 358.
324 Prav tam, str. 45, 160, 186, 228.
325 Prav tam, str. 280.
323 Prav
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najpogosteje navajali Stalinove misli,326 po »destalinizaciji« pa izreke Mao
Cetunga327 – in to ne samo na Kitajskem, ampak so to počeli tudi številni
vojskovodje tretjega sveta, ki so od konca druge svetovne vojne do osemdesetih let 20. stoletja vodili dolgotrajne narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Ker so hkrati delovali
proti kolonialnim in (ali) intervencionističnim silam ter kolaboracionistom, pri tem pa so morali vzporedno z oboroženim bojem graditi temelje
nove oblasti, so se jim zdeli jedrnati in slikoviti Mao Cetungovi izreki zelo
primerni, saj so bili aktualni in so se dobro obnesli med vojno tehnološko
in tehnično šibkejše kitajske Rdeče armade proti Japonski in Kvomintangu (ki so ga z orožjem in opremo izdatno podpirale ZDA); njegova gesla
so se jim zdela veliko sprejemljivejša kot pa evropska tradicija, v kateri so
se vojaški profesionalci opirali na zakone in načela kot višjo obliko abstrahiranja izkušenj iz simetričnih vojn držav proti državi oziroma skupini držav v obdobjih prve in druge svetovne vojne.
Med znane Mao Cetungove misli o vojni sodijo: (1) Kdor ima armado,
ima moč in z vojno odloča o vsem.328 (2) Zgodovinska izkušnja je napisana s krvjo in železom.329 (3) Ni boljšega učitelja o vojni, kot je vojna.330
(4) Orožje, ki ga imaš, ti ne daje prožnosti, ampak ti jo dajeta volja, da ga
uporabiš, in sposobnost, da ga znaš uporabiti.331 (5) Da bi dosegli zmago,
moramo narediti vse, kar se le da, da nasprotnika preslepimo in oglušimo
in da v glave njegovih poveljnikov vsadimo zmedo.332 (6) Oficirji bi morali
v vojni živeti v enakih razmerah kot vojaki, ker je to edini način, da si pridobijo njihovo občudovanje in zaupanje, ki sta v vojni življenjskega pomena; nepravilno je, da se povsod držimo teorije o enakosti, glede prenašanja težav in nevarnosti v vojni pa ne.333 Itd. Na Mao Cetunga so med
drugim močno vplivale misli Sun Civuja, četudi sam tega nikoli ni poudarjal.334 Da je bilo to vendarle res, kažejo štirje značilni izreki o taktiki,
ki jih je oblikoval, dejansko pa »izposodil« od Sun Civuja po bojih na planini Činkašan:335 (1) Ko sovražnik napada, se umikamo! (2) Ko se sovraž326 Maršal

Sokolovski je prvi pisal o škodljivem vplivu kulta Stalina na razvoj sovjetske
vojaške teorije med svetovnima vojnama. V tem času je ustvarjalno misel izpodrinilo
ponavljanje Stalinovih dogm, med katerimi je zlasti slabo vplivala na razvoj obrambe
tista, po kateri se bo Rdeča armada v začetnem obdobju vojne ofenzivno bojevala na
tujih ozemljih. To je naravnost ohromilo usposabljanje in urjenje za pripravo in izvedbo strateških obrambnih operacij. (Sokolovski, prav tam, str. 199, 203)
327 Mao Ce Tung: Izabrana dela, 1. in 2. del; VIZ, Beograd 1957.
328 Robert Heinl, op. cit., str. 17.
329 Robert Heinl, op. cit., str. 33.
330 Prav tam, str. 351.
331 Prav tam, str. 361.
332 Prav tam, str. 80.
333 Prav tam, str. 112.
334 Primerjalna analiza vsebine del Sun Cija in Mao Cetunga je opisana v posebnem poglavju Griffithovega prevoda Umetnosti vojskovanja, ki smo jo že večkrat navajali.
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nik ustavi, ga vznemirjamo! (3) Ko se sovražnik prizadeva izogniti bitki,
ga napadamo! (4) Ko se sovražnik umika, ga zasledujemo!
Med Stalinovimi izreki so bolj znani: (1) Zgodovina dokazuje, da ni nepremagljivih armad.336 (2) Diplomatove besede se ne smejo nanašati na
akcije – le kakšne vrste bi potem drugače bila diplomacija? Besede so eno
in akcija drugo. Lepe besede so skrivališče slabih dejanj. Iskrena diplomacija ni mogoča, tako kot ni suhe vode ali lesenega železa.337 (3) Če bi bil
izsiljen umik Rdeče armade, je treba vse premične zaloge evakuirati; sovražniku ne sme pasti v roke niti en stroj, železniški vagon ali vrečka žita
in liter goriva … Na zasedenih ozemljih je treba ustvariti razmere, ki jih
sovražnik in njegovi privrženci ne bodo mogli prenesti …338.
Med Hitlerjevimi izreki so znani: (1) Zveza, ki nima cilja sprožiti vojne,
je nesmiselna in nekoristna.339 (2) Moč ni v obrambi, ampak v napadu.340
(3) Generali mislijo, da bi bilo treba vojno voditi kot turnirje v srednjem
veku; jaz pa ne potrebujem vitezov, potrebujem revolucionarje.341 (4) Jaz
se v vojni ne igram; ne bom si dovolil, da bi jo vodili vojaški poveljniki; jaz
bom vodil vojno in odločil o pravem trenutku napada; od tega me ne bo
odvrnilo prav nič.342 (5) Cilj vojne ni le širjenje mej in pridobivanje novih
ozemelj, njen cilj je hkrati tudi širjenje totalitarnega revolucionarnega gibanja v druge države; vse to je dejansko prenos tehnike državnega udara
v mednarodne odnose.343 Idr.
Iz obdobja hladne vojne so znane misli ameriškega predsednika Johna
Kennedyja in sovjetskega voditelja Nikite Hruščova. Najbolj znani Kennedyjevi izreki so: (1) Milijarde dolarjev, ki jih vsako leto porabimo za
orožja, čeprav jih zanesljivo ne bomo nikoli uporabili, so temelj ohranjevanja miru. (2) Le ko smo brez dvoma dovolj oboroženi, smo lahko prepričani, da orožij nikoli ne bomo uporabili. (3) Naše oborožene sile morajo
biti ves čas tako v miru kot v vojni pod popolnim civilnim nadzorom in
poveljstvom; temeljne odločitve o naši udeležbi v katerem koli spopadu in
o našem odgovoru na kateri koli grožnjo – vključno tudi odločitve o uporabi jedrskega orožja ali o stopnjevanju majhne vojne v večjo – bodo sprejele le ustavno izvoljene civilne oblasti.344 Ipd. Med izreki Hruščova pa so
znani: (1) Osvobodilne vojne bodo, dokler bo obstajal imperializem …; mi
takšne vojne priznavamo in bomo pomagali narodom, ki si prizadevajo
335 Sun

Ci, op.cit., str. 86.
Heinl, op. cit., str. 17.
337 Prav tam, str. 88.
338 Prav tam, str. 286.
339 Prav tam, str. 8.
340 Prav tam, str. 21.
341 Prav tam, str. 50.
342 Prav tam, str. 60.
343 Prav tam, str. 159.
344 Prav tam, str. 13, 15, 55.
336 Robert
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doseči neodvisnost; komunisti v celoti podpiramo takšne vojne in korakamo na čelu z narodi, ki vodijo takšne vojne. (2) Zelo lahko je bilo začeti
vojno v Koreji, ni pa je bilo lahko ustaviti.345 Itd.
Življenjske misli in priložnostne ocene, presoje in komentarji velikih
vojskovodij in vojaških teoretikov bodo tudi vnaprej zanimivi za raziskave, vendar ne le zaradi metaforičnosti, ampak predvsem zato, ker prepričljivo odsevajo duh časa, v katerem so nastali. Vendar pa bo njihova uporaba imela le pomožno vlogo, saj so zaradi razvoja dobili v vojaški znanosti
najvidnejše mesto načela in izreki, ki so zaradi svoje vsestranske uporabnosti, vsebinske nabitosti in jedrnatosti postali tako sestavine teorije kot
vojaških doktrin. Zaradi uporabe vojaške terminologije v drugih vedah
(npr. v konfliktologiji, teoriji mednarodnih odnosov, teoriji menedžmenta, pri projektiranju in drugje) se bodo v prihodnosti strokovni izrazi s področja načel in izrekov polemistike pričeli vse pogosteje uporabljati tudi
zunaj vojaške znanosti, kjer pa se občuti vse močnejši priliv pojmov s področja teorije varnosti, teorije mednarodnih odnosov, mednarodnega
prava, geopolitike in številnih drugih področij nevojaške znanosti.

345 Prav

tam, str. 159, 165.
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ODGOVOR NA IZZIVE POSTMODERNEGA OBDOBJA
PRENAVLJANJE IN VNOVIČNO RAZLAGANJE STARIH
NAČEL ALI OBLIKOVANJE NOVIH NAČEL?

Razmere, ki so prispevale h kritičn(ejš)i analizi mesta in vloge
načel v obdobju po razpadu sistema dvopolnega ravnotežja
Ko primerjamo obdobje hladne vojne z obdobjem po razpadu sistema
dvopolnega ravnotežja, ugotovimo, da se v novem času oborožene sile vse
pogosteje uporabljajo v mirovnih operacijah in operacijah za vzpostavitev
razmer, ki bodo omogočile izvedbo mirovnih operacij. Od leta 1947 do
leta 1985 je bilo 13 mirovnih operacij, torej povprečno po ena v treh letih;
prav toliko jih je bilo v obdobju od leta 1989 do leta 1993, kar da povprečje treh operacij na leto. Količnik med časovnim obdobjem (izraženim v
številu let) in številom operacij v tem obdobju se je torej v prelomnem
strateškem obdobju spremenil za približno 10-krat. Od tod bi lahko sklepali, da je zlom sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola bistveno
pripomogel, da so se OZN, OVSE in regionalne podobne organizacije pričele intenzivneje ukvarjati z mirovnimi operacijami in z njimi povezanimi
vprašanji.346 Odmev tega procesa je segel tudi na področje nacionalnih
obrambnih in vojaških doktrin; mnoge države so v osnovne doktrinarne
dokumente uvrstile tudi določila o sodelovanju njihovih oboroženih sil v
mirovnih operacijah.
Za obdobje po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola
je značilno, da so v njem izginile s svetovnega prizorišča posredniške
vojne (proxy wars) z omejenimi cilji, ki so bile tako pogoste v obdobju
hladne vojne; njihov vodilni delež in mesto so prevzeli državljanske vojne
in etnični, verski ter drugi oboroženi spopadi v nestabilnih državah. Od
vojaških izvedencev razvitih stabilnih držav v novih razmerah nihče več
ni zahteval, naj preučujejo načine, kako zmagati v posredniških lokalnih
vojnah z omejenimi cilji, ampak prav nasprotno – da naj iščejo take načine uporabe oboroženih sil, da bo mogoče ustaviti notranje spopade v nestabilnih državah in preprečiti, da bi se razširili v sosednje države. Kmalu
je prevladalo spoznanje, da imajo tradicionalna načela vojskovanja in bojevanja, ki so se postopno (iz)oblikovala v večtisočletnem razvoju vojaške
prakse in predstavljajo vrhunec dosežkov vojaške znanosti, v novih raz346 Willie

