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Дело Џона Миршајмера «Тра
гед ија пол ит ике вел ик их сил а», у
издању Удружења за студ ије САД
у Србији (у преводу проф. др Дра
гана Сим ића, мр Драгана Живо
јиновића и Миљана Фил имоно
вића), провок ат ивно је и ориг и
нално дело које је обележ ило тео
ријс ку позорн иц у међународн их
односа у пос ледњој децен ији. Ово
дело предс тавља амбиц иозан по
кушај да се офанзивн и реа л изам
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предс тави и утемељи као једна
целовита теорија међународн их
односа која ће пруж ит и објаш ње
ње светс ке пол ит ике. Аутор веома
амбиц иозно, и на веома јасан на
чин, предс тавља основе теорије
офанзивног реа л изма, и нас тоји
да теоријс ке претпос тавке по
тврд и кроз конкретно понаша
ње вел ик их сил а кроз историју, у
раздобљу од 1792. до 2000. год ине.
Сам аутор ову теорију назива де
скрипт ивном, јер објаш њава како
су се вел ике силе понашале у про
шлос ти и како ће се највероватн и
је понашат и у будућнос ти, али је
истовремено и одређује као «пре
скрипт ивн у», јер би, како ист иче
Миршајмер, држ аве требале да се
понашају онако како офанзивн и
реа л изам препоруч ује, јер ова те
орија на најбољи нач ин пок азује
како опс тат и у «опас ном свет у».
Ово дело оживљава реа л и
стичк у теорију међународн их од
носа, и нас тоји да оспори увреже
не ставове да је реа л изам у савре
меном свет у «зас тарео». Како ау
тор ист иче, «туж на је чињен ица
да је међународна пол ит ик а увек
бил а суров и опасан посао и да
ће то и остат и» (стр. 24). Пол азна
тачк а Миршајмерове теоријс ке
анал изе је да крај хладног рата ни
је довео до дубок их, суштинс ких
промена у међународном сис те
му, који јес те и биће обележен без
беднос ним надметањем и ратом
између вел ик их сил а. Ова сит уа
ција, навод и аутор, «истинс ки је
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траг ична» (стр. 25). Отуда и у на
слову дел а терм ин трагедија (по
лит ике вел ик их сил а).
Дело је подељено у десет по
главља, које се мог у разврс тат и у
две вел ике цел ине. У првој, која
обу х вата пет поглавља, Миршај
мер је пос тавио теоријс ке основе
офанзивног реа л изма. Овај зада
так остварио је износећ и најп ре
основне карактерис тике друг их
реа л истичк их теорија међуна
родн их односа, и њихове слабо
сти, како би указао на оправда
ност теорије офанзивног реа л и
зма. Анал иза је усмерена на два
кључна питања: на узроке безбед
нос ног надметања и на питање ко
лико моћ и држ ава теж и да стекне.
Теорија офанзивног реа л изма
представља комбинац ију клас ич
ног и дефанзивног реа л изма. Кла
сичн и реа л изам или реа л изам
људс ке природе (Моргентау) за
ступао је становиште да је главна
покретачк а снага у међународној
пол ит иц и воља за моћ која је ин
херентна свакој држ ави у међуна
родном сис тем у и тера свак у од
њих у трк у за дом инац ијом. Нас у
прот овој теорији, структ уралн и
или дефанзивн и реа л изам (Волц)
смат ра да структ ура међународ
ног сис тема прис иљава држ аве
које трагају за безбеднош ћу да се
надмећу за моћ. Дак ле, док је људ
ска природа узрок безбеднос ног
надметања у реа л изму људс ке
природе, у дефанзивном реа л и
зму ту улог у има анарх ија. Ова те
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орија је названа дефанзивном, јер
зас тупа становиште да структ у
ра међународног сис тема не даје
разлог вел ик им сил ама да делују
агрес ивно, већ их охрабрује да се
понашају дефанзивно и да одр
жавају равнотеж у снага, а не да је
ремете. Офанзивн и реа л изам има
елементе обе ове теорије. Као и
реа л изам људс ке природе, и офан
зивн и реа л изам зас тупа станови
ште да вел ике силе безобзирно
трагају за моћ и. Дак ле, агрес ивно
понашање држ ава је у основи обе
теорије. Међут им, офанзивн и ре
ал изам је структ урална теорија
међународне пол ит ике, јер се за
снива на становишту да је међу
народн и сис тем тај који строго
обл ик ује понашање држ ава. Да
кле, структ уралн и фактори, као
што су анарх ија и расподел а моћ и,
према овом аутору, најваж нији су
у схватању међународне пол ит и
ке. У том смис лу, офанзивн и реа
лизам се слаже са дефанзивн им
реа л измом. Оно што их разл ик ује
је Миршајмерово становиште да
међународн и сис тем тера држ аве
које само желе да буду безбедне,
да се понашају агрес ивно према
друг има. Дак ле, одговор на пита
ње зашто вел ике силе желе моћ
и надмећу се за њу, као и кол ико
моћ и држ аве желе, леж и у струк
тури међународног сис тема, који
нагон и држ аве да се боре за моћ
и да је макс им изирају, како би
осиг урале своју безбедност. Пет
одл ик а међународног сис тема
335
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условљава овак во понашање др
жава: одс ус тво сред иш ње влас ти
која је изнад држ ава и која би мо
гла да их заштит и једне од друг их
(међународн и сис тем је анарх и
чан), чињен ица да држ аве увек по
седују одређене офанзивне војне
капац итете, чињен ица да држ аве
ник ада не мог у бит и сиг урне у
намере друг их држ ава, чињен ица
да је опс танак првенс твен и циљ
вел ик их држ ава и чињен ица да су
вел ике силе рац ионалн и актери.
