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Сажетак
На	ме	ра	 ауто	ра	 је	 да	 ис	тра	жи	 прав	це	 и	 мо	гућ	но	сти	
ре	а	ли	стич	ког	 про	у	ча	ва	ња	 спољ	не	 и	 без	бед	но	сне	 по
ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.	У	ис	тра	жи	ва	њу	се	по	ла	зи	од	
чи	ње	ни	це	да	су	европ	ске	сту	ди	је	у	це	ли	ни,	па	и	сту
ди	је	европ	ске	без	бед	но	сти	по	себ	но,	углав	ном	оста	ја	ле	
из	ван	фо	ку	са	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је.	Ис	тра	жу	ју	се,	у	том	
сми	слу,	спо	ра	дич	ни	по	ку	ша	ји	ре	а	ли	стич	ког	за	хва	та	ња	
ове	те	ма	ти	ке,	уз	ста	вља	ње	на	гла	ска	на	раз	ли	ку	из	ме	ђу	
раз	ли	чи	тих	шко	ла	у	окви	ру	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је.	Ну	ди	
се	кла	си	фи	ка	ци	ја	ре	а	ли	стич	ких	при	сту	па,	ко	ја	под	ра
зу	ме	ва	кла	сич	ни,	струк	ту	рал	ни	и	нео	кла	сич	ни	ре	а	ли
зам,	при	че	му	се	по	след	ња	два	ја	вља	ју	у	офан	зив	ном	
и	де	фан	зив	ном	ви	ду.	Твр	ди	се	да	ће,	у	за	ви	сно	сти	од	
при	хва	та	ња	јед	ног	од	три	ју	при	сту	па,	би	ти	про	из	ве	де
на	ква	ли	та	тив	но	раз	ли	чи	та	ту	ма	че	ња	и	прет	по	став	ке	о	
по	ло	жа	ју	Европ	ске	уни	је	као	ак	те	ра	у	ме	ђу	на	род	ном	
си	сте	му,	као	и	о	ње	ној	спољ	ној	и	без	бед	но	сној	по	ли
ти	ци.	Сна	жни	др	жав	ни	ак	те	ри	по	пут	Не	мач	ке,	Фран
цу	ске	или	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	би	ће,	та	ко,	
по	сма	тра	ни	 на	 раз	ли	чи	те	 на	чи	не	 у	 окви	ру	 раз	ли	чи
тих	при	сту	па:	као	парт	не	ри,	ри	ва	ли	или	про	тив	ни	ци.	
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Исто	вре	ме	но,	опре	де	љи	ва	ње	за	је	дан	од	ре	а	ли	стич	ких	
при	сту	па	про	из	ве	шће	и	раз	ли	чи	те	пре	дик	ци	је	о	пре	о
вла	ђу	ју	ћим	ме	ђу	на	род	ним	 стра	те	ги	ја	ма:	 урав	но	те	жа
ва	њу	или	свр	ста	ва	њу	уз	ја	чег,	као	кон	ку	рент	ским	кон
цеп	ци	ја	ма.	 За	кљу	чак	 о	 ком	па	ти	бил	но	сти	 ре	а	ли	стич
ких	при	сту	па	са	европ	ском	спољ	ном	и	без	бед	но	сном	
по	ли	ти	ком	као	ана	ли	тич	ким	те	ре	ном	је	сте	да	ће	по	тре
ба	за	те	о	риј	ским	про	ми	шља	њем	на	ра	ста	ју	ћих	уну	тра
шњих	и	спољ	них	про	бле	ма	Европ	ске	уни	је	отво	ри	ти	
но	ве	и	ве	ће	про	сто	ре	за	ана	ли	зу	ове	вр	сте.
Кључ	не	ре	чи:	ре	а	ли	зам,	нео	ре	а	ли	зам,	нео	кла	сич	ни	ре
а	ли	зам,	спољ	на	и	без	бед	но	сна	по	ли	ти	ка	европ	ске	уни
је,	ме	ђу	на	род	ни	од	но	си.

Eвроп	ске	сту	ди	је,	у	кон	тек	сту	у	ко	ме	се	од	но	се	на	те	о	риј	ско	и	
прак	тич	но	 из	у	ча	ва	ње	 про	це	са	 европ	ских	 ин	те	гра	ци	ја	 на	кон	

Дру	гог	свет	ског	ра	та,	мо	гу	се,	до	брим	де	лом,	оправ	да	но	сма	тра	ти	
јед	ном	од	под	ди	сци	пли	на	на	у	ке	о	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма.	Исто
вре	ме	но,	област	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја	за	у	зи	ма	јед	но	од	цен	трал
них	ме	ста	у	ем	пи	риј	ској	ствар	но	сти	ме	ђу	на	род	них	од	но	са.1)	Чи	ни	
се	па	ра	док	сал	ним,	 у	 том	 сми	слу,	 то	што	 је	нај	ра	спро	стра	ње	ни	ји	
те	о	риј	ски	при	ступ	у	окви	ру	на	у	ке	о	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма	–	ре
а	ли	зам	–	нај	ма	ње	при	ме	њи	ван	у	обла	сти	европ	ских	сту	ди	ја.	

Узро	ци	 ова	квог	 ста	ња	 су,	 раз	у	ме	 се,	 мно	го	стру	ки.	Нај	пре,	 у	
на	уч	ним	 ис	тра	жи	ва	њи	ма	 европ	ских	 ин	те	гра	ци	ја,	 де	це	ни	ја	ма	 су	
до	ми	ни	ра	ли	„ужи“	при	сту	пи,	кон	стру	и	са	ни	не	по	сред	но	за	по	тре
бе	сво	је	обла	сти	ис	тра	жи	ва	ња	–	по	пут	(нео)функ	ци	о	на	ли	зма	или	
тзв.	ме	ђу	вла	ди	не	те	о	ри	је	–	ли	бе	рал	не	ва	ри	јан	те	ин	тер	го	верн	мен
та	ли	зма.2)	Ти	ме	је	био	су	жен	ака	дем	ски	про	стор	за	ве	ли	ке,	оп	ште	и	
по	оп	шти	ве	те	о	ри	је	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	што	ре	а	ли	зам	не	сум	њи
во	је	сте.	Са	дру	ге	стра	не,	са	ма	при	ро	да	Европ	ске	уни	је	као	по	ли
тич	ког	про	јек	та,	че	сто	је	пер	ци	пи	ра	на	као	ра	ди	кал	но	дру	га	чи	ја	од	
свих	ра	ни	је	по	зна	тих	ме	ђу	на	род	них	фе	но	ме	на.	За	ми	шље	на	као	ин
стру	мент	пре	ва	зи	ла	же	ња	по	ли	ти	ке	си	ле	(ко	ја	се,	пре	ма	овом	схва
та	њу,	на	ла	зи	у	са	мој	ср	жи	нај	ва	жни	јих	ре	а	ли	стич	ких	те	о	риј	ских	

1) Ben	Tonra	 and	Thomas	 Christiansen	 (eds.),	Rethinking EuropeanUnion Foreign Policy,
ManchesterUniversityPress,Manchester-NewYork[NY],2004.

2) Дејана	Вукчевић,	Европска	унија	као	стратешки	актер:	Теорија	и	пракса	безбедносне	и	
одбрамбене	политике,	Институт	за	политичке	студије,	Београд,	2013,	стр.	1538;	такође	
и	John	McCormick:	TheEuropeanUnion–PoliticsandPolicies,	Westview	Press,	Boulder	
[CO],	2008,	pp.	1925.
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кон	це	па	та),	Европ	ска	уни	ја	је	по	де	фи	ни	ци	ји	ин	ком	па	ти	бил	на	са	
ка	те	го	ри	јал	нопој	мов	ним	апа	ра	том	ко	ји	ну	ди	ре	а	ли	зам,	и	као	та	ква	
пот	пу	но	не	при	клад	на	да	бу	де	пред	мет	ис	тра	жи	ва	ња	ко	ја	се	ру	ко
во	де	овом	те	о	ри	јом	–	„мек	ши“	при	сту	пи,	по	пут	раз	ли	чи	тих	об	ли	ка	
со	ци	јал	ног	кон	струк	ти	ви	зма,	сма	тра	ју	се	да	ле	ко	при	клад	ни	јим	те
о	риј	ским	окви	ром.	Пост	хлад	но	ра	тов	ски	пе	ри	од	до	нео	је,	твр	ди	се,	
дра	ма	тич	не	про	ме	не	у	при	ро	ди	ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	а	Европ	ска	
уни	ја	пред	ста	вља	сим	бол	тог	но	вог	до	ба.	Моћ	ко	ја	сто	ји	на	рас
по	ла	га	њу	Европ	ској	уни	ји	ни	је	(са	мо)	вој	на,	већ	„нор	ма	тив	на“,	и	
углав	ном	не	по	чи	ва	на	си	ли	оруж	ја,	већ	на	вред	но	сти	ма.	Оту	да	и	
те	о	риј	ски	кон	цеп	ти,	по	пут	ре	а	ли	зма,	ко	ји	су	у	прет	ход	ним	де	це	ни
ја	ма	би	ли	до	ми	нант	ни,	гу	бе	на	зна	ча	ју	и	по	ста	ју,	у	крај	њој	ли	ни	ји,	
за	ста	ре	ли	до	не	у	по	тре	бљи	во	сти:	