Curtiss: Maneuvering in the Gray Zone: The Gap Between Traditional Peacekeeping and War Fighting, Peacemaking, Peace-Enforcement, and Post-Conflict
Peace Building – Peacemaking, Peacekeeping and Coalition Warfare, str. 175–183;
NDU, Washington 1994.
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merah le omejeno vrednost.347 Ugotovljeno je bilo, da se v mirovnih operacijah ne sme delovati le pragmatično in improvizirati, ampak je treba
prenehati z amaterizmom in oblikovati novo teorijo, ki bo dala znanstveno utemeljene odgovore na vprašanja, kako uporabiti oborožene sile v
novih, drugačnih razmerah.348
Analiza mirovnih operacij, ki so bile v obdobju po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola izvedene na Bližnjem vzhodu, Afriškem rogu, Balkanu in na drugih kritičnih območjih, je pokazala, da so se
pričakovanja Varnostnega sveta OZN in OZN kot celote močno razlikovala od tega, kar so tudi res dosegle mirovne sile OZN; ustanoviti jih je bilo
sicer lahko, a veliko težje finančno vzdrževati in stvarno usmerjati k dosegljivim ciljem. Svojevrstno vnaprejšnje svarilo je bila mirovna operacija
na Cipru, ki »slavi« tridesetletnico; mirovne sile so prišle na otok leta 1974
le začasno, da preprečijo razmah spopadov med grško in turško skupnostjo, nato pa so tam ostale vse do danes, ne da bi se na otoku pokazali kakršni koli znaki, da bo ponovno zaživela skupna država. Ker so se hitro izrodile tudi nekatere humanitarne operacije OZN, ki jih niso zavarovale in
podprle mednarodne sile, je postalo jasno, da bo treba poiskati nove rešitve za negotovo prihodnost. Razmišljali so, da bi bilo treba najti način
uporabe združenih mednarodnih vojaških in policijskih sil, pri čemer bi
vzporedno delovale mednarodne humanitarne organizacije in različne nevladne ustane. Kot katalizator pri iskanju novih idej bi moralo biti vključeno tudi dejstvo, da so se mirovne enote OZN v državljanskih vojnah pogosto znašle med dvema ognjema (tudi v vojni na Hrvaškem in v Bosni in
Hercegovini) in da jih spopadene strani niso doživljale kot nevtralce,
ampak kod nasprotnike ali zaveznike, širša javnost pa celo kot pasivne
opazovalce zločinov, namesto da bi jih preprečile (npr. v Somaliji, med
vojno v BiH v Srebrenici ipd.).349
347 Principi

in zakoni vojskovanja in bojevanja so se oblikovali na podlagi izkušenj, pridobljenih v vojnah med državami, ki so imele monopol nad oboroženimi silami. V
oboroženih spopadih v obdobju po razpadu sistema delitve sveta na dva pola potekajo konflikti v nestabilnih državah med različnimi elitami, ki imajo svoje oborožene
skupine. V takšnem okolju se norme mednarodnega prava in druge norme praviloma
ne spoštujejo. Oboroženi boji imajo v takšnih spopadih le pomožno vlogo, prevladujejo druge oblike nasilja (ugrabitve, atentati, izsiljevanja s talci, grožnje, mučenja
ujetnikov itd.). V mnogih afriških državah kot vojake uporabljajo otroke, kar je odprlo mnoge pravne probleme (kako obravnavati ujete otroke, ki so zagrešili vojne zločine, ali ujete otroke obravnavati kot bolnike in jih poslati na zdravljenje, ali pa jih poslati na prevzgojo oziroma jih obravnavati kot ujetnike ipd.).
348 Ameriška političarka Madeleine Albright je v času, ko je bila ambasador ZDA v
OZN, dotedanji način uporabe oboroženih sil v mirovnih operacijah imenovala »programirani amaterizem«, s čimer je želela poudariti, da do leta 1992 v OZN še vedno
niso oblikovali normativov, ki bi zagotovili prilagajanje vojaških ukrepov OZN novi
stvarnosti (posebno pomanjkljiv je bil tisti del, ki se je nanašal na standardizacijo postopkov v mirovnih operacijah). (Fariborz Mokhtari: Peacemaking, Peacekeeping and
Coalition Warfare: The Future of The United Nations; NDU, Washington 1994)
349 M. J. Gendron: The Legal and Strategic Paradigms of the United Nations’ Intervention in Somalia – Peacemaking, Peacekeeping and Coalition Warfare, str. 71–88;
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V novih operacijah mednarodnih oboroženih sil od njihovih poveljnikov in štabov ni nihče zahteval, da vojaško porazijo nasprotnike kakor v
klasični vojni in izbojujejo zmage, ampak da se ne vpletejo v lokalne spopade med različnimi udeleženci in da brez bojevanja dosežejo prekinitev
vojaških sovražnosti in ureditev razmer. S temi operacijami se je pričela
ukvarjati nova teorija, ki je sicer imela stične točke s polemistiko, a tudi
množico povsem novih dejavnosti oboroženih sil, ki se nikakor niso
mogle enačiti z oboroženim bojem, čeprav je bila v njih v uporabi tudi
oborožena sila.
Zato je nova teorija dobila ime teorija vojaških operacij, ki so drugačne
od vojne (Military Operations Others Than War). Ker je najširše razvejana
v ZDA, lahko iz ameriških štabnih priročnikov, kjer so naštete in opisane
naloge ameriških oboroženih sil, ugotovimo njeno zgradbo. Sestavljata jo
dve osnovni področji:350 (a) področje operacij, ki jih je kot svoje koalicijske naloge sprejel Nato, in (b) področje operacij, ki jih izvajajo ZDA bodisi samostojno, bodisi v dogovoru s kako državo ali skupino držav.
V prvo skupino spadajo operacije podpore miru (peace support operations), humanitarne operacije (kadar potekajo zunaj okvira operacij v
podpori miru) in operacije iskanja in reševanja ponesrečencev; v drugi
skupini so: protivstajniške operacije, protiteroristične operacije, operacije
evakuacije ogroženih ljudi (kadar ne potekajo v bojnih razmerah), dejavnosti vojske v podporo civilnim oblastem, operacije v boju proti mamilom
in operacije podpore sankcijam.
Operacije podpore miru predstavlja skupina večnamenskih operacij in
dejavnosti:
1) Operacije ohranjanja miru (peacekeeping operations) se opravljajo ob
soglasju spopadenih strani in naj bi v državi uredile razmere; podprle
naj bi diplomatska prizadevanja, da bi nastali problem rešili s pogajanji; v teh operacijah imajo mirovne sile status nevtralcev in natančno
določena pravila uporabe, prav tako pa tudi velikost, zgradbo, naloge in
razporeditev sil; orožje smejo mirovne sile v teh operacijah praviloma
uporabiti samo za samoobrambo.
2) Operacije prisilnega vzpostavljanja miru (peace enforcement) se organizirajo v skladu s 7. poglavjem Ustanovne listine, kadar ni soglasja
vseh udeležencev o prekinitvi ognja ali kadar to soglasje ni trdno; tedaj
se uporablja sila, to pa pomeni, da nima več statusa nevtralca, kdor ne
želi miru. Sile v operaciji imajo nalogo, da po potrebi tudi z oboroženim bojem in z grožnjo uporabe orožja prisilijo stran ali strani, ki kršijo
mednarodne norme in sklepe Varnostnega sveta OZN, da prenehajo s
NDU, Washington 1993; Pul Belbutowski: Contemporary French Peacekeeping, str.
89–93.
350 FM 100-5: Operations, chapter 13; HQ Department of the Army, Washington 1993;
Newsletter – CAC No 93-8/Dec 93: Operations Other Than War, volume IV, Peace
Operations.
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sovražnimi dejavnostmi; v novih razmerah je potem operacije ohranjanja miru možno izvesti.
3) Operacije izgrajevanja miru (peace-building operations) v državah, ki
jih je opustošila državljanska vojna in jim pretrgala normalen razvoj, so
obsežni posegi, v katerih poleg vojske in policije sodelujejo različne
vladne agencije v sodelovanju z lokalnimi oblastmi; v državi, v kateri je
že vzpostavljen mir (z mirovnimi operacijami), se zgradi demokratična
družba z vsemi pripadajočimi institucijami in obnovi se gospodarski sistem; oborožene sile v teh široko zastavljenih operacijah sodelujejo s
policijo, diplomacijo in lokalnimi oblastmi.
4) Humanitarne operacije (humanitarian operations) olajšujejo trpljenje
ljudi, ki jih je prizadela vojna ali naravna nesreče.
5) S preprečevanjem konfliktov povezane dejavnosti (conflict prevention)
potekajo v skladu s 6. poglavjem Ustanovne listine OZN, da bi se preprečil izbruh oboroženih spopadov; njihov sestavni del so raznovrstne
dejavnosti v razponu od različnih diplomatskih pobud (v obliki komisij
za ugotavljanje dejanskega stanja, konsultacij, opozoril, inspekcij, opazovalnih misij ipd) do preventivnega razvoja oboroženih sil v spornih
conah, z namenom, da se prepreči, da pride do sovražnosti, in
6) Diplomatske dejavnosti, ki naj bi preprečile spopade, po prekinitvi
ognja pa bi dosegli mir (peace-making).
Ameriški viri poudarjajo, da je pri uporabi ameriških oboroženih sil v
krizah treba spoštovati tri osnovna načela (rules of engagement): (1) akcije morajo biti v soglasju z mednarodnim pravom; (2) v tem sklopu lahko
enote izvajajo samoobrambo; (3) pri delovanju se morajo enote in posamezniki izogibati tveganim akcijam, ki bi lahko pripeljale do incidentov.351 Iz teh načel so izpeljana navodila, ki jih v podobni obliki upoštevajo tudi druge oborožene sile: (1) izogibanje bojnim delovanjem z
oborožitvenimi sistemi, razen pri odbijanju nasprotnikovega napada; (2)
prepoved izvajanja simuliranih napadov, ki bi jih nasprotna stran lahko
razumela kot ogrožanje in nanje odgovorila z orožjem; (3) prepoved uporabe opozorilnih strelov; (4) prestrezanje nasprotnikovih letal je dovoljeno
le, če ni nobenega dvoma, da so oboroženi in da izvajajo napad, ne pa
izvidniške akcije.

Preobrazba načel oboroženega boja v načela uporabe
vseh vrst državne sile
Vprašanje, ali so obstoječe norme še veljavne, se je v preteklosti v vojaških vedah vedno znova zastavljalo, kadar je v vojnah prišlo do nepričakovanih rezultatov, do sprememb v razvoju oborožitvenih sistemov, notra351 IMADE

– str. 2329;
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njepolitičnih sprememb in (ali) sprememb v mednarodnem okolju, kjer
delujejo oborožene sile. Po drugi svetovni vojni se je to zgodilo ob pojavu
jedrskega orožja, ki ni samo zmanjšalo verjetnosti izbruha svetovne vojne,
ampak je hkrati vzpodbudilo iskanje novih, manj tveganih načinov uporabe vojaške sile. Politika sile, značilna za obdobje medblokovskega tekmovanja, je odprla nova obzorja vojaškim teoretikom, ki so poskušali dosežke vojaške znanosti vgraditi v teorijo vodenja države. Tako je v ZDA že v
prvem desetletju po drugi svetovni vojni nastala nova znanstvena disciplina – grandstrategija, ki se je ukvarjala z uporabo vseh vrst državne sile
(politične, diplomatske, gospodarske, vojaške idr.) na področju zavarovanja ameriških strateških interesov v miru, krizah in vojnah. Ameriški teoretik John Collins, ki se je med prvimi epistemološko lotil utemeljitve
nove discipline, je za temeljna načela nove discipline opredelil tradicionalna načela vojne oziroma oboroženega boja, ki smo jih podrobneje že
opisali.352 Ta načela so včasih bolj, drugič manj ustrezala potrebam prakse, vse dokler je trajala hladna vojna med dvema nasprotujočima se družbenima sistemoma.
Porušenje berlinskega zidu je leta 1989 simbolično označilo konec
hladne vojne. Takrat pa ni zaživelo le vprašanje reforme obrambnih sistemov, ampak tudi nove opredelitve temeljnih načel grandstrategije. Strokovnjaki, ki so se ukvarjali s tem problemom, so sicer vsi izhajali iz tega,
da so ZDA prevzele vodilno vlogo v globalizacijskih procesih in da so se
ob tem nekdanji tekmeci in nasprotniki ZDA spremenili v ameriške partnerje, kljub temu pa niso imeli enakih pogledov na to, kako tem novim
razmeram prilagoditi načela grandstrategije. Med njimi lahko razločimo
tri skupine z različnimi stališči: »modernisti« vztrajajo, da je treba stara
načela zaradi novih trendov zamenjati z novimi; »tradicionalisti« se sklicujejo na to, da so se ta načela izkazala uspešna v praksi, zato zavračajo
kakršne koli spremembe; »eklektiki« ali »zmerneži« poskušajo s kompromisom: nekatera načela naj bi ohranili, druga pa zamenjali.
Ta proces se danes dobro vidi v vojaških normativih; v najnovejših
(javno dostopnih) vojaških normativih se vidi, da so v praksi v prednosti
»zmerneži«. Spremeniti poskušajo celotno zgradbo načel, a to počno
skrajno previdno. V ameriških oboroženih silah se to kaže v svojevrstni
»fuziji načel«, saj so v enem delu sedanjih pravilnikov našteta, opisana in
razčlenjena klasična načela bojevanja,353 v drugem delu pa dodana še
nova načela, ki veljajo za delovanja oboroženih sil, ki so drugačna od
vojne354. Med njimi je v normativih dosežena vrsta »funkcijskega sožitja«.
Kritiki, ki zanikajo veljavnost doslej veljavnih načel, prihajajo pred352 John