Страх код држ ава не може ник ада
бит и потп уно елим ин исан, те др
жаве теже да макс им изирају своју
моћ, како би имале веће шансе за
опстанак. Дак ле, држ аве су мак
сим изатори рел ат ивне моћ и (моћ
у однос у на друге), оне теже да
стекн у више моћ и од својих ри
вал а и тако пос тан у хегемон и (др
жаве које својом моћ и дом ин и
рају друг им држ авама у сис тем у).
Најбољи гарант опс танк а је да се
постане хегемон, јер ниједна дру
га држава не може бит и претња
тако моћној сил и. Једном када др
жава пос тане хегемон, она пос таје
status quo сил а. Миршајмер раз
лик ује држ аву глобалног хегемо
на, који дом ин ира светом, и рег и
оналног хегемона, који дом ин ира
једн им геог рафс ким подручјем.
Наводећ и пример САД-а као ре
гионалног хегемона, он смат ра да
ник ада није пос тојао глобалн и хе
гемон нит и да ће пос тојат и у ско
рије време, осим у случају да нек а
држава пос тигне изразит у нук ле
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арн у супериорност. Зак ључ иће
мо да, за разл ик у од дефанзивног
реа л изма, Миршајмер одбац ује
одрж ање status quo-а и дефанзив
не намере вел ик их сил а, и смат ра
да се држ аве понашају ревизио
нис тичк и и агрес ивно са циљем
макс им изирања моћ и. Јед ине
силе које су status quo су рег ио
налн и хегемон и, тј. држ аве које су
досегле врх унац моћ и. Овим схва
тањем Миршајмер је превазишао
слабос ти дефанзивног реа л изма,
који не оставља прос тора за про
мене у међународном сис тем у.
Миршајмер нас тоји да одре
ди и појам моћ и. Ист ич ућ и да
пос тоји латентна или сакривена
моћ, која се огледа у богатс тву др
жаве и укупној вел ич ин и њеног
становн иштва, и војна моћ, која
је зас нована на вел ич ин и и снази
копнен их снага неке држ аве и ње
них ваздухоп ловн их и поморс ких
снага које им служе као подрш ка,
Миршајмер наглашава да се моћ
у офанзивном реа л изму одређује
у терм ин има војне силе, будућ и
да је сил а ultima ratio међународ
не пол ит ике. Латентна моћ пред
ставља предус лов за стварање јаке
војне силе, јер су вел ич ина ста
новн иштва једне држ аве и њено
богатс тво две најваж није компо
ненте за стварање војне моћ и, али
латентна моћ сама по себи не мо
же бит и кључн и елемент моћ и јед
не вел ике силе. При том Миршај
мер на крају одбац ује и вел ич ин у
становн иштва као релевантан

чин ил ац за мерење латентне мо
ћи, јер број становн ик а чес то не
може да пок аже разл ике у богат
ству међу држ авама. Стога се са
мо богатс тво може корис тит и као
мера латентне моћ и, јер оно у себи
садрж и и демог рафс ку и економ
ску димензију моћ и. Ипак, богат
ство није увек поу здан пок азатељ
војне моћ и, јер држ аве прет варају
разл ич ите кол ич ине богатс тва у
војн у моћ, куп ују разл ич ите врс те
војног наоруж ања, те ефик ас ност
преображ аја економс ке у војн у
моћ варира од случаја до случа
ја. Отуда, иако је економс ка моћ
основа војне моћ и, оне се не мог у
изједнач ит и. Миршајмер разл и
кује чет ири врс те војне моћ и: не
завис ну поморс ку моћ, стратег иј
ску ваздуш ну моћ, копнен у моћ и
нук леарна оружја. Копнена моћ
представља најваж нији обл ик вој
не моћ и у савременом свет у, јер је
моћ држ аве зас нована углавном
на њен им копнен им снагама. Да
кле, најмоћн ије држ аве имају нај
јач у копнен у војс ку, те је мерење
копнене моћ и поу здан пок азатељ
рел ат ивне моћ и ривалс ких вел и
ких сил а. Дом инац ију копнене
моћ и Миршајмер објаш њава ста
вом да само копнене снаге мог у
брзо и ефик ас но поразит и про
тивн ик а, за разл ик у од поморс ких