По	ред	ре	а	ли	стич	ког	хлад	но	ра	тов	ског	мо	де	ла	мо	ћи	ко	ји	ну	де	
Сје	ди	ње	не	 Др	жа	ве,	 са	да	 има	мо	 ли	бе	рал	ну	 европ	ску	 су	пер	си	лу	
ко	ја	пред	ста	вља	су	пар	нич	ки	скуп	вред	но	сти,	аде	кват	ни	јих	по	тре
ба	ма	и	ствар	но	сти	ма	пост	мо	дер	ног	ме	ђу	на	род	ног	си	сте	ма.	Ста	ри	
аме	рич	косо	вјет	ски	би	по	лар	ни	си	стем	за	ме	њен	је	но	вим	аме	рич
коевроп	ским	си	сте	мом,	у	ко	ме	Аме	ри	кан	ци	и	Евро	пља	ни	про	мо
ви	шу	за	себ	не	вред	но	сти,	ну	де	кон	ку	рент	ске	по	гле	де	на	ме	ђу	на	род
не	 про	бле	ме	 и	 при	ме	њу	ју	 раз	ли	чи	те	 при	сту	пе	 у	 ре	ша	ва	њу	 ових	
про	бле	ма.3)

Ма	да	сна	жно	илу	стру	је	на	ве	де	ну	пер	спек	ти	ву,	овај	ци	тат	отва
ра	број	на	и	кон	тро	верз	на	пи	та	ња.	Да	ли	се	Европ	ска	уни	ја	мо	же	
оправ	да	но,	ма	кар	и	у	невој	ном	кон	тек	сту,	сма	тра	ти	су	пер	си	лом?	
Да	ли	из	ме	ђу	Европ	ске	уни	је	и	ње	них	аме	рич	ких	парт	не	ра	за	и	ста	
по	сто	је	то	ли	ко	ра	ди	кал	не	раз	ли	ке	у	схва	та	њу	ме	ђу	на	род	не	ствар
но	сти,	и	ако	по	сто	је,	да	ли	се	оне	огле	да	ју	у	њи	хо	вим	по	ли	ти	ка	ма?	
Да	 ли	 су	 ка	рак	те	ри	сти	ке	 са	вре	ме	ног	ме	ђу	на	род	ног	 си	сте	ма	 та	ко	
фун	да	мен	тал	но	раз	ли	чи	те	у	од	но	су	на	прет	ход	ни	пе	ри	од,	да	се	он	
мо	же	 сма	тра	ти	 пост	мо	дер	ним?	Да	 ли	 је	 са	вре	ме	ни	ме	ђу	на	род	ни	
си	стем	за	и	ста	би	по	ла	ран?	Би	ло	да	је	си	стем	би	по	ла	ран	или	не,	да	
ли	 Европ	ска	 уни	ја	 за	и	ста	 пред	ста	вља	 је	дан	 од	ње	го	вих	 по	ло	ва?	
Не	ка	од	ових	пи	та	ња	ну	жно	оста	ју	из	ван	фо	ку	са	на	шег	ис	тра	жи	ва
ња,	док	на	не	ка	од	њих	од	го	во	ре	по	ку	ша	ва	да	дâ	упра	во	ре	а	ли	стич
ка	те	о	ри	ја	ме	ђу	на	род	них	од	но	са.

Ка	да	 је	 реч	 о	 при	ме	њи	во	сти	 ре	а	ли	стич	ке	 ана	ли	зе	 на	 област	
спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је,	ну	жно	је	има	ти	на	

3) John	McCormick,	TheEuropeanSuperpower,Palgrave	Macmillan,	London,	2007,	p.	12.
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уму	да	ре	а	ли	зам	пред	ста	вља	бо	га	ту	и	ком	плек	сну	те	о	риј	ску	кон
струк	ци	ју,	чи	ји	су	број	ни	прав	ци	–	ма	да	по	чи	ва	ју	на	за	јед	нич	ком	
ску	пу	те	мељ	них	ак	си	о	ма,	о	че	му	ви	ше	ка	сни	је	–	ме	ђу	соб	но	че	сто	
ве	о	ма	 раз	ли	чи	ти.	 Стан	дард	на	 кла	си	фи	ка	ци	ја	 ре	а	ли	стич	ких	 при
сту	па	под	ра	зу	ме	ва	раз	ли	ко	ва	ње	кла	сич	ног,	струк	ту	рал	ног	(нео	ре
а	ли	зма)	и	нео	кла	сич	ног	ре	а	ли	зма.	Ова	кла	си	фи	ка	ци	ја	у	зна	чај	ној	
ме	ри	ко	ре	спон	ди	ра	са	пи	та	њем	ни	воа	ана	ли	зе	у	ме	ђу	на	род	ним	од
но	си	ма	(по	је	ди	нац,	др	жа	ва,	ме	ђу	на	род	ни	си	стем),	па	се	та	ко	кла
сич	ни	ре	а	ли	зам	у	ве	ли	кој	ме	ри	ба	ви	људ	ском	при	ро	дом,	нео	кла
сич	ни	ре	а	ли	зам	уво	ди	ка	рак	те	ри	сти	ке	др	жав	ног	ни	воа	као	по	сре
ду	ју	ћу	ва	ри	ја	блу,	док	се	струк	ту	рал	ни	ре	а	ли	зам,	или	нео	ре	а	ли	зам,	
фо	ку	си	ра	 го	то	во	 ис	кљу	чи	во	 на	 пи	та	ња	 струк	ту	ре	 ме	ђу	на	род	ног	
си	сте	ма.	До	дат	на	по	де	ла,	у	окви	ру	струк	ту	рал	ног	и	нео	кла	сич	ног	
ре	а	ли	зма,	је	сте	на	офан	зив	ни	и	де	фан	зив	ни	–	у	за	ви	сно	сти	од	то	га	
да	ли	се	др	жа	ве	по	сма	тра	ју	као	мак	си	ми	за	то	ри	мо	ћи	или	мак	си	ми
за	то	ри	без	бед	но	сти.	

Ја	сно	је	да	све	на	ве	де	но	упу	ћу	је	на	чи	ње	ни	цу	да	ће	успех	ре	а
ли	стич	ког	ис	тра	жи	ва	ња	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	
уни	је	за	ви	си	ти	од	то	га	да	ли	је	из	бор	те	о	риј	ског	при	сту	па	и	ње	го
вих	кон	це	па	та	аде	ква	тан	ис	тра	жи	ва	ним	ком	по	нен	та	ма	ем	пи	риј	ске	
ствар	но	сти.	Дру	гим	ре	чи	ма,	пи	та	ње	по	лар	но	сти	си	сте	ма	и	ме	ста	
Европ	ске	уни	је	у	ње	му	по	пра	ви	лу	ће	би	ти	ис	тра	жи	ва	но	при	ме	ном	
ка	те	го	ри	ја	 и	 пој	мо	ва	 струк	ту	рал	норе	а	ли	стич	ке	 те	о	ри	је;	 пи	та	ње	
ка	рак	те	ри	сти	ка	др	жа	ва	чла	ни	ца,	 али	и	им	пли	ка	ци	ја	ин	сти	ту	ци	о
нал	них	ка	па	ци	те	та	са	ме	Уни	је	на	ње	ну	спољ	ну	по	ли	ти	ку	из	и	ски
ва	ће	 при	ступ	 нео	кла	сич	ног	 ре	а	ли	зма;4)	 пи	та	ња	 „др	жав	ни	штва“	
(statesmanship)5)	би	ће	за	хва	та	на	ин	стру	мен	ти	ма	кла	сич	ног	ре	а	ли
зма.	Та	ко	ђе,	 сло	же	ни	 и	 ви	ше	знач	ни	 од	но	си	 ре	а	ли	зма	 са	 дру	гим,	
кон	ку	рент	ским	те	о	ри	ја	ма,	при	сту	пи	ма	и	шко	ла	ма	ми	шље	ња	–	по
пут	те	о	ри	је	ме	ђу	вла	ди	них	од	но	са	или	со	ци	јал	ног	кон	струк	ти	ви	зма	
–	све	до	че	о	зна	ча	ју	и	при	ме	њи	во	сти	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је	у	обла	сти	
ис	тра	жи	ва	ња	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.

Пре	ма	Шми	ту	 (Schmidt)	 и	 Да	ну	 (Dun	ne),	 кључ	ни	 еле	мен	ти	
ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је	су	др	жа	во	цен	трич	ност	(бу	ду	ћи	да	се	др	жа	ва	
сма	тра	цен	трал	ним	и	нај	ва	жни	јим	ак	те	ром	у	ме	ђу	на	род	ним	од	но

4) Zachary	Selden,	“Power	is	Always	in	Fashion:	StateCentric	Realism	and	the	European	Se-
curity	and	Defence	Policy”,JournalofCommonMarketStudies,48(2),	2010,	pp.	397416.

