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ДраганР.Симић
Факултетполитичкихнаука,Београд

ЈОШ ЈЕ ДАН ПУТ О  
„ЧЕ ТИ РИ ВЕ ЛИ КЕ ДЕ БА ТЕ“ 

 (Цр ти це из исто ри је на у ке о ме ђу на род ним  
од но си ма)  
СА ЖЕ ТАК

Иаковећинаистраживачасматрадапостојивисок
степенсагласностикад јеречоисторијидисципли
неињенимразвојнимфазама,парадоксалноуправоу
тојчињеницилежипроблем.Свејевидљивији,наиме,
јазизмеђуоногаштојевишедеценијскимпонављањем
постало готовомитс једне, и стварнеисторије са
свимњенимотворенимпитањимаипротивречности
ма,сдругестране.Упркосверовањукакосуствари
поводомнастанка и развоја„областимеђународних
односа” општепознате, број оних који изнова пишу
историју дисциплине непрестано расте; подједнако
санивоаукупнихмеђународниходносаиизугловапо
јединихдржава.Нијеусвакомодовихслучајевасамо
трагањезаистиномпокретачистраживачкихнапо
ра:нереткосеутаквимпокушајималакораспознајеи
интересдаодређенимтумачењимапроцесаиставова
истакнутихтеоретичараипрактичарамеђународне
политике буду потврђена или оповргнута станови
штауактуелнимрасправама.Важно јеовдерећии
тодајепречестоинекритичкодовођењеувезуста
вовакорифејаполитичкетеоријеифилозофијечесто
ишло на штету доприноса који су пружали управо
теоретичари самих међународних односа. Тешко је,
разумесе,порицатибилокаквувезуи утемељеност
савремене теорије међународних односа у ставови
маједногТукидида,Платона,Аристотелаилиново
вековних величина у области политичкетеорије као
штосуХобс,Макијавели,Боден,...ипак,безузимања
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уобзироколностиукојимасуделовалибројниисто
ричари, филозофи илитеолози, несумњива вредност
њихових мисаоних домета неће данас имати велику
сазнајнутежину.Даине говоримооолакомпосеза
њуудалекуисторију,чакиискривљавањупојединих
ставовакакобиштобољепослужилисврситекућих
надгорњавања.
Кључ не ре чи: међународни,односи,поредак,истори
ја,теорија, наука, дебата,митологизација, контек
стуализам, презентизам, систем, реализам, идеали
зам,конструктивизам,бихејвиоризам,...

У од но су на ми ле ни јум ски ста ре од но се из ме ђу ци ви ли за ци ја, 
им пе ри ја, цар ста ва, на ро да и др жа ва, на у ка о ме ђу на род ним од-
но си ма је по вре ме ну на стан ка као за себ не ака дем ске ди сци пли не 
и да ље мла да дру штве на на у ка. Пи та ња ра та и ми ра, са рад ње и 
су ко ба, прав ног уре ђи ва ња од но са из ме ђу су бје ка та ме ђу на род-
ног си сте ма, из у ча ва на су, на и ме, са мо спо ра дич но, не си сте мат-
ски, не це ло ви то, из угло ва фи ло зо фи је и по је ди них дру гих на у ка: 
исто ри је, ди пло мат ске исто ри је, ме ђу на род ног пра ва, еко но ми је, 
ра то вод ства, вој них на у ка, ге о гра фи је, ге о по ли ти ке, стра те ги је, ан-
тро по ло ги је, де мо гра фи је, пси хо ло ги је, те о ло ги је,... Тер мин „ме-
ђу на род ни” (In ter na ti o nal) пр ви пут је упо тре бљен 1789. го ди не у 
де лу Џе ре ми Бен та ма „In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and 
Le gi sla tion”.1) Нај ве ћи број ис тра жи ва ча ме ђу на род них од но са, по-
чев од пр вих ко ра ка у ин сти ту ци о на ли за ци ји ди сци пли не два де-
се тих го ди на про шло га сто ле ћа па све до да нас, на по чет ку тре ћег 
ми ле ни ју ма, сла же се у оце ни да су са зна ња и ис ку ства про шло сти 
не за о би ла зни у из град њи ста во ва, за ко ни то сти и за ко на у са вре-
ме ној на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. Бро де лов ским је зи ком ка-
за но, „без ура ња ња у хлад не и зе ле не ду би не исто ри је, не мо же се 
ва ља но раз у ме ти са да шњост, а још ма ње пред ви ђа ти бу дућ ност”. 
Дру гим ре чи ма то исто: да на шње пар ти је би ле су игра не, до би ја не 
или гу бље не у вре ме ни ма про шлим... Ме ђу и гра („In ter play”) исто-
ри је и те о ри је,2) су бјек тив ног и објек тив ног, као и исто ри је и со-
ци о ло ги је3) не ма са мо прак тич но-по ли тич ку упо треб ну вред ност, 
не го да је и дра го це ну по чет ну гра ђу за син те тич ко про ми шља ње 
1) Je remy Bent ham,  PrinciplesofMoralsandLegislation, Ba sil, Blac kwell, Lon don, 1789, 