Collins: Grand Strategy – Principles and Practice, str. 22–30; USN Institute, Annapolis 1973.
353 Joint Chiefs of Staff: Doctrine for Joint Operations; Joint Publication 3-0, Washington
1993; FM 100–5: Operations, str. 2–4 – 2–6; Headquarters Department of the Army,
USA 1983.
354 Prav tam, str. 13–3 – 13–4.
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vsem iz vrst ameriške vojaškoakademske elite. Kot argumente, zakaj je
načela nujno treba opredeliti na novo, navajajo, da načela nekdanje vojaške strategije ne morejo veljati tudi v grandstrategiji, kajti v tej so pričele
prevladovati vsebine sodelovanja kot popolno nasprotje nekdanjim vsebinam konfliktov; ker grandstrategija ne temelji več toliko na grobi vojaški
moči, ampak na znanju, gospodarski in informacijski moči, potrebuje
nova načela, ki bi morala ustrezati novi, kompleksnejši realnosti. Kot dodaten argument omenjajo tudi to, da načela, ki so bila sprejeta pred
dvema stoletjema in so resda povsem ustrezala industrijski dobi, pač ne
morejo ostati temelj za ravnanje ZDA v informacijski dobi. »Maksimalisti«
med njimi celo vztrajajo, da je treba zaradi zelo pisane fiziognomije sodobnih vojn in oboroženih spopadov spremeniti ne le načela grandstrategije, ampak tudi načela oboroženega boja. Predlagajo, da se namesto starih načel oblikujejo posebni sistemi načel za konvencionalno bojevanje
(1), za (proti)gverilsko bojevanje (2), za informacijsko bojevanje (3) ipd.
Zmernejši se zadovoljujejo s prilagajanjem doslej veljavnih načel novi
stvarnosti.355
Toda čeprav so kritiki načel uporabe vseh vrst državne sile ali »zmerneži« ali »maksimalisti«,356 se vsi strinjajo, da bo v grandstrategiji tudi vnaprej načelo cilja veljalo kot prvo vseh načel. Praksa kaže edino novost le v
tem, da se vojaški cilj ne opredeljuje posebej, ampak vedno celostno, torej
v interaktivni povezavi z vsemi drugimi cilji, ki naj bi jih dosegli z uporabo vseh sestavin državne moči. Po klasičnem načinu se je vojaški cilj oblikoval, ko je diplomacija naletela na oviro; takrat so stopile na prizorišče
oborožene sile, ki so oviro odstranile z oboroženim bojem, za to pa so potrebovale jasen cilj. Pri novem se vojaški cilj vedno opredeli znotraj »sistema ciljev« (političnih, diplomatskih, gospodarskih idr.), s posebnim poudarkom na medsebojnih vplivih med vojaškim ciljem in nevojaškimi cilji.
Tako je leta 1990 v času vojaških priprav za zalivsko vojno takratni načelnik medvejnega generalštaba ZDA Collin Powell vztrajal, da se že pred začetkom izkrcavanja ameriških enot določijo ne le cilj vojaškega posega,
ampak tudi cilji, ki jih bo treba doseči po umiku ameriških enot (exit strategy) iz osvobojenega Kuvajta (vključno z ustanovitvijo nove 5. flote, ki je
po vojni vse do danes ostala v Perzijskem zalivu).
Novo v dojemanju delovanja tega načela je tudi to, da sodobni računalniško podprti informacijski sistemi (Command, Control, Communica355 Podrobnejši