5) Sten	Rynning,	“Realism	and	the	Common	Security	and	Defence	Policy”,	JournalofCommon
MarketStudies,49(1),	2010,	p.	30.
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си	ма),	 оп	ста	нак	 (као	нај	ви	ши	циљ	др	жа	ва	у	ме	ђу	на	род	ној	по	ли
ти	ци)	 и	 са	мо	по	моћ	 (бу	ду	ћи	 да	 се	 у	 окви	ру	 анар	хич	не	 струк	ту	ре	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	услед	од	су	ства	вр	хов	не	вла	сти	за	ду	же	не	за	
то,	без	бед	ност	мо	же	оства	ри	ти	је	ди	но	осла	ња	њем	на	соп	стве	не	ка
па	ци	те	те).6)	Пре	по	зна	ју	ћи,	та	ко	ђе,	број	не	вер	зи	је	ре	а	ли	стич	ке	те	о
ри	је,	Ро	берт	Џер	вис	(Ro	bert	Jer	vis)	ис	ти	че	две	њи	хо	ве	за	јед	нич	ке	
од	ли	ке:	по	зи	ци	ју	др	жа	ва	као	кључ	них	ак	те	ра	и	њи	хо	ву	тен	ден	ци	ју	
да	се	при	мар	но	кон	цен	три	шу	на	соп	стве	ну	без	бед	ност.7) 

По	сто	ја	ње	ра	ни	је	по	ме	ну	те	раз	ли	ке	из	ме	ђу	офан	зив	ног	и	де
фан	зив	ног	ре	а	ли	зма	ва	ља	не	пре	ста	но	има	ти	у	ви	ду,	бу	ду	ћи	да	се	
крај	њи	те	о	риј	ски	на	ла	зи	и	ту	ма	че	ња	мо	гу	дра	ма	тич	но	раз	ли	ко	ва	ти	
у	 за	ви	сно	сти	од	при	хва	та	ња	 јед	ног	 од	ових	два	ју	при	сту	па.	Oво	
све	до	чи	о	ела	стич	но	сти	ре	а	ли	стич	ког	при	сту	па	про	у	ча	ва	њу	ме	ђу
на	род	них	од	но	са,	што	је	свој	ство	ко	је	се	ре	а	ли	зму	од	ри	че	од	стра
не	ве	ли	ког	бро	ја	кри	ти	ча	ра.	Ре	а	ли	зам	се,	на	и	ме,	оп	ту	жу	је	за	ри	гид
ност,	али	он	да	ка	да	по	ка	же	тен	ден	ци	ју	да	ап	сор	бу	је	кон	цеп	ту	ал	не	
ути	ца	је	дру	гих	при	сту	па,	те	убла	жи	сво	ју	ак	си	о	мат	ску	ри	гид	ност,	
би	ва	оспо	ра	ван	због	на	пу	шта	ња	соп	стве	ног	те	о	риј	ског	је	згра.8) 

1.КЛАСИЧИНИРЕАЛИЗАМИСПОЉНА
ИБЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Као	 пр	ви	 и	 нај	ста	ри	ји	 пра	вац	 у	 окви	ру	 ре	а	ли	стич	ке	 те	о	ри	је	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са,	кла	сич	ни	ре	а	ли	зам	не	рет	ко	из	ми	че	па	жњи	
са	вре	ме	них	про	у	ча	ва	ла	ца	ме	ђу	на	род	не	те	о	ри	је	и	по	ли	тич	ке	прак
се.	По	не	кад	на	зи	ван	и	„ре	а	ли	змом	људ	ске	при	ро	де“,	он	је	ду	бо	ко	
уко	ре	њен	у	ан	тро	по	ло	шком	пе	си	ми	зму,	сма	тра	ју	ћи	да	при	бе	га	ва
ње	др	жа	ва	кон	фликт	ној/ком	пе	ти	тив	ној	–	на	су	прот	ко	о	пе	ра	тив	ној	
–	по	ли	ти	ци	по	ти	че	од	уро	ђе	не	људ	ске	скло	но	сти	пре	ма	сти	ца	њу	и	
уве	ћа	ва	њу	мо	ћи	на	ра	чун	дру	гих,	а	у	ци	љу	оства	ри	ва	ња	соп	стве
них	ци	ље	ва	и	ин	те	ре	са.9)

6) Brian	C.	Schmidt	and	Tim	Dunne,	“Realism”,	in:	John	Baylis	etal.(eds.):TheGlobalization
ofWorldPolitics–AnIntroduction to InternationalRelations (4the.),Oxford	University	
Press,	Oxford,	2008,	pp.	100103.

7) Robert	Jervis,	“Realism	in	the	Study	of	World	Politics”,	InternationalOrganization,	52(4),	
Autumn	1998,	pp.	980984.

8) Jeffrey	 W.	 Legro	 and	 Andrew	 Moravcsik,	 “Is	 Anybody	 Still	 a	 Realist?”,	 International
Security,	24(2),	Fall	1999,	pp.	555.

9) Mladen	 Lišanin:	 “International	 Security:	 The	 Explanatory	 Potential	 of	 Realist	 Theory”,	
in:	 International	 Scientific	 Conference	 ‘Archibald	 Reiss	 Days’,	 Belgrade,	 March	 1011,	
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На	на	чел	ном	ни	воу,	упра	во	по	ме	ну	ти	ан	тро	по	ло	шки	пе	си	ми
зам	пред	ста	вља	прет	њу	ана	ли	тич	ком	„су	сре	ту“	кла	сич	ног	ре	а	ли
зма	и	фе	но	ме	на	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја,	па	та	ко	и	на	рав	ни	спољ	не	
и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке.	На	и	ме,	дух	по	ли	тич	ког	оп	ти	ми	зма,	ин	хе
рен	тан	европ	ском	про	јек	ту,	је	сте,	primafacie,	ин	ком	па	ти	би	лан	су
мор	ној	сли	ци	ме	ђу	на	род	не	ствар	но	сти	ко	ја	се	при	пи	су	је	ре	а	ли	зму.	
Ка	ко	ће	се	ви	де	ти,	про	ток	вре	ме	на	и	су	о	ча	ва	ње	са	уну	тра	шњим	и	
спољ	ним	по	ли	тич	ким	иза	зо	ви	ма,	до	не	кле	су	про	ме	ни	ли	ову	пер
цеп	ци	ју	и	отво	ри	ли	про	стор	за	ре	а	ли	стич	ко	(и	ре	а	ли	стич	но)	пре
и	спи	ти	ва	ње	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је,	иако	
још	 увек	 у	 ру	ди	мен	тар	ном	 об	ли	ку.	 Ка	ко	 је	 на	ра	ста	ла	 мо	гућ	ност	
ре	а	ли	стич	ке	ана	ли	зе	у	овој	обла	сти,	ме	ђу	тим,	та	ко	је	кла	сич	ни	ре
а	ли	зам	ја	чао	соп	стве	не	ана	ли	тич	ке	ка	па	ци	те	те	–	ни	ка	да	их,	ме	ђу
тим,	не	оства	ру	ју	ћи	до	кра	ја.

На	су	прот	 пост	мо	дер	ним	 ту	ма	че	њи	ма	 ко	ја	 до	ла	зе	 из	 де	ло	ва	
нео	ли	бе	рал	ноин	сти	ту	ци	о	на	ли	стич	ких	 или	 со	ци	јал	нокон	струк
ти	ви	стич	ких	те	о	риј	ских	кор	пу	са,	 кла	сич	ни	ре	а	ли	зам	ви	ди	За	јед
нич	ку	 без	бед	но	сну	 и	 од	брам	бе	ну	 по	ли	ти	ку	 као	 слу	чај	 по	ли	ти	ке	
си	ле,	али	уко	ре	њен	у	тра	ди	ци	ја	ма	европ	ске	ди	пло	ма	ти	је	и	др	жав
ни	штва.	Код	по	ли	ти	ке,	реч	 је	о	мо	ћи,	 али	моћ	има	 зна	че	ње	и	не	
мо	же	се	раз	у	ме	ва	ти	из	ван	ње	га.10)

Це	ло	куп	на	 европ	ска	 исто	ри	ја,	 укљу	чу	ју	ћи	 и	њен	 са	вре	ме	ни	
тре	ну	так,	из	ове	ви	зу	ре	се	по	сма	тра	као	део	тра	ди	ци	о	нал	ног	си
сте	ма	европ	ске	ди	пло	ма	ти	је,	ко	ји	по	чи	ва	на	су	ве	ре	ним	др	жа	ва	ма	
као	 по	кре	та	чи	ма	 и	 глав	ним	 ак	те	ри	ма	 спољ	но	по	ли	тич	ких	 од	но	са	
–	на	кон	ти	нен	ту	али		и	ши	ре.11)	Ва	ља	се	под	се	ти	ти	да	је	је	дан	од	
те	о	риј	ских	пред	став	ни	ка	овог	прав	ца	био	и	Реј	мон	Арон	(Raymond	
Aron),	је	дан	од	иде	о	ло	га	фран	цу	ске	спољ	не	по	ли	ти	ке	из	до	ба	за
чет	ка	спољ	но	по	ли	тич	ке	и	без	бед	но	сне	са	рад	ње	европ	ских	на	ци	ја.