1960. Na ve de no pre ma: Isto, p. 19. 
2) Џо зеф С. Нај, Јр., Какоразумеватимеђународнесукобе–уводутеоријуиисторију, 

Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2006, пре вод: Дра ган Р. Си мић
3) Реј мон Арон, Мириратмеђудржавама, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срен ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2001



стр:14651484.

- 1467 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

ме ђу на род них од но са. Ипак, упр кос бо га тој и ра зно вр сној за о став-
шти ни ис ку ста ва, иде ја и за ми сли о од но си ма др жа ва и на ро да, 
са ма на у ка о ме ђу на род ним од но си ма је че до XX ве ка: мно го број-
ни и ра зно вр сни ста во ви и раз ми шља ња ко ји до ти чу ње но ис тра-
жи вач ко по ље не пру жа ју до вољ но осно ва да се го во ри о си сте-
мат ском про у ча ва њу ове обла сти у про шло сти. Прем да су њи хо ви 
ду хов ни до ме ти над жи ве ли ве ко ве и ми ле ни ју ме, Сун Цу, Пла тон, 
Ту ки дид, Ари сто тел, По ли би је, Ка у ти ља, Це зар, Та цит, Ав гу стин, 
Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит, То ма Аквин ски, То мас Хобс, Жан 
Бо ден, Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Ху го Гро ци јус, Фран ци ско де Ви то ри-
ја, Мон те скје, Ру со, Кант, Ха мил тон, Џеј, Ме ди сон, Хе гел и дру ги 
ми сли о ци све до кра ја XIX сто ле ћа, не мо гу се сма тра ти и те о ре ти-
ча ри ма или ис тра жи ва чи ма ме ђу на род них од но са. 