и ваздухоп ловн их снага, које су
углавном корис не у дуг им рато
вима до исц рп љења, али не мог у
донет и брже и одлуч ујуће победе
у ратовима вел ик их сил а. Копне

на војс ка је од врх унс ке важ нос ти
у рат у због тога што је главно вој
но средс тво за освајање и конт ро
лисање територија, што је главн и
пол ит ичк и циљ у свет у територи
јалн их држ ава. Стога се, како ис
тиче Миршајмер, «ратови добија
ју помоћу вел ик их батаљона, а не
армадама у ваздух у или на мору»
(стр. 122). Аутор даје имп рес ивн у
анал изу поморс ке, ваздухоп лов
не и нук леарне моћ и, указује на
њихова огран ичења у однос у на
копнен у моћ и зак ључ ује да су нај
опас није држ аве у међународном
сис тем у конт иненталне силе са
вел ик им копнен им војс кама, јер
су так ве држ аве започ ињале већ и
ну освајачк их ратова у прош лос ти
и скоро увек нападале конт инен
талне, а не острвс ке силе, које су
заштићене водом која их окру
жује. Нас уп рот конт инентал
ним сил ама, он смат ра да је мало
вероватно да ће острвс ке држ аве
започет и освајачке ратове прот ив
друг их вел ик их сил а, јер би мо
рале да преброде вел ике водене
површ ине како би стигле до сво
јих мета. Овде Миршајмер увод и
нову варијаблу, јер смат ра да нис у
само расподел а моћ и и анарх ија
кључн и фактори који мог у дове
сти до сукоба, већ су то и геог раф
ски фактори.
Рад и стицања и макс им изира
ња моћ и, вел ике силе упот ребља
вају разл ич ите стратег ије, и ту се
Миршајмер упушта у детаљн у
анал изу стратег ија рад и промене
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равнотеже снага у корист вел и
ких сил а или спречавања друг их
држава да је преокрен у прот ив
њих. При томе, он разл ик ује стра
тег ије за стицање моћ и и страте
гије за заус тављање агресора. У
прву груп у стратег ија спада рат
као главна стратег ија коју држ а
ве примењују рад и стицања рел а
тивне моћ и, уцена као привлачн и
ја алтернат ива за стицање моћ и,
јер се држ аве чеш ће ослањају на
претњу силом, а не на сам у силу
рад и стицања моћ и, и стратег ија
«пуштања крви», када једна др
жава пок ушава да ослаби своје
ривале изазивањем скупог и ду
гог рата између њих. У стратег ије
за заустављање агресора спада
ју стратег ије уравнотеж авања и
пребац ивања одговорнос ти, које
се спроводе са циљем спречавања
агресора да поремет и равнотеж у
снага. Код уравнотеж авања, угро
жене држ аве се озбиљно пос ве
ћују обу здавању својих опас них
прот ивн ик а, при чем у преу зимају
директн у одговорност за спреча
вање агресора да поремет и равно
теж у снага, док код пребац ивања
одговорнос ти, држ аве пок ушава
ју да придобију друг у вел ик у силу
да заустави агресора, док оне оста
ју по стран и. Миршајмер навод и
да угрожене држ аве рад ије бирају
пребац ивање одговорнос ти него
уравнотеж авање, како би у случа
ју рата код пребац ивања одговор
ности избегавале трош кове борбе
прот ив агресора. Даље се наводе
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стратег ије поп уштања и сврс та
вања уз јачег, за које Миршајмер
смат ра да нис у нароч ито корис не
ни делот ворне прот ив агресора,
јер дозвољавају да се равнотеж а
снага промен и на штет у угроже
не држ аве. Миршајмер одбац ује
становиште да су стратег ије урав
нотеж авања и стврс тавања уз ја
чег кључне стратег ије на распол а
гању вел ик им сил ама, већ смат ра
да стварн и избор у реа лном свет у
леж и између уравнотеж авања и
пребац ивања одговорнос ти, при
чем у држ аве, кад год је то мог уће,
дају предност овом пос ледњем.