Бу	ду	ћи	да	кла	сич	ни	ре	а	ли	зам	за	сту	па	ан	тич	ку	вр	ли	ну	раз	бо
ри	то	сти,	он	за	пра	во	по	зи	ва	на	опрез	пре	ма	„ли	бе	рал	ном	на	бо	ју“	
ин	хе	рент	ном	 про	јек	ту	 За	јед	нич	ке	 без	бед	но	сне	 и	 од	брам	бе	не	 по
ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.	Она	(ЕУ),	у	том	сми	слу,	тре	ба	да	тра	жи	и	
шти	ти	сво	је	ме	сто	у	тран	са	тлант	ским	од	но	си	ма,	осна	жу	ју	ћи	исто

ThematicConferenceProceedingsofInternationalSignificance	(edited	by	Dragana	Kolarić	
et	al.),	Academy	of	Criminalistics	and	Police	Studies,	Belgrade,	2016,	p.	529.

10) StenRynning,	“Realism	and	the	Common	Security	and	Defence	Policy”,		наведенодело,		p.	
25.

11) Видети:	 ЖоржАнри	 Суту,	 Неизвестан савез: историја Европске заједнице,	 Clio,	
Београд,	2001.
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вре	ме	но	уло	гу	на	ци	о	нал	них	др	жа	ва	као	спољ	но	по	ли	тич	ких	и	без
бед	но	сних	ак	те	ра.	Пре	ма	Ри	нин	гу	(Rynning),

Кла	сич	ни	ре	а	ли	зам	ви	ди	ЗБОП	као	ре	зул	тат	про	ме	на	ко	је	су	
европ	ским	на	ци	о	нал	ним	др	жа	ва	ма	на	мет	ну	ле	европ	ска	исто	ри	ја,	
по	ли	тич	ки	из	бо	ри	и	гло	бал	ни	про	це	си.	ЗБОП	од	ра	жа	ва	уру	ша	ва
ње	по	ли	тич	ке	мо	ћи	уну	тар	Евро	пе	и	као	та	ква	пред	ста	вља	сред
ство	 ство	ре	но	 ра	ди	 су	о	ча	ва	ња	 са	 уну	тра	шњим	 сла	бо	сти	ма,	 а	 не	
спо	ља	шњом	мо	ћи.12)

2.СТРУКТУРАЛНИРЕАЛИЗАМИСПОЉНА
ИБЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

У	 пот	пу	но	сти	 усме	рен	 на	 пи	та	ња	 струк	ту	ре	 ме	ђу	на	род	ног	
си	сте	ма	(од	ре	ђе	не,	у	кла	сич	ном	тек	сту	Ке	не	та	Вол	ца	(Ken	neth	N.	
Waltz),	тро	ја	ко:	пре	ко	прин	ци	па	уре	ђе	ња	[анархија],	спе	ци	фи	ка	ци
је	функ	ци	ја	 је	ди	ницâ	–	др	жавâ,	те	рас	по	де	лом	спо	соб	но	сти	ме	ђу	
је	ди	ни	ца	ма	 [поларност]),13)	 струк	ту	рал	ни	 ре	а	ли	зам	 се	 го	то	во	 ис
кљу	чи	во	 ба	ви	 по	ли	ти	ком	 ве	ли	ких	 си	ла,	 и	 то	 у	 ме	ри	 у	 ко	јој	 оне	
пред	ста	вља	ју	по	ло	ве	ме	ђу	на	род	ног	си	сте	ма.	Из	Вол	цо	вог	схва	та
ња	струк	ту	ре	ис	хо	де	и	ди	стинк	тив	не	прет	по	став	ке	о	об	ли	ци	ма	и	
мо	гућ	но	сти	ма	ме	ђу	на	род	них	ин	те	гра	ци	ја,	за	сно	ва	не	на	кон	цеп	ти
ма	со	ци	ја	ли	за	ци	је	и	кон	ку	рен	ци	је.14)	Пи	та	ње	ко	је	се	на	ла	зи	у	са	мој	
ср	жи	струк	ту	рал	норе	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је	(ина	че,	нај	за	сту	пље	ни	јег	
прав	ца	 ре	а	ли	зма	 у	 по	след	њих	 не	ко	ли	ко	 де	це	ни	ја)	 је	сте	 пи	та	ње	
екви	ли	бри	ју	ма,	ко	је	се	ја	вља	у	ви	ду	кон	цеп	та	рав	но	те	же	сна	га.

Ов	де	до	ла	зе	до	из	ра	жа	ја	круп	не	раз	ли	ке	из	ме	ђу	пред	став	ни
ка	офан	зив	не	и	де	фан	зив	не	шко	ле	ре	а	ли	стич	ког	ми	шље	ња.	На	и	ме,	
прет	по	став	ка	ори	ги	нал	не	–	Вол	цо	ве	–	вер	зи	је	је	сте	не	двој	бе	но	де
фан	зив	на:	др	жа	ве	ће	те	жи	ти	сти	ца	њу	са	мо	оне	ко	ли	чи	не	мо	ћи	ко	ја	
им	је	нео	п	ход	на	ра	ди	очу	ва	ња	без	бед	но	сти.	Исто	та	ко,	у	слу	ча	ју	да	
јед	на	ве	ли	ка	си	ла	пре	ти	да	угро	зи	ста	бил	ност	и	рав	но	те	жу	си	сте

12) Sten	Rynning,	“Realism	and	the	Common	Security	and	Defence	Policy”,		наведенодело,	p.	
32.

13) Kenneth	N.	Waltz,	TheoryofInternationalPolitics,Addison-Wesley,Reading[MA],1979.
14) Младен	 Лишанин,	 „Идентитет	 и	 интеграције:	 конструктивистичконеореалистичка	

дебата“,	у	зборнику:	Националниидентитетимеђународнеинтеграције	(приредили	
Зоран	Милошевић	и	Живојин	Ђурић),	Институт	за	политичке	студије,	Београд,	2015,	
стр.	201202.
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ма,	оста	ле	ће,	прет	по	ста	вља	се,	фор	ми	ра	ти	ба	лан	си	ра	ју	ћу	ко	а	ли
ци	ју	ра	ди	очу	ва	ња	рав	но	те	же	сна	га.

Офан	зив	но	 кри	ло	 струк	ту	рал	норе	а	ли	стич	ке	 те	о	ри	је,	 чи	ји	 је	
глав	ни	пред	став	ник	Џон	Мир	шај	мер	(John	J.	Me	ar	she	i	mer),	по	чи	ва	
на	са	свим	раз	ли	чи	тим	прет	по	став	ка	ма.	Из	ове	пер	спек	ти	ве,	др	жа
ве	су	„мак	си	ми	за	то	ри	мо	ћи“,	што	зна	чи	да	ће	учи	ни	ти	го	то	во	све	
ка	ко	би	се	до	мо	гле	што	ве	ће	мо	гу	ће	ко	ли	чи	не	мо	ћи,	уз	хе	ге	мо	ни	ју	
као	 крај	њи	 циљ.	У	 стра	те	ги	је	 од	вра	ћа	ња	 агре	со	ра,	 по	ред	 ба	лан
си	ра	ња,	спа	да	и	„пре	ба	ци	ва	ње	од	го	вор	но	сти“	(buck-passing),	ко	је	
Мир	шај	мер	ви	ди	као	глав	ну	ал	тер	на	ти	ву:	

Онај	ко	пре	ба	цу	је	од	го	вор	ност	на	сто	ји	да	на	ве	де	дру	гу	др	жа	ву	
да	под	не	се	те	рет	од	вра	ћа	ња	или	мо	гу	ће	бор	бе	са	агре	со	ром,	док	
он	оста	је	по	стра	ни.	Онај	ко	пре	ба	цу	је	од	го	вор	ност	у	пот	пу	но	сти	
пре	по	зна	је	по	тре	бу	да	се	агре	сор	спре	чи	да	уве	ћа	свој	удео	у	свет
ској	мо	ћи,	али	тра	жи	не	ку	дру	гу	др	жа	ву,	ко	јој	тај	агре	сор	пре	ти,	да	
оба	ви	те	жак	за	да	так.15)

Кон	цепт	„свр	ста	ва	ња	уз	ја	чег“	(bandwagoning),	ко	ји	под	ра	зу
ме	ва	да	ће	ве	ли	ке	си	ле,	уме	сто	ба	лан	си	ра	ња,	ства	ра	ти	ко	а	ли	ци	ју	
са	пре	те	ћом	си	лом	у	на	ди	да	ће	очу	ва	ти	соп	стве	ну	без	бед	ност	и/
или	по	де	ли	ти	евен	ту	ал	ни	плен,	Мир	шај	мер	од	ба	цу	је	као	стра	те	ги
ју	сла	бих,	ко	ја	илу	стру	је	Ту	ки	ди	до	ву	мак	си	му	да	„моћ	ни	чи	не	оно	
што	мо	гу	а	сла	би	тр	пе	оно	што	мо	ра	ју“.