povzetek razprave o načelih je predstavljen v študiji Williama Johnsena,
Douglasa Johnsona II., Jamesa Kievita, Douglasa Lovelacea in Stevena Metza The
Principles of War in the 21st Century (US Army War College 1995). Nova načela so že
upoštevana v najnovejši doktrini NATO za izvajanje medvejnih operacij Oboroženih
sil ZDA. (Allied Joint Doctrine, AJP–01 (A), September 1999).
356 Temelj za analizo načel je študija omenjenih avtorjev, ker je zaradi svoje kritičnosti
in odprtosti za nove ideje eno najbolj ostroumnih del s tega področja. Vzporedno je
kot vir, ki daje vpogled v stanje prakse, uporabljena najnovejša doktrina Nato za izvajanje medvejnih operacij (Allied Joint Doctrine, AJP–01 (A), September 1998).
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tions and Intelligence/Counter Measures) omogočajo hitrejši proces presojanja razmer in odločanja, tako da je pri analiziranju mogoče razčleniti
več možnih ciljev in ne samo enega. Takšen odprt in kritičen način pa
zaradi večje ponudbe ciljev zaplete izbiro najustreznejšega; zato cilja ni
mogoče izbrati brez neposredne povezave s cilji drugih udeležencev, ki
opravljajo nevojaške dejavnosti. Od tod se je sodelovanju med vsemi udeleženci strateškega odločanja močno povečal pomen, saj je tudi tehnično
izvedljivo, ker že obstajajo integrirani politično-vojaški informacijski
sistemi za podporo odločanju na državni ravni in na koalicijski ravni.
Kritiki predlagajo, da se v grandstrategiji namesto načela napadalnosti
uporablja ustreznejše načelo pobude. Napadalnosti danes namreč ni mogoče pripisati vsemogočnosti, kajti v vojni kot celoti se napad vedno kombinira z obrambo. Poleg tega napad tudi ni vedno smotrn. ZDA morajo
svoje zaveznike pogosto braniti in bi torej v ameriških posegih za zaščito
demokracije v Grenadi, na Haitiju ali v Panami veliko bolj kot načelo napadalnosti ustrezalo načelo obrambe. To se je videlo v zalivski vojni, ko so
bile ZDA, edina svetovna velesila, vse leto 1990 v obrambni drži, varujoč
savdske baze, kamor so postopno prihajale enote, ki so šele na začetku
leta 1991 izvedle napad. Načelo pobude naj bi tudi bolje izražalo prizadevanje poveljnika in štaba, da s premišljenim kombiniranjem napada in
obrambe spremenita razmere in tako prisilita nasprotnika, da se jim prilagodi. O delovanju načela pobude se navaja primer ZDA v času zaostrovanja kuvajtske krize leta 1990. Medtem ko je Irak slavil »veliko zgodovinsko zmago« nad Kuvajtom, so ZDA prevzele strateško pobudo in sestavile
koalicijo, ki naj bi dolgoročno uredila strateške razmere na Bližnjem vzhodu. Vzpostavitev koalicije je bila pogoj, da se vojaški poseg sploh začne.
Delovanje načela pobude se je videlo tudi med zalivsko vojno leta 1991,
ko je Irak začel z raketnimi napadi na Izrael. ZDA so takrat sklenile prevzeti pobudo tako, da so Izrael prepričale, da ni posredoval ofenzivno, in
so mu za obrambo izročile svoje najnovejše protiraketne baterije patriot. S
tem ukrepom so ohranile notranjo povezanost koalicije, ki bi z morebitnim vstopom Izraela v vojno po vsej verjetnosti razpadla, saj se arabske
države zaradi odpora do Izraela ne bi hotele skupaj z njim bojevati proti
Iraku.
Namesto nekdanjega načela enotnosti poveljevanja (unity of command), ki je zagotavljalo, da so bile v rokah enega poveljnika vse sile, ki
so izvajale nalogo, se zdaj v grandstrategiji predlaga načelo enotnosti prizadevanj (unity of effort). S tem pojmom se namreč ne misli le na oborožene sile, ampak na državno oblast, ki vodi vojno, za kar mora pridobiti
tudi podporo javnega mnenja v svoji državi, pri zaveznikih in v svetu ter
zagotoviti ustrezna sredstva. V novih razmerah namreč pri vodenju vojne
na najvišji ravni ni mogoče vedno uporabljati hierarhične sheme vojaške
organizacije. V ZDA imajo vpliv na uporabo vojaške sile ne le predsednik
ZDA, ampak tudi Kongres, Senat in javno mnenje. Pri uporabi oboroženih sil v vojnah in spopadih, drugačnih od vojne, se uporabljajo tudi
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druge vrste nevojaške sile (operacije tajnih služb, gospodarski ukrepi, informacijska blokada ipd.), zato je treba na ravni države in koalicije vsa
prizadevanja različnih udeležencev usmerjati k istem cilju s specifično
kombinacijo sestankov, štabnih konferenc in razprav, na katerih sodelujejo enakopravni partnerji. Vodenje vojne je kreativna dejavnost, v kateri
sodelujejo različni udeleženci, ki niso podrejeni vojaškim poveljnikom,
zato je v novih razmerah prikladneje, da se na najvišjih ravneh vodenja
vojne uporablja načelo enotnosti prizadevanj.
Namesto načela koncentracije sil se predlaga novo načelo žarišča
(focus). S tem izrazom se želi poudariti razlika med starim načinom vodenja vojne, ko je bilo treba doseči številčno premoč nad nasprotnikom na
kritični točki, in novim načinom, ko se lahko uspeh doseže tudi z manjšimi silami na široki fronti, če se usmerijo v isto žarišče. Z usmerjanjem diplomatskih, ekonomskih, vojaških in drugih dejavnosti v določeno točko
se doseže podoben učinek, kot ga daje optična leča, ki neškodljive posamezne žarke strne v točko s tako visoko temperaturo, da lahko zaneti požar. Končni učinek namreč ni seštevek učinkov posameznih dejavnikov,
ampak njihov mnogokratnik. Ker se v vojni uporabljajo vojaška sila in
druge nevojaške sile (gospodarska, politična, tajne službe idr.), pri tem pa
imajo informacije kot sredstvo pritiska vse večjo vlogo, načelo žarišča zagotavlja, da se njihova prizadevanja ne razpršujejo v različnih smereh; to
bi se lahko zgodilo, ker vsak od udeležencev nehote pripisuje svoji vlogi
in delovnemu področju večji pomen kot drugim. Uveljavljanje načela žarišča smo lahko videli v ameriških občasnih letalsko-raketnih udarih po
Iraku. Za glavne pritiske na Irak so skrbeli diplomacija, množični mediji,
politiki z omejevanjem količin izvoza iraške nafte ipd., le občasno pa tudi
zračno-raketni udari po vojaških objektih. Načelo žarišča je ameriška diplomacija med vojno v Bosni in Hercegovini leta 1995 udejanjala s pritiski
na Miloševića, da mora nehati podpirati Karađića, in s tem da ni nasprotovala prodoru hrvaške vojske skozi Bosno do Banjaluke; ko je dodatni
udar ameriških letal po ciljih v okolici Banjaluke Karađića opozoril, da se
utegnejo ameriški in Natovi udari pomnožiti, je hitro popustil in privolil v
pogajanja v Daytonu. Z razmeroma majhno, a pravilno v eno žarišče strnjeno uporabo zračne sile so izkoristili ostale pritiske in dosegli cilj.
Podobno kot pri drugih načelih se tudi namesto načela gospodarnosti
sil (economy of force) predlaga novo načelo gospodarnosti prizadevanj
(economy of effort). Izhodišče je v tem, da država v vojni in oboroženih
spopadih ne uporablja le oboroženih sil, ampak skupno državno moč
(total power of the State), in da je zato ustrezneje, če se uporablja pojem
prizadevanja. V spopadih, drugačnih od vojn, sploh ni nujna uporaba
oborožene sile, saj se cilji včasih lahko dosežejo že z grožnjo, zaporo gospodarske ali finančne pomoči ipd. Pri udejanjanju tega načela je težava v
tem, da so želje vedno večje od resničnosti (1), da gospodarnost ne pomeni vedno tega, da je za nalogo treba uporabiti najmanjše sile (2), in da gospodarnost ni sinonim za uspešnost (3). Ker ZDA praviloma sodelujejo z
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zavezniki, je treba pri uveljavljanju tega načela prizadevanja ZDA in zaveznikov uskladiti z obstoječimi regionalnimi prednostnimi cilji. Udejanjanje načela gospodarnosti prizadevanj se je videlo med zalivsko vojno
leta 1991, ko so ZDA od zavezniških arabskih držav zahtevale, da prevzamejo finančno breme operacij, prav tako pa pritiskajo na nove članice
Nato, da višino svojih obrambnih proračunov uskladijo s toliko odstotki
bruto narodnega dohodka, kolikor jih v povprečju v ta namen dajejo
druge članice Nato. V Bosni in Hercegovini, Hrvaški in ZRJ je bilo leta
1995 načelo gospodarnosti prizadevanj uresničeno tako, da so določili
strateško enačbo za vse udeležence dotedanjih spopadov; namesto da bi
morale ZDA in zveza Nato tja poslati močne sile, so morale ZRJ, Hrvaška
in Unija Bosne in Hercegovine doseči v oborožitvenih sistemih razmerje
5 : 2 : 2. Ko so tako dosegli novo vojaško ravnotežje, v katerem nihče ni
mogel računati na uspeh v morebitni vojni, so lahko ZDA, Nato in njihovi
partnerji gospodarneje izvedli mirovno operacijo z manjšim številom vojakov.
V Makedoniji je bilo avgusta 2001 načelo gospodarnosti prizadevanj
uveljavljeno tako, da je tja prišlo 5.000 ameriških in drugih vojakov, katerih naloga je bila, da v mesecu dni albanskim vstajnikom poberejo eno
tretjino orožja. Gospodarnost prizadevanj se je v tem primeru po eni strani videla v majhnem številu poslanih vojakov in časovni omejitvi akcije,
po drugi pa v dvojnem pritisku na udeležence spopadov. Na eni strani so
morali albanski vstajniki pod pritiskom oddati tretjino orožij, vendar sta
jim ga še vedno ostali dve tretjini; makedonska stran pa ob tem ni smela
dogodka posebej proslavljati, ampak je morala, nasprotno, uskladiti ustavo z željami Albancev, drugače bi tvegala, da se albanska vstaja nadaljuje.
Gospodarnost prizadevanj je torej pomenila kombiniranje različnih »uteži« na albanski in na makedonski strani ameriške »strateške tehtnice«.
Izreden pomen pri tem iskanju ravnovesja je imel kratek mandat tujega
vojaškega kontingenta, s katerim so nameravali pospešiti albansko-makedonski sporazum.
Namesto načela manevra se predlaga novo načelo orkestracije (orchestration); pomeni takšen način uporabe virov za pokrivanje vseh materialnih potreb v času in v prostoru, da se najhitreje doseže dolgoročen končni
cilj. Viri pa niso le materialni dejavniki, ampak tudi ideje, volja, informacije, prepričanja ipd. Orkestracija zajema analizo več možnih načinov
uporabe virov, da bi bilo mogoče med njimi izbrati tistega, ki se lahko
najprožneje prilagodi spremembam. Predvsem je povezana z dolgoročnim predvidevanjem sprememb in reagiranjem nanje. Ker lahko v informacijski dobi pričakujemo večjo preglednost strateških akcij, mora
orkestracija vsebovati tudi pridobivanje čim širše javne podpore za uveljavitev dolgoročnih načrtov. To se je posebno dobro videlo na številnih
ameriško-ruskih srečanjih v letu 2001, ko so si ameriški predstavniki
prizadevali tudi od Rusije dobiti privolitev za razvoj novega sistema
celinske strateške protiraketne obrambe. Podobne stike so imeli tudi z
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evropskimi zavezniki in z LR Kitajsko ter skušali od vseh dobiti zagotovilo, da zaradi razvoja novega strateškega obrambnega oborožitvenega sistema, ki naj bi dolgoročno povečal ameriško varnost, ne bi prišlo do zunanjepolitičnih zapletov.
Namesto načela preprostosti predlagajo novo načelo jasnosti (clarity).
Nanašalo naj bi se na odnose med najvišjim državnim vodstvom, državnimi načrtovalci, izvajalci načrtov in organizacijskimi celotami, ki so z njimi
povezane. Vsi naj bi imeli pred seboj jasen cilj in zamisel, kako ga doseči.
Znani so negativni primeri iz osemdesetih let minulega stoletja, ko je
ameriška administracija med iraško-iransko vojno na razne načine pritiskala na Iran, medtem ko so nekateri predstavniki ameriških obveščevalnih služb (CIA) Iranu prodajali rezervne dele za letala, nato pa z dobljenim denarjem financirali operacije nasprotnikov sandinističnega režima v
Nikaragvi (afera Norton). Kot sestavni del vsebine novega načela je omenjeno, da mora najvišje državno vodstvo razumeti, kakšne so omejitve in
realne zmogljivosti vseh dejavnikov državne moči, če jih hoče uspešno
uporabiti. Sodobni informacijski sistemi za podporo procesa sprejemanja
strateških odločitev so danes tako zmogljivi, da je mogoče v kratkem času
uspešno uresničiti tudi zelo obsežne načrte. Zato načelo preprostosti
nima več enakega pomena kot nekoč. Predvsem morajo načrti biti jasni
že od samega začetka. Na zelo slab način je načelo jasnosti uporabil ameriški minister za zunanje zadeve Dean Acheson, ki je januarja 1950 med
turnejo po Daljnem vzhodu javno izjavil, da Južna Koreja ni pod ameriškim »obrambnim dežnikom«; sodijo, da so se severnokorejski voditelji
prav zaradi te izjave odločili za napad na Južno Korejo, iz česar se je razdivjala triletna vojna, v katero so se hočeš nočeš vpletle tudi ZDA in zavezniške države.
Kar zadeva načelo presenečenja, ga tudi kritiki starih načel še vedno
pojmujejo kot pridobivanje prednosti z akcijo, na katero nasprotnik ni
pripravljen in zato nanjo ne more uspešno odgovoriti. Ne gre torej za vojaško akcijo proti nepripravljenem nasprotniku, ampak za kakršno koli
akcijo – politično, diplomatsko, gospodarsko ipd., na katero se nasprotnik ne more odzvati, ker nanjo politično, gospodarsko ali informacijsko ni
pripravljen. Načelo presenečenja je bilo uporabljeno proti državam, ki so
podpirale arabske teroriste pod vodstvom Osame Bin Ladna; Američani
so zbrali obveščevalne podatke o njihovih bazah v Afganistanu in Sudanu
ter jih napadle z manevrirnimi raketami tomahawk. V ZDA poteka sprejemanje strateških odločitev po ustaljenih postopkih, sodeluje veliko udeležencev in o različnih rešitvah potekajo javne razprave (o strukturi obrambnega proračuna, o razvoju novih orožij, o vojaški pomoči drugim
državam, o sprejemanju novih članic Nato itd.), zato je pri pomembnejših
odločitvah zelo težko ohraniti tajnost, ki je pogoj presenečenja. Dolgotrajni postopki sprejemanja strateških odločitev v demokratičnih odprtih
družbah še povečujejo možnost »odtekanja« zaupnih podatkov. Kritiki
starih načel vzlic temu ne izključujejo verjetnosti, da se doseže preseneče-
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nje. Možnosti zanj vidijo v tem, da nove informacijske tehnologije ne odpirajo zelo širokih poti samo za informiranje, ampak tudi za dezinformiranje morebitnih in dejanskih nasprotnikov.
Načelo varnosti sodi skupaj z načelom presenečenja in z načelom cilja
v skupino treh načel, ki jih tudi po mnenju privržencev največjih sprememb ni treba spreminjati. Udejanjanje tega načela nasprotniku prepreči
vpogled v naše namere in dejanske zmogljivosti, tako da se ohranijo v tajnosti. V informacijski dobi je zelo pomembno preprečiti nasprotnikove
vdore v naše informacijske sisteme, zato jih je treba ustrezno zavarovati.
To še posebej velja za obveščevalne službe in njihove baze podatkov. Vsebina načela varnosti ne vključuje le pasivnih ukrepov zavarovanja tajnosti
strateških namer in zmogljivosti, ampak tudi aktivno delovanje proti nasprotnikovim vohunskim službam, uporabljanje lažnih informacij (ki nasprotnika dezinformirajo), nastavljanje pasti tujim agentom ipd. Zaradi
kombinacije obrambnih in napadnih varnostnih dejavnosti in ukrepov se
nasprotniku vcepi tolikšna negotovost, da nikoli ni prepričan v točnost informacij, ki jih je zbral. Posebno pomembno je tudi varnostno spremljanje zaveznikov, ker je vedno možno, da nekatere informacije »odtekajo«
tudi po njihovih kanalih.

Posebna načela uporabe oboroženih sil v operacijah,
ki se razlikujejo od vojne
Ko se je oblikovala Organizacija združenih narodov in so pripravljali Ustanovno listino OZN, je bila izhodišče stvarnost druge svetovne vojne.
Zato je bil v vojaških določilih Ustanovne listine OZN poudarek na ustanovitvi mednarodnega generalštaba, ki bi mu članice OZN dale na voljo
svoje vojaške kontingente, da bi lahko obračunal z morebitnim novim kršilcem mednarodnega reda – državo, ki bi tako kot po prvi svetovni vojni
Nemčija, Japonska in Italija poskušala po končani drugi svetovni vojni po
svoje razlagati in spremeniti sporazume med zmagovalkami vojne.357 Ta
lepo zamišljena izhodišča je kmalu sesula praksa, saj v Varnostnem svetu
OZN zaradi pravice veta velikih sil že med vojno v Koreji (1951–1953) ni
bilo mogoče doseči soglasja za skupno klasično vojaško akcijo OZN, s katero bi kaznovali agresorje; čeprav se je imenovala vojaška operacija OZN,
so v njej sodelovale samo zaveznice ZDA, medtem ko sta članici Varnostnega sveta Sovjetska zveza in LR Kitajska podpirali Severno Korejo.
Namesto z Ustanovno listino predvidenih skupnih oboroženih sil in generalštaba OZN so v kriznih primerih s posebno resolucijo Generalne
357 46.