Оту да је осно ва ни је на зва ти це ло куп но вре мен ско раз до бље 
пре осни ва ња пр вих ка те дри и ин сти ту та за из у ча ва ње ме ђу на род-
них од но са предисторијомдисциплине. Та пред и сто ри ја у тра ја-
њу од нај ма ње два ми ле ни ју ма, у де ли ма ис так ну тих ства ра ла ца 
пред ста вља те мељ без ко га би по је ди ни из у зет ни до ме ти на у ке о 
ме ђу на род ним од но си ма те шко би ли мо гу ћи. Све јед но да ли са-
вре ме ни ауто ри при зна ју ве зе из ме ђу њи хо вих да на шњих ста во ва 
и за ми сли и ове ко ло сал не ду хов не за о став шти не. Као и код не ких 
дру гих дру штве них на у ка и за на у ку о ме ђу на род ним од но си ма су, 
при ме ра ра ди, су штин ски ва жни уви ди у по је ди на тзв. „кру ци јал на 
раз до бља“4) у то ко ви ма исто ри је ка да су се до га ђа ји згу шња ва ли 
по пут енер ги је не ба на шиљ ку гро мо во да, као и ка да су у све га не-
ко ли ко ме се ци или го ди на од ре ђи ва на глав на кре та ња у на ред ним 
де це ни ја ма, по не кад и ве ко ви ма уна пред... Ни је, сто га, чуд но што 
се у ве ћи ни са вре ме них уџ бе ни ка ме ђу на род них од но са и свет ске 
по ли ти ке у тзв. до бу за ра ће них др жа ва у Ки ни (480 – 221 г.п.н.е.), 
Пе ло по не ском ра ту из ме ђу Ати не и Спар те (432 – 404 г.п.н.е.), Ма-
ки ја ве ли је вој шест на е сто ве ков ној ре не сан сној Ита ли ји, Три де се-
то го ди шњем ра ту и Вест фал ском ми ру из на ред ног се дам на е стог 
сто ле ћа или Беч ком кон гре су из 1815. го ди не, тра же и на ла зе при-
ме ри стал но сти и про ме на у то ко ви ма исто ри је ме ђу на род них од-
но са. Јер, не ма за пра во ни чег су штин ски но вог што већ ни је би ло... 
и ско ро да је био у пра ву Мар ко Ауре ли је, рим ски цар и фи ло зоф 
сто ик, ус твр див ши да онај ко је ви део са мо је дан дан, ви део је сву 
исто ри ју све та... 
4) Хен ри Ки син џер, Обновљенисвијет–Метерних,Кастлерауипроблемимира1812–

1822, На клад ни за вод Ма ти це Хр ват ске, За греб, 1976.
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Узро ци на стан ка на у ке о ме ђу на род ним од но си ма мо гу се гру-
бо по де ли ти на дру штве не и на уч не (проф. Ан дре ја Ми ле тић). Те-
шко је и не це лис ход но про це њи ва ти пре те жност ути ца ја јед не или 
дру ге гру пе узро ка. Рас пра ва о то ме ко ли ко су пре суд но по је ди ни 
ве ли ки ме ђу на род ни до га ђа ји или прак тич но-по ли тич ке по тре бе 
не ких од ве ли ких си ла до при не ли на стан ку и раз во ју на у ке о ме-
ђу на род ним од но си ма у од ре ђе ном сме ру, во ди се и да нас. При-
ста ли це тзв. кон тек сту а ли стич ког при сту па, као што је по зна то, 
углав ном сма тра ју да је ова на уч на ди сци пли на на ста ла као од-
го вор на „зах те ве” ствар не ствар но сти, те да ис тра жи ва ња ме ђу-
на род них од но са има ју сми сла са мо ако су окре ну та прак тич ним 
по тре ба ма (po licy ori en ted). Нај че шће на во ђе ни дру штве ни узро ци 
на стан ка на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, уз на гло по ве ћа ње ме-
ђу за ви сно сти и ра зно вр сних до ди ра др жа ва, на ро да и по је ди на ца 
то ком XIX ве ка услед тех нич ко-тех но ло шке ре во лу ци је, би ли су 
све ра зор ни ји и смр то но сни ји рат ни и уну тра шњи су ко би ко ји су 
вр ху ни ли у ка та кли змич ном Ве ли ком ра ту (1914-1918). Аме рич ки, 
али и ауто ри из дру гих зе ма ља, као ва жан узрок и по вод ра ђа ња на-
уч не ди сци пли не ме ђу на род них од но са ви де у по тре би САД да у 
но во на ста лим знат но сло же ни јим и про мен љи ви јим окол но сти ма, 
на пре ло му два сто ле ћа, осми сли свој спољ но по ли тич ки на ступ у 
пред сто је ћем ве ку. На ци ји ко ја је у ве ћи ни та да шњих кључ них па-
ра ме та ра мо ћи др жа ва су сти гла и пре сти гла по су ста лог хе ге мо на 
у свет ским по сло ви ма, Ве ли ку Бри та ни ју, би ла су нео д ло жно по-
треб на про ду бље на ис тра жи ва ња ме ђу на род не зби ље, објашњења 
узро ка и предвиђања кре та ња, трен до ва и про це са, а не са мо опи си 
оно га што је би ло или оно га што се са да до га ђа. Упра во је та кво 
јед но ис тра жи ва ње узро ка бри тан ске ви ше ве ков не пре вла сти ко је 
је из вео ад ми рал Ал фред Ма хан, ути ца ло на пред сед ни ка Те о до ра 
Ру звел та да за поч не из град њу рат не и тр го вач ке мор на ри це (sea 
po wer), што је не ду го за тим омо гу ћи ло да САД од лу че ис ход Пр вог 
свет ског ра та и на тај на чин три јум фал но упло ве у не мир не во де 
XX сто ле ћа као „аме рич ког ве ка”.5) 