Офан	зив	на	и	де	фан	зив	на	шко	ла	струк	ту	рал	ног	ре	а	ли	зма,	кроз	
сво	је	 гла	сно	го	вор	ни	ке	Мир	шај	ме	ра	 и	Вол	ца,	 има	ле	 су,	ме	ђу	тим,	
сли	чан	 по	глед	 на	 пи	та	ње	 без	бед	но	сти	 Европ	ске	 за	јед	ни	це/уни	је	
на	кон	Хлад	ног	ра	та.	За	пра	во,	би	ле	су	са	гла	сне	у	то	ме	што	Европ
ску	уни	ју	уоп	ште	ни	су	ви	де	ли	као	ак	те	ра;	уме	сто	то	га,	њи	хо	ве	ана
ли	зе	и	пре	дик	ци	је	од	но	си	ле	су	се	на	ни	во	др	жа	ва	чла	ни	ца,	и	то	–	у	
скла	ду	са	нео	ре	а	ли	стич	ким	прин	ци	пи	ма	–	на	оне	др	жа	ве	ко	је	су	се	
мо	гле	сма	тра	ти	ве	ли	ким	си	ла	ма:	пре	све	га	Не	мач	ку,	Фран	цу	ску	и	
Ве	ли	ку	Бри	та	ни	ју.16)

15) John	J.	Mearsheimer,	TheTragedyofGreatPowerPolitics,	W.	W.	Norton	&	Company,	New	
York	–	London,	2003,	pp.	157162.

16) John	J.	Mearsheimer.,	“Back	to	the	future:	instability	in	Europe	after	the	Cold	War”,	Inter-
nationalSecurity15(1),Summer	1990,	pp.	556;	Kenneth	N	Waltz.:“The	Emerging	Struc-
ture	of	International	Politics”,	InternationalSecurity,18(2),	Fall	1993,pp.	4479.	Видети	и	
одговор	Стенлија	Хофмана	(Stanley	Hoffman)	и	других	аутора	на	Миршајмеров	чланак:	
Stanley	Hoffman	etal.:	“Back	to	the	Future,	Part	II:	International	Relations	Theory	and	Post
Cold	War	Europe”,	InternationalSecurity,	15(2),	Fall	1990,	pp.	191199.
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Нео	ре	а	ли	стич	ки	фо	кус	на	си	стем	ски	ни	во,	уз	др	жа	ве	као	цен
трал	не	и	ре	ла	тив	но	се	бич	не	ак	те	ре,	учи	нио	је	да	Европ	ска	уни	ја,	
услед	ду	би	не	и	ши	ри	не	ме	ђу	др	жав	не	са	рад	ње,	у	очи	ма	ове	те	о	ри	је	
де	лу	је	као	ано	ма	ли	ја.17)	Ме	ђу	тим,	те	о	риј	ска	ра	зно	вр	сност	уну	тар	
ре	а	ли	зма	уоп	ште,	 а	 струк	ту	рал	ног	ре	а	ли	зма	по	себ	но,	има	ви	ше
стру	ке	им	пли	ка	ци	је	на	ре	а	ли	стич	ко	раз	у	ме	ва	ње	спољ	не	и	без	бед
но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.	

Је	дан	 пра	вац	 раз	во	ја	 нео	ре	а	ли	стич	ког	 раз	у	ме	ва	ња	 овог	 про
бле	ма	је	сте	онај	у	ко	ме	се	раз	вој	ЗБОП	по	сма	тра	као	сред	ство	урав
но	те	жа	ва	ња	аме	рич	ког	ути	ца	ја	у	ме	ђу	на	род	ној	по	ли	ти	ци.18)	Пре	ма	
овом	схва	та	њу,	

Ова	са	рад	ња	европ	ских	др	жа	ва	сма	њу	је	њи	хо	во	осла	ња	ње	на	
САД	и	 по	ве	ћа	ва	њи	хо	ву	 спо	соб	ност	 да	 про	јек	ту	ју	 сво	ју	моћ	из
ван	сво	јих	гра	ни	ца.	Ме	ђу	тим,	ово	удру	жи	ва	ње	мо	ћи	као	ре	зул	тат	
струк	ту	рал	них	 про	ме	на	 мо	ра	 би	ти	 узроч	но	 по	ве	за	но	 са	 си	стем
ском	кон	цен	тра	ци	јом	мо	ћи.	Дру	гим	ре	чи	ма,	др	жа	ве	се	не	би	од	лу
чи	ле	на	ову	ак	ци	ју	да	САД	ни	су	би	ле	та	ко	моћ	не.19)

Има	ју	ћи	у	ви	ду	раз	ме	ре	аме	рич	ке	вој	нопо	ли	тич	ке	над	мо	ћи,	
ово	ба	лан	си	ра	ње	се	од	ви	ја	„ти	хо	и	опре	зно“	 (Бе	ри	По	у	зен	–	Ba
rry	R.	Po	sen),	 не	ка	да	и	упо	тре	бом	„ме	ких“	 а	не	ну	жно	вој	нопо
ли	тич	ких	ин	стру	ме	на	та:	ти	ме	се	об	ја	шња	ва	на	из	глед	не	у	спе	шна,	
не	е	фи	ка	сна	и	не	е	фек	тив	на	ин	те	гра	ци	ја	у	обла	сти	од	бра	не	и	без
бед	но	сти.20)

Дру	ги	 вид	 струк	ту	рал	норе	а	ли	стич	ке	 ана	ли	зе	 има	 за	 крај	њи	
ис	ход	 пот	пу	но	 дру	га	чи	ји	 по	глед	 на	 пи	та	ње	 европ	скоаме	рич	ких	
од	но	са.	Овај	пра	вац	се	осла	ња	на	(нео	кла	сич	ни!)	кон	цепт	рав	но
те	же	прет	њи,	у	ко	ме	ге	о	граф	ска	бли	зи	на	пре	те	ће	си	ле	пред	ста	вља	
је	дан	 од	 кључ	них	фак	то	ра	ме	ђу	на	род	нопо	ли	тич	ких	 кал	ку	ла	ци	ја	
др	жа	ве.	Сје	ди	ње	не	Др	жа	ве	се,	та	ко,	по	сма	тра	ју	као	уда	ље	на	и	до
бро	на	мер	на	си	ла,	на	су	прот,	на	при	мер,	Ру	ској	Фе	де	ра	ци	ји.	У	том	

17) Simon	CollardWexler,	“Integration	Under	Anarchy:	Neorealism	and	the	European	Union”,	
EuropeanJournalofInternationalRelations,12(3),	2006,	p.	402.

18) BarryR.Posen,“EuropeanUnionSecurityandDefensePolicy:ResponsetoUnipolarity?”,
SecurityStudies,15(2),	2006:	pp.	149186;	Rynning,	“Realism	and	the	Common	Security	
and	Defence	Policy”,наведено	дело,	pp.	2527,	p.	37.

19) Дејана	 Вукчевић,	 „Безбедносна	 политика	 ЕУ	 у	 савременој	 теорији	 међународних	
односа“,	Српскаполитичкамисао,	27(1),	2010,	стр.	76.

20) Dirk	Peters,	ConstrainedBalancing:EuropeanUnionSecurityPolicy,	Palgrave	Macmillan,	
Basingstoke,	2010.
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сми	слу,	 ЗБОП	 се	 ви	ди	 као	 сред	ство	 за	 под	сти	ца	ње	 Сје	ди	ње	них	
Аме	рич	ких	Др	жа	ва	на	ак	тив	но	при	су	ство	у		европ	ским	ре	ги	о	нал
ним	без	бед	но	сним	окви	ри	ма.21)

Тре	ћа	 мо	гућ	ност	 је	сте	 при	хва	та	ње	 офан	зив	норе	а	ли	стич	ког	
при	сту	па,	ко	ји	ста	вља	на	гла	сак	на	исто	риј	ску	успе	шност	офан	зив
них	стра	те	ги	ја,	на	гла	ша	ва	ју	ћи	исто	вре	ме	но	ге	о	граф	ску	уда	ље	ност	
Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	–	услед	че	га	је	њи	хо	ва	уло	га,	и	по	ред	су	пер	и
ор	но	сти	у	вој	ној	мо	ћи,	ну	жно	огра	ни	че	на.	У	том	кон	тек	сту	се	јед	на	
европ	ска	др	жа	ва	ис	ти	че	као	по	тен	ци	јал	ни	хе	ге	мон:	реч	је	о	Не	мач
кој,	а	свр	ха	ЗБОП	је	ба	лан	си	ра	ње	не	мач	ких	пре	тен	зи	ја	на	ре	ги	о
нал	ну	хе	ге	мо	ни	ју.22)