člen Ustanovne listine OZN je predvideval ustanovitev Odbora vojaškega štaba,
katerega predstavniki bi bili v skladu s 47. členom načelniki štabov stalnih članic
Varnostnega sveta. Ta odbor bi bil za načrtovanje vojaških operacij odgovoren Varnostnemu svetu.
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skupščine OZN – torej ne s sklepom Varnostnega sveta! – sestavili mirovne sile z zelo omejenim mandatom, da namreč zgolj ločijo spopadene
strani in o morebitnih kršitvah miru poročajo Varnostnemu svetu OZN.
Uporaba teh sil je temeljila na petih načelih:
1) Načelo soglasja v OZN je omogočalo, da se ustanovijo mednarodne vojaške sile, da se jim opredeli mandat in da uporaba teh sil dobi ustrezno podlago v določbah mednarodnega prava.
2) Načelo soglasja spopadenih strani je mirovnim silam omogočalo priti
na sporno območje, zasesti položaje, ki so fizično ločili dotlej spopadene strani, nato pa jim je zagotavljalo svobodo gibanja.
3) Načelo nevtralnosti jim je omogočalo ločiti spopadene strani brez uporabe orožja.
4) Načelo samoobrambne naravnanosti jim je v okolju, kjer sta spopadeni
strani imeli več orožja kot mirovne sile, zagotavljalo določeno stopnjo
varnosti.
5) Načelo večnacionalne sestave je mirovnim silam omogočalo na simbolični ravni pokazati notranjo povezanost OZN kot celote, oziroma pripravljenost Združenih narodov, da s skupnimi močmi zagotovijo svetovni mir.
V obdobju po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola, ko
je Sovjetska zveza že razpadla, oslabljena Ruska federacija pa še ni prevzela njene vloge, so zavladale popolnoma nove razmere s tremi temeljnimi značilnostmi:
1) V enopolnem svetu s prevlado edine preostale velesile so na prizorišču
nekdanje blokovske tekme kot globalna velesila ostale le ZDA; zaradi
premoči ZDA se je občutno zmanjšalo tveganje, da bi zaradi njihovega
vojaškega posega in posega njihovih zaveznikov nekateri spopadi prerasli v regionalne vojne ali celo novo svetovno vojno.
2) Spremenila se je struktura oboroženih spopadov; v njih nič več ne prevladujejo meddržavni spopadi, ampak spopadi med elitami znotraj nestabilnih držav.
3) Globalizacijski procesi so postavili v ospredje univerzalne vrednote –
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, prosto tržišče, ustanavljanje odprtih demokratičnih družb s prostim pretokom kapitala, ljudi in
idej, itd.; suverenost mnogih držav, ki se spremembam težko prilagajajo ali pa se jim sploh ne morejo prilagoditi, se je ob tem znašla v ozadju, a njena vrednost je bila tako ali tako dvomljiva, ker so jo vladajoče
elite v teh državah pogosto zlorabljale kot zid, za katerim so skrivale
represijo nad svojimi državljani. Tako se je Združenim državam odprla
pot, da so vzporedno z vodilno vlogo v globalizacijskih procesih prevzele tudi aktivnejšo vlogo v odpravljanju kriznih žarišč, pri čemer
lahko z manjšim tveganjem uporabljajo vojaško silo, ker na mednarodni sceni ni sil, ki bi se jim lahko odkrito postavile po robu.358
358 Tveganjem

pri vojaških posegih mednarodnih sil se zaradi njihovih omejenih poobla-
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Ker tradicionalne mirovne operacije med hladno vojno niso bile dovolj
učinkovite, je v obdobju po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola v ameriški vojaški doktrini prišlo do velikih sprememb, ki jih
ponazarja deset novih področij uporabe vojaške sile, opisanih v prejšnjem
poglavju. Posebno pozornost zaslužijo vojaške operacije, ki se razlikujejo
od vojne (Military Operations Others Than War = MOOTW): vojaška sila
se sicer uporablja, a pojem sovražnik je pri tem močno zabrisan in čuti se
zelo močan vpliv politike tudi na taktični in operativni, ne le na strateški
ravni. Posebnost teh operacij je, da se lahko vodijo na nacionalni ravni, na
dvostranski ravni ali na mednarodni ravni. Podobno jih obravnavajo tudi
v Ruski federaciji, kjer so ruske oborožene sile prevzele vlogo mirovnih sil
na ozemljih mnogih držav nekdanje ZSSR (na Kavkazu, v Moldovi, Tadžikistanu).
Za ta nova področja, ki poleg klasičnih mirovnih operacij vsebujejo
tudi mirovne operacije druge generacije (kakršne so bile operacija v Bosni
in Hercegovini leta 1995, operacija proti ZRJ leta 1999 in kot njen podaljšek operacija na Kosovu ter operacija v Makedoniji leta 2001), veljajo nekatera nova, pa tudi nekatera stara načela, ki pa imajo drugačno vsebino
kot v oboroženem boju. Sistem teh novih in na novo opredeljenih načel,
ki veljajo za uporabo oboroženih sil v operacijah, drugačnih od vojne, sestavljajo:359 (1) cilj; (2) vztrajnost; (3) povezanost prizadevanj; (4) legitimnost; (5) gospodarnost prizadevanj; (6) varnost; (7) omejitve; (8) informacijska podpora in (9) prožnost.

Cilj
Načelo cilja je povezano s končnim stanjem, ki se želi doseči, in z doslednim in vztrajnim prizadevanjem, da se odstranijo ovire, zaradi katerih
tega končnega stanja ni mogoče doseči. Zapleteni vzroki, zaradi katerih je
stil seveda ni mogoče povsem izogniti. Po navdušujočem koncu zalivske vojne leta
1991 je prišlo do humanitarnega posredovanja mirovnih sil v notranji vojni v Somaliji, ki se je končala z umikom mirovnih sil, ne da bi se razmere v tej državi izboljšale
in ne da bi se zmanjšalo trpljenje civilnega prebivalstva. Podobno je bilo na Kosovu,
ko so ZDA in Nato pričeli izvajati humanitarno operacijo, da bi ustavili preganjanje
albanskega prebivalstva. Bombardiranja med operacijo proti ZRJ leta 1999 so povzročila žrtve tudi med civilnim prebivalstvom. Prav tako se je pod vplivom ukrepov VJ
in srbske policije, ki sta z ozemlja izganjali albanske vstajnike in civilno prebivalstvo,
usul plaz beguncev s Kosova in pretresel sosednji državi Albanijo in Makedonijo.
Tako je humanitarni vojaški poseg, ki naj bi preprečil trpljenje civilnega prebivalstva,
to trpljenje začasno še povečal. Prihod mirovnih sil na Kosovo, ki naj bi prinesel mir,
je vlil poguma albanskim skrajnežem v južni Srbiji (v občinah Medveđa, Bujanovac,
Preševo), da so leta 2000 dvignili vstajo, ki se je leta 2001 razširila v Makedonijo. Šele
ko so mednarodne sile posredovale tudi v Makedoniji, se je nevarnost, da se spopadi
razširijo na celotno regijo, zmanjšala.
359 FM 100-5: Operations, str. 13–3 – 13–4; HQ of the Army, Washington 1993; Joint Military Doctrine: Peace Support Operations, Section Three: The Principles of War and
PSO; USA 1993; Allied Joint Doctrine, AJP–01 (A), September 1998.
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prišlo do konflikta, pogosto otežujejo jasno opredelitev cilja, zaradi katerega poteka mirovni poseg, in časa, v katerem ga je treba uresničiti. Zato
je koristno, če se na poti do končnega cilja oblikujejo etapni in fazni cilji.
Utegne pa biti v nasprotju s cilji, če se načrt in roki objavijo javno, kajti
strani, ki jih operacija prizadene, bi lahko ustrezno prilagodile svojo taktiko. Končnega cilja, npr. pravičnega miru, preobrazbe v demokratično
družbo, oživitve gospodarstva, spoštovanja človekovih pravic ipd., ki se
želi doseči na nestabilnih območjih, pri načrtovanju vojaške podpore ni
vedno mogoče izraziti v natančnih in jasnih kategorijah; zato imajo politiki, diplomati, pravniki, ekonomisti, humanitarni delavci, policisti idr., pogosto težave, ko bi radi jasno oblikovali svoje parcialne cilje v konkretnih
razmerah, v katerih delujejo mirovne sile. Zadrege so bile več kot očitne,
ko je šlo npr. za osvoboditev Kuvajta: tamkajšnji avtokratski režim se tudi
po osvoboditvi Kuvajta ni veliko razlikoval od iraškega.
Brez jasne opredelitve parcialnih ciljev ni mogoče določiti vojaških ciljev, kar pa je z vidika vojaškega poveljnika in štaba neogiben pogoj, saj
imajo oborožene sile nalogo, da olajšajo uresničitev prav parcialnih ciljev.
Pri oblikovanju ciljev operacij v podpori miru je zato potrebno tesno sodelovanje med poveljnikom in štabom, ki vodita operacijo, in predstavniki
civilnih štabov, ki se opirajo na vojaški del operacije. Pogosto se dogaja,
da se mediji in razni lobiji pojavljajo kot dejavnik pritiskov, da bi razširili
začetni mandat sil, ki izvajajo operacijo v podpori miru. Kadar operacija
traja dolgo časa, se lahko bistveno spremenijo začetne razmere, kar
potem verižno vpliva na cilj operacije.
Nejasni cilji lahko povzročijo nasproten učinek od tistega, ki so ga začrtali v času, ko so sprejemali odločitev za začetek operacije. Prihod mednarodnih sil na Kosovo naj bi po načrtu ustvaril ugodne okoliščine za razpis
novih volitev, ko bi se vsi prebivalci Kosova vključili v oblikovanje novih
demokratičnih oblasti. Vendar je odprto vprašanje, ali naj bi operacija
omogočila avtonomijo Kosova znotraj ZRJ, ali pa naj bi dala Albancem
možnost, da se opredelijo ali za osamosvojitev ali celo za protektorat
OZN, Nato ali EU. Namesto da bi vojaki mirovnih sil vzpostavili vse potrebno za sožitje vseh prebivalcev Kosova, so morali varovati srbske enklave pred maščevalnimi Albanci, pri čemer si niso mogli prav nič pomagati s Kosovskim zaščitnim korpusom (ustanovljenim iz jedra vstajniške
UČK) – prav nasprotno, mnogi pripadniki nekdanje UČK so navzočnost
mirovnih sil na Kosovu izkoristili za to, da so pričeli leta 2000 s Kosova
podpirati vstaje rojakov v južni Srbiji (Bujanovac, Međeđa, Preševo), leta
2001 pa tudi v zahodni Makedoniji. Nejasen cilj mirovne operacije na Kosovu si je vsakdo razlagal po svoje, končna posledica pa je bila destabilizacija sosednje Makedonije in južne Srbije.
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Vztrajnost
Načelo vztrajnosti (perseverance) ima velik pomen v operacijah, drugačnih od vojne, ko ciljev praviloma ni mogoče doseči tako hitro kot v klasičnih vojaških operacijah. Razmerja vojaških in političnih sil v posamičnih
delih operacijske cone so pogosto tako različna, da tudi posamezne enote
mirovnih sil delujejo v povsem različnih razmerah. Poleg tega mnoge od
teh operacij trajajo po več let (mednarodne sile so npr. v Bosni in Hercegovini že več kot 10 let, pa vseeno država še ne deluje normalno, saj na
volitvah vedno na novo zmagajo stranke, ki so – ob podpori somišljenikov
iz tujine – zanetile vojne), kar ves čas zahteva stalen vztrajen pritisk na
vse, ki so bili zapleteni v spopade, dokler ne popustijo in podredijo svoje
volje mednarodni skupnosti. Učinek v teh operacijah lahko metaforično
izrazimo kot zmnožek časa in pritiska.
Razvoj sodobne informacijske tehnologije omogoča vztrajen informacijski pritisk, ki ima pomembno vlogo v spreminjanju javnega mnenja.
Načelo vztrajnosti se udejanja s pritiski na predstavnike lokalne politične,
policijske, gospodarske, vojaške in sodne oblasti, da se vključujejo v sodelovanje z mirovnimi silami in se odločajo za medsebojno sodelovanje.
Stran, ki iskreneje sodeluje z mednarodno skupnostjo, je potem deležna
tudi nagrad, ki jo še dodatno vzpodbujajo k še tesnejšemu sodelovanju.
V mirovnih operacijah ciljev ni mogoče doseči z bliskovito akcijo kot
pri klasičnem načelu bojevanja. Ker trajajo operacije dolgo, ima izredno
pomembno vlogo dolgoročno predvidevanje razvoja dogodkov, ki omogoča preventivno ukrepanje. Pri tem je načelo pobude tesno povezano z načelom vztrajnosti in načelom informacijske podpore; z uveljavljanjem teh
načel se dolgoročno zagotavlja stalen pritisk na nasprotnike.
Primer takšnega vztrajnega pritiska je Daytonski sporazum; po pritiskih, ki so se začeli na vse udeležence spopadov že leta 1992, je bil sklenjen leta 1995, pritiski pa se nadaljujejo tudi zdaj. V prvi fazi so bili pritiski omejeni na diplomatsko in gospodarsko področje, pozneje pa so se
začeli tudi vojaški pritiski, dokler vse strani v spopadu niso bile prisiljene
podpisati sporazuma, ki je bil dejansko zapoved ZDA. Ameriški vojaški
strokovnjaki so želeli za vedno preprečiti ošabnost srbskih političnih in
vojaških vodij (bosanski Srbi so imeli dotlej pod nadzorom okoli 70 %
ozemlja Bosne in Hercegovine), zato so med določila sporazuma uvrstili
novo razdelitev ozemlja Bosne in Hercegovine ter enačbo o razmerju vojaških sil med srbsko, hrvaško in bošnjaško entiteto v Uniji Bosne in Hercegovine. Hkrati so določili tudi enačbo razmerja sil med ZRJ, Hrvaško in
Unijo Bosne in Hercegovine. Skladno s tem je bilo določeno, da srbska
stran del orožij uniči, hrvaška in muslimanska stran pa se dodatno oborožita. Ko so natanko določili izenačeno razmerje sil in so ameriški strokovnjaki Uniji sestavili novo ustavo, so vse podpisnike sporazuma prisilili v
sodelovanje z mednarodno upravo. Ta pobuda je vse tri udeležence dote-
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danje petletne vojne vojaško povsem ohromila, seveda pa ni uspela rešiti
problema vrnitve beguncev in izgnancev na njihove domove; zato se pritiski in poskusi s tem ciljem nadaljujejo.
Pozitivni primeri uveljavljanja načela vztrajnosti v Bosni in Hercegovini
so akcije iskanja vojnih zločincev, akcije iskanja in uničevanja skritega
orožja, akcije razminiranja, humanitarne operacije ipd. Načelo pobude je
bilo v tej državi uveljavljeno tudi tako, da so poveljstva in štabi mirovnih
sil ves čas obveščevalno spremljali povezave med skrajneži v Bosni in
Hercegovini ter skrajneži na Hrvaškem in v Srbiji, povezave med politiko
in kriminalnim podzemljem in nanje reagirali. Pri tem so poveljniki in
štabi za ustvarjanje pritiskov zelo uspešno uporabljali množične medije.