Значајан доп ринос Миршајме
ровог дел а је и његово нас тојање
да се одреде узроц и рата вел ик их
сил а. Аутор објаш њава да сама
структ ура међународног сис те
ма не одређује када безбеднос но
надметање довод и до рата, већ да
то завис и од расподеле моћ и из
међу водећ их држ ава у сис тем у.
При том разл ик ује три сис тема
расподеле моћ и: бипол арност,
уравнотежен у мулт ипол арност
и неу равнотежен у мулт ипол ар
ност, и објаш њава кол ико су ови
сис тем и стабилн и. За разл ик у
од бипол арнос ти која је најс та
билн ија, јер у њој пос тоје две ве
лике силе које имају приближ но
једнак у моћ, мулт ипол арност је
нес табилна, али је уравнотеже
на мулт ипол арност сис тем који
је стабилн ији, јер у њем у пос то
је три или више вел ик их сил а од
којих ниједна није потенц ијалн и
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хегемон, док је неу равнотежена
мулт ипол арност најнес табилн и
ји систем који ће највероватн ије
довести до оруж аног сукоба, јер у
њој постоје три или више вел ик их
сил а од којих је једна потенц ијал
ни хегемон.
У другом делу књиге, који се
састоји од пет поглавља, аутор је
посвећен анал изи појед иначног
деловања вел ик их сил а, тј. на
стојању да се теоријс ке пос тавке
офанзивног реа л изма оправдају
кроз конкретно понашање вел и
ких сил а у раздобљу од 1792. до
2000. год ине. Анал иза је усмере
на на Јапан (1862-1945), Немач
ку (1862-1945), Совјетс ки Савез
(1917-1991) и Итал ију (1861-1943),
који су увек траж ил и мог ућно
сти да се прош ире кроз освајања,
тј. теж иле су рег ионалној хегемо
нији. Миршајмер ист иче да су се
ове држ аве понашале онако како
нал аже офанзивн и реа л изам, тј.
траж иле су мог ућнос ти да проме
не равнотеж у снага у своју корист.
Ове држ аве пос тавиле су амби
циозне спољнопол ит ичке циље
ве и понашале су се агрес ивн ије
како је њихова моћ рас ла. Тако су
Јапан и Немачк а вод ил и ратове у
пок ушају да дом ин ирају својим
областима света, док Совјетс ки
Савез није след ио тај модел, не за
то што је био задовољена вел ик а
сил а, већ зато што га је обу здавал а
војна моћ САД-а. С друге стране,
Вел ик а Британ ија и САД су се на
први поглед понашале на нач ин
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који је суп ротан офанзивном реа
лизму. Вел ик а Британ ија је током
већег дел а 19. век а бил а најбога
тија држ ава у Европ и, али није
учин ил а ник ак ав напор да своје
богатс тво прет вори у војн у моћ и
оствари рег ионалн у хегемон ију,
као ни САД током прве половине
20. век а када су проп ус тиле број
не мог ућнос ти да пројект ују моћ
на североис точн у Азију и Евро
пу. Ипак, Миршајмер оправдава
ваљаност своје теорије тако што
указује на значај геопол ит ике на
вођење спољне пол ит ике вел ик их
сил а. Отуда он тврд и да су се обе
држ аве понашале онако како би
предвидео офанзивн и реа л изам.
Наи ме, САД су у 19. век у оства
риле рег ионалн у хегемон ију у За
падној хем исфери, и нис у нас тоја
ле да у 20. век у освоје територију
било у Европ и или у североис точ
ној Азији због теш коћа у пројекто
вању војн их снага преко Атлант и
ка и Пац ифик а. Као што је ран ије
наведено, иако би свак а вел ик а
сил а желел а да дом ин ира светом,
да пос тане глобалн и хегемон, ни
једна држ ава није имал а, нит и ће
имат и, војн у способност да то по
стане, те је стога крајњи циљ вел и
ких сил а да пос тигн у рег ионалн у
хегемон ију и блок ирају раст кон
курената у удаљен им крајевима.