Свест о опа сно сти ма ко ји ма рат ни су ко би пре те ме ђу на род ном 
ми ру и оп стан ку укуп ног људ ског дру штва, до ве ла је још по чет ком 
XIX ве ка, 1815. го ди не, до ства ра ња Њу јор шког ми ров ног дру штва, 
да би се већ 1816, од но сно 1821. слич на дру штва осно ва ла у Лон-
до ну и Па ри зу. Та ко је у том ду ху, 1843. го ди не у Лон до ну одр жан 

5) Ко ва ни цу „аме рич ки век” упо тре био  је 1941. го ди не по зна ти аме рич ки но ви нар и из-
да вач Хен ри Лус у тек сту ко ји је об ја вио ма га зин  Лајф.



стр:14651484.

- 1469 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

и пр ви Ме ђу на род ни кон грес за мир. За го вор ни ци мир не са рад ње 
др жа ва и на ро да ни су има ли мно го по ве ре ња у си стем рав но те же 
сна га ко ји је обе ле жио исто ри ју ме ђу на род них од но са у „ве ку ро-
ман ти зма”; то што то ком тих сто ти ну го ди на ни је до шло до из би-
ја ња свет ског ра та, ни је мо гло да успо ко ји све оне ко ји су у ње му 
би ли све до ци сто ти на кр ва вих ме ђу др жав них и ре ги о нал них су-
ко ба, стра них ин тер вен ци ја у уну тра шње ства ри не за ви сних и су-
ве ре них др жа ва, по бу на, гра ђан ских ра то ва,... по чев од две Ха шке 
кон фе рен ци је на пре ла ску из ве ка у век, Кар не ги је ве за ду жби не за 
ме ђу на род ни мир (Car ne gie En dow ment for  In ter na ti o nal Pe a ce) из 
1910. го ди не, де се ти не уста но ва, фон да ци ја и за ду жби на је осно ва-
но с ци љем пред у пре ђи ва ња на сил них су ко ба, прав ног уре ђи ва ња 
од но са др жа ва у ми ру и ра ту, као и с на ме ром по ди за ња све сти о 
по тре би и зна ча ју са рад ње у ме ђу на род ним од но си ма. Ни ка да до 
та да, као у го ди на ма не по сред но пред Пр ви свет ски рат, ни су од-
но си дру штве но сти, па чак и за јед ни штва, про же ли од но се у ме-
ђу на род ном си сте му др жа ва. Чи ни ло се не ки ма да је до та да шња 
ин сти ту ци о на ли за ци ја ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња уз „на уч но” 
до ка за ну не ис пла ти вост ра та6), учи ни ла „нај о штри ји дру штве ни 
су коб”7) (проф. Ан дре ја Ми ле тић) пре ва зи ђе ним. 