Мо	же	се	ре	ћи	да	ове	раз	ли	чи	то	сти	исто	вре	ме	но	све	до	че	о	те
о	риј	ском	бо	гат	ству	 струк	ту	рал	ног	 ре	а	ли	зма,	 као	и	 о	ње	го	вој	 не
мо	гућ	но	сти	да	про	на	ђе	ко	хе	рен	тан	пра	вац	де	ло	ва	ња.	На	пре	дак	на	
овом	пла	ну	отво	рио	би	мо	гућ	но	сти	по	ста	вља	ња	за	о	кру	же	ног	ис
тра	жи	вач	ког	про	гра	ма	а	те	о	риј	ске	пре	дик	ци	је	овог	при	сту	па	учи
нио	 мо	жда	 скром	ни	је	 фор	му	ли	са	ним,	 али	 по	у	зда	ни	јим.	 С	 дру	ге	
стра	не,	док	год	отва	ра	мо	гућ	но	сти	за	ква	ли	тет	ну	уну	тарпа	ра	диг
мат	ску	де	ба	ту,	 те	сти	ра	ју	ћи	 сво	је	прет	по	став	ке	на	 те	ре	ну	без	бед
но	сне	и	спољ	но	по	ли	тич	ке	ствар	но	сти,	струк	ту	рал	ни	ре	а	ли	зам	ће	
оста	ти	нај	че	шће	и	нај	ши	ре	упо	тре	бља	ва	на	оп	шта	те	о	ри	ја	ме	ђу	на
род	них	од	но	са	у	окви	ру	ис	тра	жи	ва	ња	ове	ма	те	ри	је.	Ово,	сва	ка	ко	
не	им	пли	ци	ра	ну	жно	тврд	њу	да	струк	ту	рал	ни	ре	а	ли	зам	пру	жа	нај
а	де	кват	ни	је	ин	стру	мен	те	за	ис	тра	жи	ва	ње	про	бле	ма	спољ	не	и	без
бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.

3.НЕОКЛАСИЧНИРЕАЛИЗАМ
ИСПОЉНАИБЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКА

ЕВРОПСКЕУНИЈЕ
Би	ло	би	ра	зум	но	оче	ки	ва	ти	да	нео	кла	сич	ни	ре	а	ли	зам,	као	те

о	ри	ја	усме	ре	на	на	др	жа	ву	као	ни	во	ана	ли	зе	и	ње	не	уну	тра	шње	ка
рак	те	ри	сти	ке	 (укљу	чу	ју	ћи	и	 лич	но	сти	по	ли	ти	ча	ра	 –	 оту	да	 на	зив	
нео	класични	 ре	а	ли	зам),	 пред	ста	вља	 нај	че	шће	 ко	ри	шћен	 ин	стру
мен	та	ри	јум	за	ис	тра	жи	ва	ње	про	бле	ма	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли

21) Rynning,	loc.cit.;	Robert	J.	Art.:	“Why	Western	Europe	Needs	the	United	States	and	NATO”,	
PoliticalScienceQuarterly,	111(1),	Spring	1996,	pp.	139.

22) Исто.,	John	J.	Mearsheimer:	TheTragedyofGreatPowerPolitics,W.	W.	Norton	&	Company,	
New	York	–	London,	2003:	pp.	393395;Дејана	Вукчевић:	loc.cit.



стр: 157-174

- 167 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2017 год. (XXIX) XVI vol=51

ти	ке	Европ	ске	уни	је.	Ме	ђу	тим,	иако	су	ис	тра	жи	вач	ки	по	тен	ци	ја	ли	
ове	 те	о	ри	је	не	сум	њи	во	 ве	ли	ки,	 у	 до	са	да	шњој	 ака	дем	ској	прак	си	
ње	на	упо	тре	ба	је	ви	ше	пред	ста	вља	ла	из	у	зе	так	не	го	пра	ви	ло.

Раз	лог	за	то	не	мо	же	се	тра	жи	ти	у	чи	ње	ни	ци	да	је	реч	о	„нај
мла	ђем“	прав	цу	у	окви	ру	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је,	бу	ду	ћи	да	 је	нео
кла	сич	ни	ре	а	ли	зам	до	жи	вео	про	цват	у	по	след	њим	две	ма	де	це	ни
ја	ма	два	де	се	тог	ве	ка,	упра	во	у	вре	ме	ка	да	су	чи	ње	ни	дра	ма	тич	ни	
по	ма	ци	на	по	љу	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја	(Је	дин	стве	ни	европ	ски	акт	
19861987,	Ма	стрихтски	уго	вор	19921993,	Ам	стер	дам	ски	уго	вор	
19971999)	и	ка	да	је	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зо	ва	на	област	спољ	не	по	ли
ти	ке	Европ	ске	уни	је.	Као	и	дру	ге	ве	ли	ке	те	о	ри	је	ме	ђу	на	род	них	од
но	са,	ре	а	ли	зам	и	ње	го	ве	шко	ле	пред	ста	вља	ју	пре	до	ми	нант	но	аме
рич	ку	те	о	ри	ју,	па	се	део	од	го	во	ра	на	ово	пи	та	ње	мо	же	тра	жи	ти	у	
тој	чи	ње	ни	ци:	био	је	нео	п	хо	дан	из	ве	стан	про	ток	вре	ме	на	ка	ко	би	
се	про	бле	ма	ти	ка	спољ	не	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је	по	ја	ви	ла	„на	ра
да	ру“	нео	кла	сич	ног	ре	а	ли	зма.	На	по	чет	ку	21.	ве	ка,	ова	те	о	ри	ја	је	
у	екс	пан	зи	ји	у	европ	ској	на	у	ци	о	ме	ђу	на	род	ним	од	но	си	ма,	па	се	
мо	же	оче	ки	ва	ти	ње	но	„пре	ли	ва	ње“	и	у	област	европ	ских	сту	ди	ја.

Је	дан	од	ре	ла	тив	но	успе	лих	по	ку	ша	ја	при	ме	не	нео	кла	сич	ног	
ре	а	ли	зма	у	обла	сти	Европ	ске	без	бед	но	сне	и	од	брам	бе	не	по	ли	ти	ке,	
до	нео	 је	 кон	цепт	 „др	жа	во	цен	трич	ног“	 ре	а	ли	зма	Фа	ри	да	 За	ка	ри
је	(Fa	reed	Za	ka	ria),23)	адап	ти	ран	за	по	тре	бе	ис	тра	жи	ва	ња	ЕБОП.24) 
Ово	схва	та	ње	по	ла	зи	од	прет	по	ста	вље	не	па	ра	ле	ле	из	ме	ђу	уну	тра
шње	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	је	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	кра
јем	де	вет	на	е	стог,	и	Европ	ске	уни	је	кра	јем	два	де	се	тог	ве	ка.	На	и	ме,	
твр	ди	се	да	по	сти	за	ње	из	ве	сног	ни	воа	кон	со	ли	да	ци	је	и	ин	сти	ту	ци
о	на	ли	за	ци	је	 вла	сти	на	 уну	тра	шњем	пла	ну,	 ну	жно	про	из	во	ди	по
тре	бу	за	да	љим,	спо	ља	шњим	про	јек	то	ва	њем	соп	стве	не	мо	ћи.	То	је	
оно	што	је	Сје	ди	ње	не	Др	жа	ве	из	ве	ло	на	свет	ску	по	зор	ни	цу	по	чет
ком	два	де	се	тог	ве	ка,	и	што	да	нас	су	штин	ски	мо	ти	ви	ше	Европ	ску	
уни	ју	да	раз	ви	ја	соп	стве	ну	спољ	ну	и	без	бед	но	сну	по	ли	ти	ку.	Овај	
при	ступ	се,	на	да	ље,	мо	же	при	ме	њи	ва	ти	и	у	кон	тек	сту	из	у	ча	ва	ња	
гло	бал	ног	аме	рич	коевроп	ског	су	пар	ни	штва.

23) Fareed	 Zakaria,	FromWealth to Power: The Unusual Origins of America’sWorld Role,	
Princeton	University	Press,	Princeton	[NJ],	1999.

24) Zachary	Selden,	“Power	is	Always	in	Fashion:	StateCentric	Realism	and	the	European	Se-
curity	and	Defence	Policy”,	наведено	дело.
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До	пу	ну	др	жа	во	цен	трич	ном	ре	а	ли	зму	За	ка	ри	је	и	Сел	де	на	(Sel
den),	у	том	сми	слу,	мо	же	пред	ста	вља	ти	нео	кла	сич	на	те	о	ри	ја	рав	но
те	же	ин	те	ре	са	Рен	да	ла	Шве	ле	ра	(Ran	dall	L.	Schwel	ler),25)	и	ње	го	ви	
кон	цеп	ти	раз	ли	ко	ва	ња	statusquo	и	ре	ви	зи	о	ни	стич	ких	си	ла	и	стра
те	ги	је	„свр	ста	ва	ња	уз	ја	чег“	(bandwagoning).	Ва	ља	од	мах	при	ме	ти
ти	да	се	Шве	лер,	иако	офан	зив	ни	ре	а	ли	ста	по	пут	Мир	шај	ме	ра,	за	
раз	ли	ку	од	ње	га	не	од	ре	ђу	је	вред	но	сно	не	га	тив	но	пре	ма	по	ли	ти	ци	
„свр	ста	ва	ња	уз	 ја	чег“	 –	 сма	тра	ју	ћи	 је	пра	ви	лом	у	ме	ђу	на	род	ном	
по	на	ша	њу,	на	исти	на	чин	на	ко	ји	Ке	нет	Волц	по	сма	тра	по	ли	ти	ку	
ба	лан	си	ра	ња.	Шве	лер	по	мо	ћу	ових	кон	це	па	та	раз	ви	ја	те	о	ри	ју	рав
но	те	же	ин	те	ре	са,	ко	ја	би,	при	ме	ње	на	на	наш	пред	мет	ис	тра	жи	ва
ња,	упу	ћи	ва	ла	на	те	жње	ма	њих	ре	ви	зи	о	ни	стич	ких	др	жа	ва	да	уче
ству	ју	у	про	јек	ту	европ	ске	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	ра	ди	
оства	ри	ва	ња	соп	стве	них	на	ци	о	нал	них	ин	те	ре	са.	Ово	та	ко	ђе	ва	ља	
по	сма	тра	ти	у	кон	тек	сту	прет	по	ста	вље	ног	европ	скоаме	рич	ког	ри
вал	ства;	Стен	Ри	нинг	као	тра	ди	ци	о	нал	ног	али	по	тен	ци	јал	ног	но
си	о	ца	та	квог	про	јек	та	ви	ди	Фран	цу	ску.26)