Држ аве које су стек ле рег ионалн у
хегемон ију делују као тзв. «спољ
ни уравнотеж ивач и» у друг им ре
гион има. Отуда су се САД пона
шале у складу са офанзивн им реа
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лизмом, јер су током 20. век а дело
вале као спољн и уравнотеж ивач и,
како би осиг урале да ће остат и
јед ин и рег ионалн и хегемон. Што
се тиче Вел ике Британ ије, она је
европс ка сил а, која није пок уша
ла да оствари рег ионалн у хеге
мон ију због заус тављајуће моћ и
воден их површ ина, које јој онемо
гућавају освајање и конт ролу целе
Европе. Ипак, и ова држ ава, према
Миршајмеру, понашал а се сходно
теорији офанзивног реа л изма, јер
је деловал а као спољн и уравноте
живач у Европ и.
Будућ и да теорија офанзивног
реа л изма Џона Миршајмера не
објаш њава само понашање вел и
ких сил а у прош лос ти, већ нас то
ји и да предвид и њихово будуће
понашање, Миршајмер се поза
бавио пол ит иком вел ик их сил а у
двадесет првом век у. Одбац ујућ и
становиште да су безбеднос но
надметање и рат вел ик их сил а
након хладног рата превазиђен и,
Миршамер ист иче да се анарх ија
у међународн им однос има - по
кретач понашања вел ик их сил а
- није промен ил а са крајем хлад
ног рата и да држ аве остају главн и
актери светс ке пол ит ике, те да по
стоји потенц ијал за интензивно
безбеднос но надметање које би
могло да доведе до вел иког рата
(као док аз те мог ућнос ти он на
вод и чињен иц у да САД држе по
сто хиљада војн ик а у Европ и и се
вероисточној Азији). Ипак, Мир
шајмер признаје да је надметање
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за моћ током протек ле децен ије
било нис ког интензитета, у ве
ликој мери због тога што пос то
ји тзв. бен игна расподел а моћ и у
овим рег ион има, која у Европ и
остаје бипол арна (САД и Рус ија),
а у североис точној Азији мулт и
пол арна (САД, Рус ија, Кина), што
предс тавља нес табилн у конфиг у
рац ију, али ипак у том сис тем у не
ма потенц ијалног хегемона.
Ипак, зак ључ ује Миршајмер,
и Европа и североис точна Азија
предс тављају данас и у будућно
сти значајан потенц ијал за без
беднос но надметање, па и за рат
између вел ик их сил а. Примера
рад и, аутор ист иче да су САД
1994. год ине биле надомак рата
са Северном Корејом, како би је
спреч иле да произведе нук леарно
оружје. Према аутору, чак и кад би
евент уа лно дош ло до ујед ињења
Северне и Јуж не Кореје, не пос то
ји разлог да се мис ли да би дош ло
до стабилнос ти у североис точној
Азији, јер би се оживело надмета
ње Кине, Рус ије и Јапана за утицај
у Кореји. Зат им, Тајван је пример
мог ућег рата између САД-а и Ки
не, јер овај проблем, како навод и
Миршајмер, «не пок азује знаке
нес тајања» (стр. 449), а и однос и
САД-а са Кином, главном вел и
ком сил ам-ривалом САД-а у се
вероис точној Азији, и Јапаном,
погоршан и су након хладног рата.
Исто као североис точна Азија,
Миршајмер навод и да је и Европа
поп риште безбеднос ног надме

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 3/2009, год. IV vol=6

тања и мог ућнос ти рата вел ик их
сил а. Наводећ и ратове 1990-их на
Балк ан у и америчко и европс ко
ангажовање у њима, Миршајмер
ист иче да «реа л изам још увек има
много да каже о међудрж авн им
однос има у Европ и» (стр. 454). У
прилог својој тези аутор навод и
опстајање НАТО-а (који би био
расформ иран да је Европа заис та
«спремна за мир»), и сто хиљада
америчк их војн ик а који су при
сутн и на европс ком тлу.