Мо жда нај ва жни ји дру штве ни раз лог да се на је дан нов на-
чин, ор га ни зо ва но и си сте мат ски, при сту пи из у ча ва њу узро ка ра та 
и усло ва за мир, ле жи у стра ху ко ји је иза звао Ве ли ки рат са свим 
ње го вим по сле ди ца ма. Не тре ба за бо ра ви ти да су на ру ше ви на ма 
он да шње Евро пе, у исто ри ју оти шла и три цар ства, Ру ско, Ото-
ман ско и Хаб сбур шко... још се тај шок ни је сти шао, а на Ис то ку је 
из вр шен „бољ ше вич ки ју риш на не бо”, ство ре на је пр ва тзв. про-
ле тер ска др жа ва уз на ја ву „но вих” ме ђу на род них од но са, спољ не 
по ли ти ке и ди пло ма ти је. Свет је на гло по стао од ви ше сло жен, а 
до га ђа ји и про це си ско ро не у хва тљи ви за пред ви ђа ње: под јед на ко 
гле да но са ни воа це ли не или укуп них ме ђу на род них од но са ко ји ма 
су се до та да ба ви ле ус пут и де ли мич но  фи ло зо фи ја и дру ге на уч-
не ди сци пли не; с дру ге стра не, из угла по је ди них др жа ва се ја ви ла 
прак тич но-по ли тич ка по тре ба сна ла же ња у ко ви тла ци ма „до га ђај-
не пра ши не” но вих од но са. Не за о би ла зна чи ње нич на гра ђа ко ју су 
6) Nor man An gell, TheGreatIllusion:AStudyoftheRelationofMilitaryPower in Na ti ons to 

The ir Eco no mic and So cial Advan ta ge,  He i ne mann, Lon don, 1910, или од ред ни цу ко ја се 
од но си на до при нос Нор ма на Ен џе ла на у ци о ме ђу на род ним од но си ма у: Mar tin Grif-
fiths, FiftyKeyThinkersinInternationalRelations,Routledge, Lon don, 2005, pp. 53- 57. 

7)  Ви де ти: Ан дре ја Ми ле тић, „Рат“, у: Ми лан Ма тић, Ми лан По ду на вац, (Прир.), Енци
клопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 953-964. 
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обез бе ђи ва ле оста ле ди сци пли не по пут ме ђу на род ног пра ва, исто-
ри је ди пло ма ти је, спољ не по ли ти ке или ра то вод ства по ка за ле су 
се као не до вољ не да се упот пу ни мо за ик на ста ју ћих из ме ње них 
ме ђу на род них од но са. 

На осно ву све га ре че ног, осно ва но се мо же за кљу чи ти да је 
Пр ви свет ски рат нај ви ше ути цао на осни ва ње ме ђу на род них од-
но са као са мо стал не ака дем ске ди сци пли не. На у ка о ме ђу на род-
ним од но си ма за по чи ње свој жи вот у за чу ђе но сти ка ко је та ко не-
што као што је био Ве ли ки рат, уоп ште мо гло да се до го ди, сма тра 
Крис Бра ун8) 

У ин сти ту ци о нал ном раз во ју, пр ви ко рак учи њен  је осни ва-
њем Оде ље ња ме ђу на род не по ли ти ке при Уни вер зи те ту Абе ри-
ствит, у Вел су, 1919. го ди не. Ка те дра је но си ла име 28. аме рич-
ког пред сед ни ка Ву дро Вил со на, а пр ви про фе сор пред ме та под 
на зи вом In ter na ti o nal World Po li tics био је Ал фред Зи мерн (sir Al-
fred Zim mern)9). Већ у на чи ну на стан ка овог нај ста ри јег Оде ље-
ња ме ђу на род не по ли ти ке ви ди се за јед нич ко уче шће, си нер ги ја, 
по ли тич ког ин те ре са и по тре бе ства ра ња но ве на у ке, политичара,
истраживачаифинансијскихмоћника... Тре ба ре ћи да је овај ин-
сти ту ци о нал ни за ме так, та ко ђе, сво јом пот по ром омо гу ћио Деј вид 
Деј вис, члан бри тан ског пар ла мен та и ло кал ни фи лан троп.10)  Убр-
зо за тим, 1920. го ди не, у Лон до ну је осно ван и Кра љев ски ин сти-
тут за ме ђу на род не по сло ве (The Royal In sti tu te of In ter na ti o nal Af-
fa irs), по зна ти ји као Ча там Ха ус (Cha tam Ho u se)11); ути цај ни Са вет 
за спољ не од но се (Co un cil on Fo re ign Re la ti ons) уста но вљен је у 
Њу јор ку го ди ну да на ка сни је.12) Ме ђу на род ни од но си се у Сје ди-