До	ме	ти	 уну	тра	шње	 ин	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	је	 Европ	ске	 уни	је	
сва	ка	ко	су	до	при	не	ли	раз	во	ју	стра	те	шке	на	ме	ре	да	се	раз	ви	ју	ка
па	ци	те	ти	за	спољ	ну	про	јек	ци	ју	мо	ћи.	За	раз	ли	ку	од	слу	ча	ја	Сје	ди
ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	пре	јед	ног	ве	ка,	они	по	ред	на	ме	ра	ни	су	
обез	бе	ди	ли	и	од	го	ва	ра	ју	ће	усло	ве	–	оту	да	и	раз	ли	ка	у	мо	гућ	но	сти
ма	ефек	тив	ног	оства	ри	ва	ња	ста	ту	са	гло	бал	ног	стра	те	шког	ак	те	ра	
из	ме	ђу	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	и	Европ	ске	уни	је.27)	Јед	на	од	вред	но
сти	нео	кла	сич	не	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је	 је	упра	во	у	то	ме	што	сво	је	
те	о	риј	ске	 аспи	ра	ци	је	 не	 по	ста	вља	 пре	ам	би	ци	о	зно,	 чи	ме	 пи	та	ње	
ис	хо	да	од	ре	ђе	них	про	је	ка	та	мо	же	да	оста	не	из	ван	фо	ку	са	ана	ли	зе,	
док	је	ис	тра	жи	вач	ка	па	жња	усме	ре	на	на	ме	ђу	соб	не	ути	ца	је	и	де	ло
ва	ње	по	сма	тра	них	ва	ри	ја	бли.

25) Randall	L	Schweller,	DeadlyImbalances:TriploarityandHitler’sStrategyofWorldCon-
quest,Columbia	University	Press,	New	York	[NY],	1998.

26) Rynning,	“Realism	and	the	Common	Security	and	Defence	Policy”,		наведено	дело,	p.	33.
27) Charlotte	 Bretherton	 and	 John	 Vogler, European Union as a Global Actor, Routledge,	

Abingdon,	2006.
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Иако	 не	 пред	ста	вља	 кон	вен	ци	о	нал	ни	 алат	 за	 раз	у	ме	ва	ње	
европ	ске	 спољ	не	 и	 без	бед	но	сне	 по	ли	ти	ке,	 ре	а	ли	зам	 оста	је	 ре
ле	ван	тан	 те	о	риј	ски	 при	ступ	 го	то	во	 свим	 аспек	ти	ма	 и	 обла	сти	ма	
ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке.	Ње	го	ва	др	жа	во	цен	трич	на	при	ро	да,	 усме
ре	ност	 ви	ше	 на	 кон	фликт	 а	 ма	ње	 на	 са	рад	њу,	 као	 и	 ин	хе	рент	на	
скеп	са	по	пи	та	њу	мо	гућ	но	сти	сми	сле	не	и	са	др	жај	не	ме	ђу	на	род	не	
ин	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	је,	чи	не	га	на	из	глед	не	у	по	тре	бљи	вим	у	нај	ве
ћем	бро	ју	обла	сти	са	вре	ме	них	европ	ских	сту	ди	ја.

Ме	ђу	тим,	по	сто	је	раз	ли	чи	ти	раз	ло	зи	због	ко	јих	то	ни	је	истин
ско	ста	ње	ства	ри.	Не	ки	од	њих	мо	гу	се	тра	жи	ти	на	стра	ни	ре	а	ли
зма	као	те	о	ри	је,	а	не	ки	на	стра	ни	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	
Европ	ске	уни	је,	као	сег	мен	та	про	у	ча	ва	не	ем	пи	риј	ске	ствар	но	сти.28)

Ка	да	 је	реч	о	ре	а	ли	стич	кој	 те	о	ри	ји,	 ја	сно	 је	да	 је	реч	о	ком
плек	сној,	ви	ше	ди	мен	зи	о	нал	ној	и	ди	фу	зној	те	о	риј	ској	кон	струк	ци
ји.	Ри	гид	ни	по	сту	ла	ти	на	ко	ји	ма	сва	ка	ре	а	ли	стич	ка	те	о	ри	ја	мо	ра	да	
по	чи	ва	–	у	ме	ри	у	ко	јој	је	уоп	ште	ре	а	ли	стич	ка	–	усме	ра	ва	ју	ис	тра
жи	ва	ње	ствар	но	сти,	али	да	ле	ко	од	то	га	да	то	зна	чи	да	је	ре	а	ли	стич
ки	ис	тра	жи	вач	ки	про	грам	у	нај	ве	ћем	бро	ју	обла	сти	не	спро	во	див.	
Са	ма	ри	гид	ност	те	мељ	них	ре	а	ли	стич	ких	по	сту	ла	та	о	ко	јој	је	реч,	
опет,	 не	 зна	чи	да	 су	 они	у	 ап	со	лут	ном	 сми	слу	не	флек	си	бил	ни	и	
не	про	ме	њи	ви:	на	при	мер,	ма	да	ре	а	ли	сти	по	де	фи	ни	ци	ји	при	да	ју	
при	мар	ни	зна	чај	др	жа	ви	као	ак	те	ру	ме	ђу	на	род	не	по	ли	ти	ке,	то	не	
зна	чи	да	они	не	пре	по	зна	ју	про	ме	не	у	зна	че	њу	кон	цеп	та	др	жа	ве	ко
је	до	но	си	са	вре	ме	но	до	ба	гло	ба	ли	зо	ва	не	свет	ске	по	ли	ти	ке.	

Исто	та	ко,	ре	а	ли	стич	ки	фо	кус	на	кон	фликт	и	ком	пе	ти	ци	ју	ни
ка	ко	не	под	ра	зу	ме	ва	од	ри	ца	ње	мо	гућ	но	сти	би	ло	ка	кве	ме	ђу	на	род
не	са	рад	ње	–	на	про	тив,	пре	ма	ре	а	ли	сти	ма,	ме	ђу	на	род	на	са	рад	ња	је	
и	те	ка	ко	мо	гу	ћа,	па	и	по	жељ	на,29)	али	она	ће	се,	у	овој	пер	спек	ти
ви,	ра	ђа	ти	и	раз	ви	ја	ти	под	ути	ца	јем	дра	ма	тич	но	раз	ли	чи	тих	фак

28) Sebastian	Rosato,	EuropeUnited.PowerPoliticsandtheMakingofEuropeanCommunity,	
Cornell	University	Press,	Ithaca	[NY],	2010.

29) Charles	L.	Glaser,	“Realists	as	Optimists:	Cooperation	as	SelfHelp”,	InternationalSecurity,
19(3),Winter1994-1995:pp.50-90;	Joseph	Grieco,	CooperationamongNations.Europe,
AmericaandNon-tariffBarrierstoTrade,	Cornell	University	Press,	Ithaca	[NY],	1990.
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то	ра	и	де	тер	ми	нан	ти	не	го	што	би	то	прет	по	ста	ви	ли	не	ки	дру	ги	те
о	риј	ски	при	сту	пи.30)