Povezanost prizadevanj
V mirovnih operacijah v obdobju po zlomu sistema razdeljenosti sveta na
dva politična pola nastopajo poleg oboroženih sil držav Nato tudi oborožene sile držav nečlanic, kar narekuje posebne diplomatske in organizacijske ukrepe, da tako različne sile lahko združijo prizadevanja in dosežejo skupni cilj. Že na začetku operacije je treba med njenimi vojaškimi in
civilnimi udeleženci doseči popolno soglasje in pri tem opredeliti enotna
pravila delovanja, etapne cilje (ki jih je treba doseči v določenih rokih) in
končni cilj operacije. Vojaško poveljstvo mora predvsem skrbeti za to, da s
svojimi dejavnostmi ustvarja ugodne razmere za delovanje civilnih institucij.
Načelo povezanosti prizadevanj vseh udeležencev, ki sodelujejo v operaciji v podpori miru, se razlikuje od klasičnega načela sodelovanja v vojaških dejavnostih po tem, da so mnogi subjekti, ki sodelujejo v operaciji,
civilne vladne ali (in) nevladne organizacije; zato je treba z njimi navezati
»mehkejše« načine sodelovanja, kot pa veljajo z vojsko kot tipično hierarhično organizacijo. Mnoge odločitve se sprejmejo zgolj s popolnim soglasjem in ne kot v oboroženih silah z avtoriteto poveljnika. Z občasnimi sestanki, na katerih se rešujejo problemi in posredujejo informacije, ter z
ustrezno razmestitvijo predstavnikov za zveze je mogoče vzlic heterogenosti organizacij, ki sodelujejo v operacijah v podpori miru, doseči, da vsi
udeleženci operacije delujejo v isti smeri. Izredno vlogo imata pri tem sodelovanje in usklajevanje dejavnosti med civilnimi in vojaškimi izvajalci
mirovne operacije, pri čemer so vojaške dejavnosti kakor »strateški dežnik«, pod katerim uspešno delujejo nevojaški dejavniki.

Legitimnost
Načelo legitimnosti dolgoročno zagotavlja, da vpletene oborožene sile in
civilne oblasti spoštujejo iste norme. Zelo pomembno je, da že pred začet-
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kom mirovne operacije spoštujejo postopke, s katerimi OZN in regionalne varnostne organizacije zagotavljajo spoštovanje pravnih normativov o
mandatu mirovnih sil, njihovi sestavi, poveljevanju tem silam, financiranju mirovne operacije ipd. Do kakšnih težav lahko pride, če se to načelo
ne spoštuje, kažejo razmere v Uniji Bosne in Hercegovine, kjer so po letu
1995 na istem ozemlju delovale štiri policije (hrvaška, muslimanska, srbska in mednarodna), štiri vojske in štiri civilne oblasti, četudi je bilo po
daytonski ustavi predvideno, da je Bosna in Hercegovina enovita državna
tvorba. Podobno je bilo na Kosovu, kjer so se po prihodu mirovnih sil Srbi
ravnali po srbskih zakonih, Albanci so vztrajali pri zakonih mednarodno
nepriznane Republike Kosovo, mirovne sile pa pri svojih. Tudi v Makedoniji je poleti 2001 po prihodu sil Nata nastal podoben položaj. V kaosu
notranjih spopadov je načelo legitimnosti najtežje doseči, ker vsaka spopadena stran po svoje razlaga dejansko stanje, pogosto s sklicevanjem na
enake »argumente« (človekove pravice, zgodovinsko pravo, civilizacijske
norme ipd.).

Gospodarnost prizadevanj
Če se sovražnosti še niso začele, se načelo gospodarnosti prizadevanj uveljavlja najuspešneje, kadar se pogajanja in druge oblike preventivne diplomacije kombinirajo z razkazovanjem sile in grožnjami; predvsem je
pomembno, da se reagira hitro, četudi z majhnimi silami. Če pa je konflikt že izbruhnil, se gospodarnost prizadevanj doseže z operacijo vzpostavljanja miru ali z operacijo ohranjanja miru. Načelo gospodarnosti prizadevanj se uveljavi s tem, da se za nalogo ne določijo najmanjše možne,
ampak dovolj močne sile. Primerneje je pričakovati, da se bodo dogodki
odvijali slabo kot pa po najugodnejšem scenariju. Gospodarnost se zagotavlja tudi tako, da se ves čas pozorno spremlja razvoj dogodkov in da se
sile pravočasno okrepijo, še preden kriza doseže vrhunec.
Gospodarnost prizadevanj se je med vojno na Hrvaškem in v Bosni in
Hercegovini kazala v tem, da se je proti Srbiji in Črni Gori vzporedno izvajal gospodarski, politični (za del tega pritiska je skrbelo tudi sodišče v
Haagu), psihološki, vojaški in informacijski pritisk, in so bile vanj vključene tudi vse sosednje države. Pomembno vlogo je v tem pritisku mednarodne skupnosti imela podpora tistim srbskim in črnogorskim politikom,
strankam in množičnim medijem, ki so bili v opoziciji. S takšnim kombiniranjem pritiskov na široki fronti so se izoblikovale razmere. da se je
moral Miloševićev režim braniti, kar je opoziciji v ZRJ in mednarodni
skupnosti omogočilo prevzeti pobudo.
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Varnost
Načelo varnosti ima med vsemi načeli prednostno mesto; poleg vojaške
vsebine, ki smo jo pojasnili že v poglavju o tradicionalnih načelih vojaških ved, ima v operacijah v podpori miru načelo varnosti tudi dodatno
vsebino, ki se nanaša na varnost podatkov o načrtih mirovnih operacij in
na zaščito civilnih vladnih in nevladnih udeležencev, vključno z varovanjem njihovih objektov in evakuacijo, kadar se za to pokaže potreba. Posebno pomembna je zaščita tolmačev in drugih sodelavcev iz vrst lokalnega prebivalstva. Uporaba načela varnosti se zagotavlja s sodelovanjem
oboroženih sil z obveščevalnimi službami in mednarodno policijo. Pomembno vlogo imajo oborožene sile pri zagotavljanju mobilnosti dejavnikov, ki sodelujejo v operaciji, vključno z zavarovanjem osebja, konvojev,
bivališč in objektov humanitarnih organizacij. Zaradi atentatov, ropov,
nastavljanja min in ugrabitev pripadnikov civilnih organizacij, ki sodelujejo v operacijah v podpori miru, se je doslej izkazalo, da morajo oborožene sile imeti tudi posebne oddelke za boj proti teroristom, skrajnežem,
kriminalcem in fanatikom. Ob civilnih neredih, demonstracijah, množičnih protestih in napadih na pripadnike oboroženih sil imajo pripadniki
mirovnih sil pravico do samoobrambe.

Omejitve
Načelo omejitev ima med načeli posebno pomembno mesto; zaradi njega
se operacije v podpori miru razlikujejo od tradicionalnih vojaških operacij
v vojnah. V skladu s tem načelom se morajo vsi udeleženci operacij v podpori miru disciplinirano ravnati po pravilih, ki urejajo uporabo orožij in
vojaške opreme. Neomejena uporaba orožij bi lahko operacije v podpori
miru spremenila v krvave obračune z demonstranti in protestniki. Zato se
v vsaki operaciji v podpori miru oblikujejo natančna pravila (Rule Of Engagement = ROE), kdo, kdaj, kje, proti komu in pod katerimi pogoji sme
uporabiti posamezne vrste sile, orožij ter kemičnih in neubojnih sredstev,
oziroma ustrezne taktične postopke. Med vojno v Bosni in Hercegovini
(1992–1995) je bilo npr. vsem spopadenim stranem prepovedano uporabljati letalske sile. Letalske sile Nato so zato imele med operacijo Deny
Flight nalogo sestreliti vsako vojaško letalo in helikopter spopadenih strani, niso pa smele napadati ciljev na tleh ali letal na rednih letalskih linijah
ter vnaprej napovedanih humanitarnih in drugih poletov. Tudi vojaške
ladje Zahodnoevropske unije (ZEU-WEU) in Nato, ki so v istem obdobju
nepretrgoma izvajale pomorsko blokado na Jadranu (v operacijah Maritime Monitor in Sharp Vigilance), so imele podobna, a vendar »mehkejša«
pooblastila; lahko so ustavile katero koli tovorno ladjo na Jadranu ter ji
pregledale listine in tovor; kadar so odkrile, da tihotapi orožje, nafto in
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drugo blago s seznama embarga, so jo prisilile, da je prekinila plovbo in
pristala v najbližji luki.