8) Chris Brown, Kir sten Ain ley, UnderstandingInternationalRelations, p. 9. 
9) Ви де ти ши ре о ње му у: Mar tin Grif fiths, FiftyKeyThinkersinInternationalRelations, Ro-

u tled ge, Lon don, 2005, pp. 100- 105. 
10)  Ви де ти ши ре о исто ри ја ту на стан ка ове ди сци пли не по дат ке до ступ не на сај ту Уни-

вер зи те та Абе ри ствит. Full Hi story of The De part ment of In ter na ti o nal Po li tics In ter net 
06/08/04 http://www.aber.ac.uk/in ter pol/hi story-1.html

11) Ча там Ха ус је дру ги на зив за овај ин сти тут. Име је до би ло пре ма на зи ву зда ња у ко јем 
се Ин сти тут на ла зи од 1923. го ди не. На и ме, у тој ку ћи не ка да су жи ве ла три бри тан ска 
пре ми је ра, укљу чу ју ћи Ви ли ја ма Пи та ста ри јег ко ји је но сио ти ту лу Гро фа од Ча та ма 
(дру га два су би ли Едвард Стен ли и Ви ли јем Глед стон). Од 2004. го ди не овај Ин сти тут 
но си име Ча там Ха ус, прем да се у по сло ви ма ко ји су ве за ни за прав ни су бјек ти ви тет 
и фи нан си је још увек зо ве Кра љев ски Ини стут за ме ђу на род не по сло ве (The Royal In-
sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs). Ин сти тут из да је број не пу бли ка ци је, из ме ђу оста лог и 
ча со пи се као што су: TheWorldToday и InternationalAffairs.Ви де ти: www. http://www.
chat ham ho u se.org.uk/abo ut/

12) Сам Са вет за спољ не од но се из да је од 1922. го ди не ве ро ват но нај по зна ти ји ча со спис 
на све ту из обла сти ме ђу на род них од но са, Спољ ни по сло ви (Fo re ign Af fa irs). Ви де ти 
ши ре о исто ри ји ове уста но ве: http://www.cfr.org/abo ut/hi story/ 
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ње ним аме рич ким др жа ва ма, као ака дем ска ди сци пли на раз ви ја ју 
све до на ших да на углав ном као део, под по ље, по ли тич ке на у ке; на 
дру гој стра ни Атлант ског оке а на, пре све га у Бри та ни ји, по чев од 
по ме ну тог вел шког уни вер зи те та, при пад ни ци тзв. Ен гле ске шко-
ле из у ча ва ју ме ђу на род не од но се као са мо стал ну, по себ ну на у ку. 
То ком два де се тих и три де се тих го ди на XX ве ка осно ва ни су ин-
сти ту ти и ка те дре ко ји су за пред мет из у ча ва ња има ли ствар ност 
ме ђу на род них од но са.13) 