На	стра	ни	спољ	не	и	без	бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је,	као	
ем	пи	риј	ског	те	ре	на	на	ко	ме	би	тре	ба	ло	да	де	лу	је	ре	а	ли	стич	ка	те
о	ри	ја,	окол	но	сти	су,	та	ко	ђе,	не	што	дру	га	чи	је	не	го	што	кон	вен	ци	о
нал	ни	по	гле	ди	на	ла	жу.	Нај	пре,	у	са	мом	про	це	су	на	стан	ка	и	ши	ре
ња	Европ	ске	уни	је	као	по	ли	тич	кој	про	јек	та,	ве	ли	ку	уло	гу	игра	ли	
су	пар	ти	ку	лар	ни	по	ли	тич	ки	и	без	бед	но	сни	ин	те	ре	си	на	ци	о	нал	них	
др	жа	ва	–	што	је	фе	но	мен	очи	глед	но	бли	зак	те	мељ	ним	прин	ци	пи	ма	
ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је.31)	Ови	про	це	си	ни	су	се	увек	од	ви	ја	ли	у	ви	ду	
не	за	у	ста	вљи	вог	про	гре	са	ка	ми	ро	љу	би	вом,	пост	мо	дер	ном	по	рет
ку,	већ	су	че	сто	би	ли	ка	ко	про	из	вод,	та	ко	и	по	кре	тач,	не	ми	ло	срд
ног	уну	тра	шњег	и	спо	ља	шњег	на(д)ме	та	ња.32)	Тур	бу	лент	но	тран	са
тлант	ско	парт	нер	ство	и	од	но	си	Европ	ске	уни	је	са	НА	ТО	са	ве	зом,33) 
као	 не	ка	 од	 нај	ва	жни	јих	 пи	та	ња	 европ	ске	 спољ	не	 и	 од	брам	бе	не	
по	ли	ти	ке,	 та	ко	ђе	 су	 су	штин	ски	 ком	па	ти	бил	на	 са	 ка	те	го	ри	ја	ма	 и	
пој	мо	ви	ма	ко	је	ну	ди	ре	а	ли	стич	ка	те	о	ри	ја.	Ви	ше	де	це	ниј	ски	про	цес	
ин	сти	ту	ци	о	на	ли	за	ци	је	европ	ских	по	ли	тикâ	ни	је	до	вео,	чак	ни	на
кон	усва	ја	ња	Ли	са	бон	ског	уго	во	ра,	до	озбиљ	ни	јег	по	ме	ра	ња	обла
сти	спољ	не	по	ли	ти	ке	у	прав	цу	ко	му	ни	та	ри	за	ци	је.34)	Нај	но	ви	ји	пе
ри	од	кри	зе	Европ	ске	уни	је,	са	про	бле	ми	ма	ко	ји	ого	ља	ва	ју	про	цес	
по	нов	ног	ја	ча	ња	уло	ге	на	ци	о	нал	них	др	жа	ва,	та	ко	ђе	иду	на	ру	ку,	не	
са	мо	ре	а	ли	стич	кој	ис	тра	жи	вач	кој	ме	то	до	ло	ги	ји,	већ	и	ње	ним	на	уч
ним	пре	дик	ци	ја	ма.

Оту	да	 се,	 са	 ви	со	ким	ни	во	ом	по	у	зда	но	сти,	мо	же	 твр	ди	ти	 да	
ре	а	ли	зам	још	ни	је	дао	сво	ју	по	след	њу	реч	по	пи	та	њу	спољ	не	и	без

30) Jeffrey	W.	Legro	and	Andrew	Moravcsik,	“Is	Anybody	Still	a	Realist?”,наведено	дело.
31) Hoffmann,	Stanley,	“Obstinate	or	Obsolete?	The	Fate	of	 the	NationState	and	the	Case	of	

Western	Europe”,	Daedalus,	 95(3),	Summer	1966,	 pp.	 862915;	Warwick	Armstrong	 and	
James	 Anderson:	 Geopolitics of European Union Enlargement – The Fortress Empire,	
Routledge,	Abingdon,	2007.

32) Mark	 Gilbert,	 “Narrating	 the	 Process:	 Questioning	 the	 Progressive	 Story	 of	 European	
Integration“,	JournalofCommonMarketStudies,	46(3),	2008,	pp.	641662.

33) Роберт	Кејган,	Орајуимоћи–АмерикаиЕвропауновомсветскомпоретку,	Чаробна	
књига,	 Београд,	 2003;	 Роберт	 Кејген,	 Повратак историје и крај снова,	 Центар	 за	
цивилновојне	односеAlexandria	Press,	Београд,	2009.

34) HermanJosef	Blanke	and	Stelio	Mangiameli	(eds.),	TheEuropeanUnionafterLisbon:Con-
stitutionalBasis,EconomicOrderandExternalAction,	Springer,	BerlinHeidelberg,	2012.
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бед	но	сне	по	ли	ти	ке	Европ	ске	уни	је.35)	На	про	тив,	чи	ни	се	да	„злат	но	
до	ба“	ре	а	ли	стич	ке	те	о	ри	је	у	обла	сти	европ	ских	сту	ди	ја	тек	до	ла	зи:

Су	ро	ва	је	исти	на	да	не	по	сто	је	две	чла	ни	це	Уни	је	–	чак	и	ме	ђу	
др	жа	ва	маосни	ва	чи	ма	–	ко	је	де	ле	ком	па	ти	бил	не	по	гле	де	на	кључ
не	аспек	те	спољ	них	и	од	брам	бе	них	пи	та	ња.36)

Та	мо	 где	 раз	ли	ке	 ме	ђу	 спољ	но	по	ли	тич	ким	 ви	зи	ја	ма	 др	жа
ва	–	на	ро	чи	то	ве	ли	ких	си	ла	–	по	ста	ју	ви	дљи	ве,	као	што	је	то	слу
чај	уну	тар	и	око	да	на	шње	Европ	ске	уни	је,	ре	а	ли	стич	ка	те	о	ри	ја	је	
на	свом	те	ре	ну.	Пр	ве	де	це	ни	је	два	де	сет	пр	вог	ве	ка	на	ја	вљу	ју	крај	
ака	дем	ског	 мо	но	по	ла	 не	ка	да	 до	ми	нант	них	 те	о	риј	ских	 при	сту	па	
спољ	ној	и	без	бед	но	сној	по	ли	ти	ци	Европ	ске	уни	је.37)
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MladenLisanin

REALISTAPPROACHESTOTHEORETICALINQUIRIES
OFEUROPEANUNIONFOREIGN

ANDSECURITYPOLICY

Resume
It	 is	 the	 aut	hor’s	 in	ten	tion	 to	 ex	plo	re	 the	 di	rec	ti	ons	 and	
pos	si	bi	li	ti	es	of	a	re	a	list	re	se	arch	of	Euro	pean	Union	fo	re
ign	and	se	cu	rity	po	licy.	The	star	ting	po	int	of	the	re	se	arch	is	
the	fact	that	Euro	pean	Stu	di	es	in	ge	ne	ral,	in	clu	ding	Euro
pean	Se	cu	rity	Stu	di	es,	ha	ve	ma	inly	stayed	out	of	fo	cus	of	
the	re	a	list	the	ory.	The	re	fo	re,	so	me	spo	ra	dic	at	tempts	at	a	
re	a	list	 gra	sping	 of	 the	se	 is	su	es	 are	 ex	plo	red,	with	 emp
ha	sis	be	ing	put	on	 the	dif	fe	ren	ce	among	va	ri	o	us	scho	ols	
wit	hin	re	a	list	the	ory.	The	clas	si	fi	ca	tion	of	re	a	list	ap	pro	ac
hes	is	thus	of	fe	red,	en	com	pas	sing	clas	si	cal,	struc	tu	ral	and	
neo	c	las	si	cal	re	a	lism	–	with	the	last	two	be	ing	re	pre	sen	ted	
in	eit	her	de	fen	si	ve	or	of	fen	si	ve	form.	It	is	ar	gued	that,	de
pen	ding	on	the	adop	tion	of	one	of	three	ap	pro	ac	hes,	sig
ni	fi	cantly	 dif	fe	rent	 un	der	stan	dings	 and	 as	sump	ti	ons	will	
be	ma	de	re	gar	ding	the	po	si	tion	of	the	Euro	pean	Union	as	
an	ac	tor	wit	hin	the	in	ter	na	ti	o	nal	system,	as	well	as	re	gar
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ding	its	fo	re	ign	and	se	cu	rity	po	licy.	Po	wer	ful	sta	te	ac	tors	
such	as	Ger	many,	Fran	ce	or	the	Uni	ted	Sta	tes	of	Ame	ri	ca	
will,	in	this	con	text,	be	per	ce	i	ved	in	dif	fe	rent	ways	wit	hin	
va	ri	o	us	ap	pro	ac	hes:	as	part	ners,	 ri	vals	or	adver	sa	ri	es.	At	
the	sa	me	ti	me,	a	de	ci	sion	on	one	of	re	a	list	ap	pro	ac	hes	will	
pro	du	ce	dif	fe	rent	pre	dic	ti	ons	on	the	pre	va	i	ling	in	ter	na	ti	o
nal	stra	te	gi	es:	pre	do	mi	nantly	ba	lan	cing	or	band	wa	go	ning	
as	main	com	pe	ting	con	cepts.	The	con	clu	sion	on	the	com
pa	ti	bi	lity	of	re	a	list	ap	pro	ac	hes	with	Euro	pean	fo	re	ign	and	
se	cu	rity	po	licy	as	an	analyti	cal	ter	rain	is	that	the	need	for	
the	o	re	ti	cal	in	qu	iry	of	gro	wing	in	ter	nal	and	ex	ter	nal	is	su	es	
of	the	Euro	pean	Union	will	open	a	new	and	lar	ger	area	for	
this	kind	of	re	se	arch.
Key	words:	re	a	lism,	neo	re	a	lism,	neo	c	las	si	cal	re	a	lism,	fo
re	ign	and	se	cu	rity	po	licy	of	the	Euro	pean	Union,	in	ter	na
ti	o	nal	re	la	ti	ons.
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