Informacijska podpora
Načelo informacijske podpore doslej skoraj ni bilo omenjeno, četudi sestava sil v operacijah v podpori miru kaže, da so temu področju v resnici
posvečale izredno veliko pozornost. Informacijske dejavnosti, predvsem
analiza odprtih virov informacij, zavarovanje svojih informacijskih sistemov in nevtraliziranje informacijskih sistemov, s katerimi nasprotniki zavirajo operacije v podpori miru, so po spoznanjih nekaterih teoretikov
»najčistejša oblika« vojskovanja.360 Sestavnina vsake operacije v podpori
miru mora biti tudi napadna psihološka operacija, ki onemogoči nasprotnike in zagotovi, da se doseženi rezultati uporabijo za utrditev miru. Značilno je, da se načelo informacijske podpore udejanja v tesnem sodelovanju z množičnimi občili, ki jim morata poveljnik in štab operacije
zagotoviti varnost in vse potrebno za delo.

Prožnost
Načelo prožnosti zagotavljata sestava vojaških enot in način njihove uporabe. Mirovne sile UNPROFOR, ki jih je Organizacija združenih narodov
poslala na ozemlje Hrvaške, kjer naj bi enote hrvaške vojske ločile od vojske srbskih vstajnikov in o morebitnih spopadih poročale Varnostnemu
svetu, so bile sestavljene samo iz lahke pehote; ker so bile brez artilerijske
in letalske podpore, so se morale ob slehernem razplamtevanju spopadov
umakniti. Nič boljše stanje ni bilo v Bosni in Hercegovini. Da bi povečali
prožnost uporabe teh enot, je bilo treba spremeniti njihova pooblastila.
Toda šele ko so dobile letalsko in artilerijsko podporo Nato, so lahko začele učinkovito nastopati proti kršilcem mednarodnih sporazumov. Šele ko
so lahko učinkovito ukrepale z vojaškimi sredstvi, so postale upoštevanja
vreden dejavnik v odvračanju spopadenih strani od uporabe sile.
Ko se opredeljujeta velikost in notranja sestava mirovnih enot, je treba
upoštevati značilnosti geografskega dejavnika, naloge, ki jih bodo enote
morale opravljati, in morebitne spremembe razmer; čim večja je negotovost, močnejše morajo biti rezerve. Izhodišče za oblikovanje mirovnih sil
morajo biti naloge, ki jih bodo morale opravljati; pri izračunu velikosti sil
je treba upoštevati, da tretjina izvaja naloge na terenu, tretjina počiva po
opravljenih nalogah, tretjina pa je v rezervi, se uri ter pripravlja za prev360 Robert

Steele: Information Peacekeeping: The Purest Form of War – Challenging the
United States Symmetrically and Asymetrically – Can Be America Defeated?, str.
143–172; US War College, Pensylvania 1998.
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zem nalog na terenu. Le tako sestavljene sile lahko tudi dalj časa uspešno
in nepretrgano opravljajo naloge.
Prožnost se zagotavlja tudi tako, da si mirovne sile že s svojo sestavo
pridobijo zaupanje prebivalstva. Pred mirovno operacijo mednarodnih sil,
ki se je začela po podpisu Daytonskega sporazuma leta 1995, je poveljstvo
upoštevalo versko sestavo prebivalstva Bosne in Hercegovine in v skladu z
njo na terenu razporedilo svoje vojake ustreznih veroizpovedi. V sestavi
kontingenta IFOR in pozneje SFOR so bile poleg jedra mehaniziranih
enot enote vojaške policije (ki so skrbele za pregon vojnih zločincev in varovale objekte in naprave mirovnih sil), inženirske enote (ki so skrbele za
normalno delovanje komunikacij in za razminiranje kritičnih območij),
transportne enote (ki so skupaj s sanitetnimi enotami sodelovale v humanitarnih operacijah), enote za zveze ipd. Z ustrezno podporo helikopterjev in mehaniziranimi mobilnimi patruljami je okoli 60.000 pripadnikov
mirovnega kontingenta zelo uspešno nadzorovalo vse vojaške dejavnosti
udeležencev nekdanjih spopadov in obenem zagotovilo normalne razmere za delo civilnemu kontigentu mirovnih sil.

Posebna načela, ki veljajo za sodobne operacije v podpori miru
V sodobnih operacijah v podpori miru (Peace Support Operations) ne delujejo le vojaške in policijske sile ter visoki uradniki, ki jih določijo VS
OZN, OVSE, Nato, Organizacija ameriških držav (OAS = Organization of
American States) in druge regionalne organizacije, ampak tudi uslužbenci
in delavci Visokega komisariata OZN za begunce (UNHCR), Fundacije
OZN za varstvo otrok (UNICEF) ter samostojne nevladne organizacije, kot
so Rešimo otroke (Save children) in Amnesty International, medvladne in
mednarodne organizacije, kot so Mednarodni Rdeči križ (ICRC), Zdravniki za mir, Zeleni polmesec, Mednarodna organizacija za migracije (IOM),
različne verske humanitarne organizacije ipd.361 V takšnem »konglomeratu« organizacij bi se lahko zgodilo, da bi se posamezne organizacije medsebojno motile, zaradi česar bi se lahko zmanjšala njihova učinkovitost, in
lahko bi prišlo do upravičenih pritožb tistih, ki jim je pomoč namenjena.
Kakorkoli, prizorišča sodobnih operacij v podpori miru se zelo razlikujejo
od klasičnega bojišča. Razumljivo je, da si izvajalci mirovnih operacij v
takšnih razmerah niso mogli veliko pomagati s klasičnimi načeli vojaških
ved.
V sodobnih operacijah v podpori miru se je pojavila potreba, da se razširi spekter načel, značilnih za mirovne operacije prve generacije v obdobju po zlomu sistema razdeljenosti sveta na dva politična pola. V ta novi
361 Kot

temeljni vir za to poglavje je uporabljena ameriška doktrina za načrtovanje in izvajanje operacij v podpori miru (Joint Military Doctrine for Peace Support Operations; USA 1997).
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razširjeni spekter načel spadajo načela:362 (1) privolitev; (2) nepristranskost; (3) verodostojnost; (4) obojestransko spoštovanje; (5) preglednost
delovanja; (6) svoboda gibanja in (7) civilno-vojaško sodelovanje in povezovanje.

Privolitev
Načelo privolitve (consent) je temeljno načelo, kajti ko lokalne oblasti enkrat privolijo v prihod mirovnih sil, je s tem zagotovljena tudi aktivna
soudeležba lokalnega prebivalstva, ki je pogoj za uspeh operacije. Če se to
načelo ne upošteva, utegne lokalno prebivalstvo doživeti prihod mirovnih
sil kot neko vrsto okupacije in se v skladu s tem občutkom tudi vesti. Posledice so lahko bojkotiranje mednarodnih sil, protesti, demonstracije
ipd. V prihod in delovanje mirovnih sil morajo privoliti lokalne oblasti
ogroženega območja, kar je zagotovilo, da bodo mirovne sile imele lokalno podporo in podporo javnega mnenja. Kadar je v konflikt ali krizo vpletenih več strani, ima tudi privolitev močnejši značaj. Pogosto privolitev na
ravni najvišjega vodstva nima enakega pomena kot na ravni različnih območij ali lokalnih skupnosti. Ker na javno mnenje med operacijo močno
vplivajo lokalni dogodki, so si lahko stališča oblasti spopadenih strani in
javnega mnenja o mirovnih silah in njihovih akcijah močno različna. Zaradi tega je v praksi privolitev velikokrat na hudi preizkušnji, včasih pa je
celo le navidezna. Želja doseči to načelo je v praksi pogosto v razkoraku z
dejanskim stanjem v državah, kjer potekajo notranji spopadi. Poveljniki
in štabi, ki vodijo operacije, se morajo zavedati pomembnosti načela privolitve in organizirati akcije tako, da ne prekoračijo ravni uporabe sile čez
mejo, ki jo lahko lokalno prebivalstvo doživi kot kršenje norm.

Nepristranskost
Načelo nepristranskosti mirovnim silam narekuje, da ne smejo imeti
predsodkov do nobene strani v operacijski coni; z udejanjanjem tega načela nobena od sprtih strani ne doživi prihoda mirovnih sil prepričana, da
je samo dobila nov vzvod za uresničenje svojih načrtov na škodo drugih
skupin. Brez uveljavitve tega načela si ni mogoče pridobiti zaupanja lokalnega prebivalstva, kar lahko zelo slabo vpliva na javno mnenje. Zato je pri
načrtovanju in izvedbi dejavnosti mirovnih sil vedno treba zagotoviti ustrezno informacijsko podporo; njena naloga je objektivno informirati lokalno prebivalstvo o dejavnostih mirovnih sil in preprečevati, da bi sankcije mirovnih sil proti kriminalcem in kršilcem norm ene ali druge strani
kdo zlorabil in razglasil za pristransko dejanje nasilja nad celo skupnost362 Allied

Joint Doctrine, AJP–01 (A), str. 22–6 – 22–8; September 1998.
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jo. Množična občila imajo pri tem zelo pomembno vlogo. Pri načrtovanju
akcij na ozemlju samo ene od strani, vpletenih v spopade, je treba vedno
upoštevati, da to lahko sproži očitke zaradi pristranskosti; zato je treba
akcije, če je le mogoče, izvajati simetrično. Seveda pa v operacijah vsiljevanja miru načela nepristranskosti ni vedno mogoče zagotoviti v celoti,
ker so vojaške akcije usmerjene proti kršilcu humanitarnih norm ali proti
strani, ki noče prenehati z oboroženimi boji. Pri tem lahko veliko pomaga
načelo selektivnega kaznovanja pravih krivcev, ne pa sankcije proti celotni skupnosti, ki ji krivci pripadajo.

Prepričljivost
Načelo prepričljivosti se zagotavlja tako, da so mirovne sile po številu,
opremljenosti, oborožitvi in izurjenosti sposobne opraviti naloge v mirovni operaciji. Če so sile neorganizirane, če ne spoštujejo pravil, če ne ukrepajo proti kršenju norm in ne želijo prevzeti odgovornosti za naloge,
predvidene med njihovimi pooblastili, se lahko celotna operacija spremeni v farso. V tem primeru nasprotniki izkoristijo mirovne sile za to, da jim
pri lokalnem prebivalstvu zmanjšajo ugled in veljavo. Za prepričljivost
skrbi visoka stopnja profesionalnega opravljanja nalog, pa tudi vzorno
vedenje vojakov, kadar niso v službi. Z načelom prepričljivosti je tesno
povezano načelo obojestranskega spoštovanja; obojestransko spoštovanje
pomeni, da vojaki mirovnih sil spoštujejo lokalne običaje in da je lokalno
prebivalstvo seznanjeno z normami, ki veljajo za vedenje in ravnanje mirovnih sil in njihove odnose s civilnim prebivalstvom.

Preglednost
Načelo preglednosti operacij je za uspeh mirovne operacije pomembno,
ker pomaga uresničevati druga načela. Če so namreč vse strani že pred začetkom operacije v podpori miru seznanjene z njenimi cilji, s podporo, ki
jo ima od mednarodne skupnosti, njenimi pooblastili in načinom njenega
uresničevanja, se razmeroma brez težav uresničijo tudi načela verodostojnosti, nepristranskosti in obojestranskega spoštovanja. Če lokalnim oblastem niso že vnaprej znani cilji mirovnih sil, norme, ki jih morajo te sile
spoštovati, in načini njihovega delovanja, utegne priti do sumničenj ali
celo do popolnega zavračanja sodelovanja lokalnih oblasti. Pri uresničevanju načela preglednosti je treba vedno upoštevati, da lahko lokalni nasprotniki – zaradi pretirane uporabe tega načela – zlorabijo preveliko preglednost akcij mirovnih sil za svoje kaznive ali kake druge dejavnosti.
Zato je treba pri uresničevanju tega načela vedno na prvem mestu upoštevati načelo varnosti.
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Prosto gibanje vojaških enot
Načelo prostega gibanja mirovnih sil ima za uspeh mirovnih operacij bistven pomen; mirovnim silam omogoča vpogled v dejansko stanje na vsem
ozemlju in pregled nad prebivalstvom v operacijski coni. Nadzor nad dogajanji na kopenskih, pomorskih, rečnih in zračnih komunikacijah omogoča, da se lahko po potrebi izvedejo hitri ukrepi proti kršilcem norm.
Obenem omogoča prosto gibanje novinarjem, humanitarnim skupinam,
policiji idr. Prosto gibanje zagotavljajo kontrolne postaje, motorizirane patrulje, helikopterske patrulje, spremljanje pomembnih konvojev s hrano,
zdravili, gorivom ipd., po potrebi pa tudi inženirske enote z odstranjevanjem ovir, s postavljanjem mostov čez vodne ovire ipd. Ker sta svoboda
manevriranja in prosto gibanje za potek operacije življenjskega pomena,
lahko mirovne sile, če pride do blokade operacij, proti nasprotnikom uporabijo tudi orožje (med pooblastili imajo natančno določeno, kdaj smejo
uporabiti orožje).