На крају, Миршајмер тврд и да
постојеће структ уре моћ и у Евро
пи и североис точној Азији неће
бит и одрж иве до 2020. год ине. У
самој Европ и, Немачк а има обе
лежја потенц ијалног хегемона, и
то ће и пос тат и укол ико се аме
ричке трупе повук у из Европе,
што је, према Миршајмеру, веома
вероватно, и тада ће нас тат и без
беднос но надметање међу европ
ским сил ама, јер би расподел а
моћ и од бипол арнос ти прерас ла
у неу равнотежен у мулт ипол ар
ност, која је најопас нија врс та
структ уре моћ и. Што се тиче се
вероисточне Азије, структ ура
моћ и ће се, према аутору, одвија
ти на два нач ина: или ће САД по
вућ и трупе из овог подручја ако
Кина не пос тане потенц ијалн и
хегемон, што ће изазват и Јапан да
постане вел ик а сил а, при чем у би
систем остао уравнотежено мул
типол аран, или ће, ако Кина по
стане потенц ијалн и хегемон, мул
типол арност пос тат и неу равно
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тежена, и САД ће задрж ат и трупе
да би обу здале Кин у. Миршајмер
зак ључ ује да укол ико Кина по
стане потенц ијалн и хегемон, она
ће остварит и рег ионалн у хегемо
нију, на нач ин као што су то САД
чин иле у 19. век у у западној хем ис
фери. У том случају Кина би бил а
моћн ија суперс ил а него САД
у глобалном надметању које би
услед ило међу њима.
Дело «Трагед ија пол ит ике
вел ик их сил а» оживљава старе
концепте светс ке пол ит ике о ко
јима су децен ијама писал и пред
ставн иц и реа л ис тичке теорије
међународн их односа. Ипак, но
вина коју донос и ова теорија, је,
како ист ич у проф Сим ић и мр
Живојиновић, у нас тојању да се
споје наизглед нес појиви концеп
ти структ уре међународног си
стема и објаш њења појед иначне
спољне пол ит ике држ ава (вел и
ких сил а), што је вел ик и доп ри
нос ове теорије за област међуна
родн их односа. Није претерано
рећ и да се рад и о најзначајн ијем
делу реа л ис тичке теорије међу
народн их односа још од појаве
дел а «Пол ит ик а међу држ авама:
борба за моћ и мир» Ханса Мор
гентауа и «Теорије међународне
пол ит ике» Кенета Волца. Осим
нас тојања да унап ред и и превази
ђе недос леднос ти реа л ис тичк их
теорија, Миршајмер увод и и неке
зан им љиве варијабле, као што је
«заус тављајућа моћ вода» која да
је стратег ијс ку предност конт и
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ненталн им сил ама и спречава да
вел ике силе једног дана пос тан у
глобалн и хегемон и. Такође, инте
ресантно је и увођење појма неу
равнотежене мулт ипол арнос ти,
који су, нас уп рот бипол арнос ти и
уравнотеженој мулт ипол арнос ти,
много опас нији за евент уа лно из
бијање сукоба.
Ипак, некол ико слабос ти уоч
љиве су у овој теорији, које су
углавном својс твене реа л ис тич
ким теоријама. Пре свега, то је
пренаглашавање војне моћ и, уз
потп уно игнорисање друг их, не
војн их чин ил аца моћ и. Аутор на
вод и мало примера алтернат ив
них објаш њења (конс трукт иви
зам, теорија демократс ког мира),
које пос мат ра не као алтернат ив
не приступе, већ као перс пект иве
које су нес појиве са реа лнош ћу
међународн их односа. Миршај
мер одбац ује утицаје нац ионалне
култ уре, идеолог ије и унут раш ње
пол ит ике као неваж не за разу
мевање спољне пол ит ике како у
прош лос ти тако и у будућнос ти.
Он настоји да пруж и објаш њење
светс ке пол ит ике само кроз раз
мат рање структ уралн их фактора
(анарх ија, расподел а моћ и), те су
за њега држ аве као «црне кут ије
или бил ијарс ке кугле» (стр. 33).
Ипак, он сам признаје да понек ад
«ови друг и, занемарен и фактори
мог у преовладат и у процес у до
ношења одлук а у држ ави, те да се
у тим околнос тима офанзивн и
реа л изам неће пок азат и као добра
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теорија» (стр. 33). Како сам аутор
ист иче, «пос тоји цена коју треба
плат ит и за поједнос тављивање
стварнос ти» (стр. 33).
Све ово, међут им, не умањује
значај и ориг иналност овог им
прес ивног дел а, које предс тавља
незаобил азно штиво за сваког чи
таоца. Писано на читљив и јасан
нач ин, дело пруж а читаоц у мо
гућност да усвоји једн у глобалн у
визију света, а на њем у остаје да ту
визију прих ват и као јед ин у, или
као само једн у, у разу мевању са
времен их међународн их односа.