Civilno-vojaško sodelovanje in povezovanje
Večnamenska narava operacij v podpori miru zahteva od vseh vojaških in
civilnih udeležencev operacije tesno sodelovanje, zato je načelo civilnovojaškega sodelovanja (civil-military cooperation = CIMIC) in povezovanja (liaison) tisti temeljni vzvod, od katerega je odvisna smotrna uporaba
vseh sil. Udeležencev civilno-vojaškega sodelovanja je veliko: na eni strani se pojavljajo lokalni prebivalci, predstavniki njihove oblasti, pogosto pa
tudi lokalni pripadniki paravojaških enot (lokalna policija, varnostniki,
vaške straže), na drugi pa mirovne sile, mednarodna policija, predstavniki
mednarodnih varnostnih organizacij (OVSE ipd.), mednarodne humanitarne in druge nevladne organizacije. V nasprotju s klasičnimi vojaškimi
operacijami, ki potekajo v vojni, ko imajo oborožene sile glavno vlogo, je
v operacijah v podpori miru glavna vloga dodeljena civilnim organizacijam (v velikih naravnih nesrečah imajo npr. glavno vlogo humanitarne
organizacije) ali policiji (v akcijah proti tihotapcem mamil ali orožja ima
npr. glavno vlogo policija), pri čemer se oborožene sile pojavljajo v stranski vlogi – kot podpora civilnim organizacijam. Da bi to sodelovanje lahko
potekalo uspešno, morajo vojaški poveljniki pri načrtovanju upoštevati
socialne, politične, kulturne, gospodarske, okoljevarstvene in humanitarne dejavnike. Ko se vojaška obveščevalna služba in vojaška policija opreta
na informacije lokalnega prebivalstva, se lahko učinkovitost operacij bistveno poveča. Izredno pomebno pa je, da se poveljniki in štabi zavedajo,
da imajo do civilnega prebivalstva tudi moralne in ne samo formalnopravne obveznosti in da jih morajo tudi zares udejanjati.
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STVARNO IN IMENSKO KAZALO
A
ABDA (American British Dutch
Australian) Command 355
Air-Land Battle – glej vojaška
doktrina zračno-kopenske bitke
Akademija vojaških znanosti (rus.
Akademija voennyh nauk) 66
Al Kajda 110–2, 255, 303, 344, 392,
422
»amaterizem« 136
Antanta 57, 189, 323
ANZAC (Australian New Zeland
Corps) 355
ANZUK (Australia New Zeland
United Kingdom) 179
ANZUS (Australia New Zeland
United States) 179
(a)simetrija v vojaški teoriji in praksi
11, 184, 408, 425
– paradigme odvračanja 78-9
– simetrično in asimetrično
odvračanje 78, 140
B
Bebler 71, 100, 108–9
bellum omnium in omnes – glej vojna
vseh proti vsem
bitka kot sistem bojev, ki jih povezuje
isti načrt 165
Blitzkrieg – glej (bliskovita) vojna 356
boj kot sistem dvobojev, ki jih
povezuje isti načrt 168
bojna delovanja 158
– hierarhična struktura bojnih
delovanj 140, 158
– mrežasta struktura bojnih

delovanj (navpična delitev na
strateška, operativna in taktična
bojna delovanja in vodoravna
delitev na pehotna, oklepna,
artilerijska, partizanska,
informacijska in druga bojna
delovanja) 140
– nestična bojna delovanja (glej
globoki udari) 170
– oskrbljenost, podpora in zaščita
bojnih delovanj 139–140
– vrste bojnih delovanj 138–140
bombardiranje mest 386–7
Bubnov 311, 365
C
CENTO (Central Treaty Organization)
179
Centralne sile 162, 259, 262, 323
CIMIC (Civil Military Cooperation) –
glej civilno-vojaško sodelovanje
Clausewitz 18, 43, 48, 94–5, 100–2,
105, 120, 129, 155, 235, 255
Collins 178, 411
Corbett 295–6
Creveld 24, 37–8, 60, 141
D
dekadenca veščine vojskovanja
13, 40
doktrina – glej vojaška doktrina
doktrina domovinske obrambe 221,
303
»doktrina 2 1/2 vojn« 302, 350
– pomen indoktrinacije 206
»doktrinarna šola« 54, 56
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državniška veda o vojni (glej tudi
Jomini) 49
Douhet – glej tudi bombardiranje
mest 23
Dunnigan 198, 321
Dupuy 112, 134, 160, 297–8, 314, 400
E
epistemološki temelji sodobne
vojaške znanosti 17–8, 49, 68
eskalacija – glej Kahn
F
Fleet in being (flota v obstoju; sila, ki
odvrača že s samim svojim
obstojem) 78
Fuller 23, 236–7, 253
G
Galois 69
gesla in misli velikih vojskovodij in
vojaških teoretikov
– Clausewitz 400
– Fridrih II Veliki 399–400
– Foch 403
– Hitler 405
– Lenin 403
– Machiavelli 42–3
– Mao Cetung 404
– Moric Nasauski 43
– Moric Oranski 42
– Moric Saksonski 42
– Napoleon 338, 401–3
– Stalin 405
– Sun Civu 31, 35, 92, 174, 234,
280, 396, 404
– Suvorov 400
– Trocki 55, 189, 212
– Vegecij 37, 42, 92, 175, 397
Gibbon 45, 382
globalizacija 27, 97, 172, 220, 231, 418
globoki udari 170
H
Haaške konvencije 383–4

– zahrbtna kršenja norm
(perfidije) 388
– bombardiranje mest 386
– legalizacija vojaškega
posredovanja 379
– glej tudi ius in bello ter ius ad
bellum
Hart 156, 216, 227
– strategija posrednega pristopa
227
Heinl 397–8, 404
»hermetičnost« vojaških ved (»vojaška
skrivnost«) 14, 35, 42–4
»hladna vojna« 32, 95, 100
humanitarna vojaška posredovanja
(humanitarian intervention)
389–91, 392–4
– legalizacija 379
– Huntington 115, 237
I
»ideološka šola« 54, 56, 59
»internacionalizacija« vojaške teorije
in prakse (prenos znanj) 14,
42–44
ius ad bellum 378–389
ius in bello 378–382
izreki oboroženega boja (glej tudi
načela oboroženega boja) 370
– pobuda 370
– podjetnost 372
– globina 373
– sinhronizacija 375
– univerzalnost 376
J
jedrska strategija 24–6, 88–9
Jelušić 67
Jomini 49, 68, 115, 191, 330
– »državniška veda o vojni« 49
– epistemološki temelji sodobne
vojaške znanosti 17–8, 49, 68
K
Kahn 25
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kampanja 160
– kampanja kot sistem operacij
163
kodne oznake pomembnejših
vojaških operacij
– Allied Force 114, 127, 150,
169–72, 291, 38, 394
– Barbarossa 385
– Deliberate Force 128, 172, 291
– Desert Fox 291
– Desert Storm 172
– Eagle’s Claw 114
– Endurable Freedom 172, 388
– Marita 274
– Morski lev 243
– Overlord 151, 306, 344
– Torch 151, 306, 344
– Ultra 278
– Victory (glej Schweizer)
kodne oznake operacij in sil, ki so
izvajale operacije, ki so
drugačne od vojne
– Deny Flight (resolucija OZN 781
od 1992.leta) 424
– IFOR (Implementation Force)
426
– Marittime Monitor (resolucija št.
713, od 1991.leta) 424
– Sharp Vigilance (resolucija OZN
št. 713 od 1991.leta) 424
– SFOR (Stabilization Force) 426
– UNITAF (Unified Task Force,
Somalija – resolucija OZN št.
794, marca 1992) 393
– UNOSOM (United Nations
Operation in Somalia, resolucija
št. 733 od 1992.leta) 393
– Provide Comfort (za zaščito
Kurdov po zalivski vojni, 1991)
392
– UNPROFOR (United Nations
Protection Force) (marec,
1992.leta) 425
Kominterna (Komunistična
Internacionala) 284
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konfliktologija (»spopadoslovje«) 52,
406
– konfliktologija in vojaška
znanost 70
Kuročkin 280, 313
L
Leonhardi 253–4
»logistični plaz« 353–4
logistika 29, 80, 198
Ludendorff 60, 141
M
Machiavelli 43
Mahan 23, 295
Makarov 72, 400
mala vojna (male vojne) 95, 142
Mehring 20
metode vojaških ved 30
monofiletični aksiom 230
N
nacionalna moč 257, 286–88
– merjenje nacionalne moči 252–3
– komponente nacionalne moči
178
– sistem dejavnikov nacionalne
moči 246–50
načela, ki veljajo v operacijah
mirovnih sil OZN 426
– civilno-vojaško sodelovanje in
povezovanje 429
– nepristranskost 427
– preglednost 428
– prepričljivost 428
– privolitev lokalnih akterjev 427
– prosto gibanje vojaških enot 429
načela oboroženega boja (sistem
načel) – glej tudi izreki 330, 370
– izbira cilja 334, 376
– težišče 376
– bojna morala 337
– napadalnost 339
– manever 362
– varnost 341
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– presenečenje 343
– gospodarnost uporabe sil in
sredstev 348
– prožnost 352
– sodelovanje (sobojevanje) 354
– administracija (podpora) 357
– enotnost poveljevanja 369
– usklajevanje bojnih delovanj v
času in prostoru 366
– preprostost 360
načela generalne oziroma splošne
strategije (grand-strategy)
410–417
Nato (North Atlantic Treaty
Organization) 60, 83, 110, 124,
127, 179–81, 374
»nevojne« (glej vojaške operacije, ki
so drugačne od vojne) 128
norme mednarodnega prava
oboroženih spopadov 378–80
– napadi na najvišje predstavnike
državnih oblasti 387–8
– humanitarne vojaške
intervencije 410, 419
O
oborožene sile 131–3
– paramilitarne enote 212–3,
220–1, 383
– strankarske milice 212–3
– veje, rodovi in specialnosti 143
oboroženi boj (ang. combat, sh.
oružana borba) 131–5
– napad in obramba 153–4
– možnosti ravnanja v
oboroženem boju 135
– oblike 138
– sestavine (glej bojna delovanja)
139–140
– dejavniki (faktorji) 140–2
– boj kot sinteza bojnih delovanj
obeh konfrontiranih strani
152–8
oboroženi spopadi 103, 112–113
– nižje ravni (oziroma nižje

intenzivnosti od vojne) 82,
119–26
– specialna vojna 82, 119–26
– spekter nasilja 112–3
obveščevalna služba 93, 278, 286, 424,
429
operacija kot sistem bitk 164
– operativno koordinirani sistemi
bojev 166–8
operacije, ki so drugačne od vojne
(operations others than war)
126–8, 231, 376–7, 407–9, 419
– »nevojne« 127–8
– humanitarne 410, 419
– izgrajevanja miru 410
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vojaško mojstrstvo 47
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