Иако ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да по сто ји ви сок сте пен са-
гла сно сти кад је реч о исто ри ји ди сци пли не и ње ним раз вој ним 
фа за ма, па ра док сал но упра во у тој чи ње ни ци ле жи про блем. Све је 
ви дљи ви ји, на и ме, јаз из ме ђу оно га што је ви ше де це ниј ским по на-
вља њем по ста ло го то во мит с јед не, и ствар не исто ри је са свим ње-
ним отво ре ним пи та њи ма, с дру ге стра не. Упр кос ве ро ва њу ка ко су 
ства ри по во дом на стан ка и раз во ја „обла сти ме ђу на род них од но-
са” оп ште по зна те, број оних ко ји из но ва пи шу исто ри ју ди сци пли-
не не пре ста но ра сте; под јед на ко са ни воа укуп них ме ђу на род них 
од но са и из угло ва по је ди них др жа ва. Ни је у сва ком од ових слу-
ча је ва са мо тра га ње за исти ном по кре тач ис тра жи вач ких на по ра: 
не рет ко се у та квим по ку ша ји ма ла ко рас по зна је и ин те рес да од-
ре ђе ним ту ма че њи ма про це са и ста во ва ис так ну тих те о ре ти ча ра и 
прак ти ча ра ме ђу на род не по ли ти ке бу ду по твр ђе на или опо врг ну та 
ста но ви шта у ак ту ел ним рас пра ва ма. Ва жно је ов де ре ћи и то да је 
пре че сто и не кри тич ко до во ђе ње у ве зу ста во ва ко ри фе ја по ли тич-
ке те о ри је и фи ло зо фи је че сто ишло на ште ту до при но са ко ји су 
пру жа ли упра во те о ре ти ча ри са мих ме ђу на род них од но са. Те шко 
је, раз у ме се, по ри ца ти би ло ка кву ве зу и уте ме ље ност са вре ме не 
те о ри је ме ђу на род них од но са у ста во ви ма јед ног Ту ки ди да, Пла-
то на, Ари сто те ла или но во ве ков них ве ли чи на у обла сти по ли тич ке 
те о ри је као што су Хобс, Ма ки ја ве ли, Бо ден,... ипак, без узи ма ња 
у об зир окол но сти у ко ји ма су де ло ва ли број ни исто ри ча ри, фи ло-
зо фи или те о ло зи, не сум њи ва вред ност њи хо вих ми са о них до ме та 
не ће да нас има ти ве ли ку са знај ну те жи ну. Да и не го во ри мо о ола-
ком по се за њу у да ле ку исто ри ју, чак и ис кри вља ва њу по је ди них 
13)  Та ко је 1927. го ди не у Же не ви, та да се ди шту Ли ге на ро да, осно ва на пр ва Уни вер зи те-

ска ин сти ту ци ја ко ја је у пот пу но сти би ла по све ће на из у ча ва њу ме ђу на род них од но са. 
Реч је о Уни вер зи тет ском Ин сти ту ту за ви со ке ме ђу на род не сту ди је (Institutuniversi
tairedehautesetudesInternationales). На ред не го ди не у САД је осно ван је Ко ми тет за 
за ме ђу на род не од но се (Com mit tee on In ter na ti o nal Re la ti ons) што је би ла пр ва ви со ко-
о бра зов на уста но ва на ко јој су се про у ча ва ли ме ђу на род ни од но си.  Два слав на име на 
овог Ко ми те та би ли су про фе со ри Квин си Рајт и Ханс Ј. Мор ген тау.
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ста во ва ка ко би што бо ље по слу жи ли свр си те ку ћих над гор ња ва-
ња.    

Уз опи си ва ње и ту ма че ње исто ри је за по тре бе да на шњих 
спо ре ња ко је се, ина че, на зи ва презентизам, гру бо де ле ћи, дру гу 
гру пу исто ри ча ра ди сци пли не ко ји раз вој на у ке о ме ђу на род ним 
од но си ма по ве зу ју са не ким ва жним, пре крет ним до га ђа ји ма у ре-
ла но сти ме ђу на род не по ли ти ке, на зи ва мо контекстуалистима. За 
не ке од при пад ни ка ове дру ге ску пи не, на ди сци пли ну ди рект но и 
њен раз вој су пре суд но ути ца ли чак и ве ли ки за о кре ти у спољ ној 
по ли ти ци САД. У ова квом на чи ну раз ми шља ња је при мет но сво ђе-
ње јед не дру штве не на у ке на пу ки објект ути ца ја фак то ра спољ не 
сре ди не. Не за не ма ру ју ћи де ло ва ње ег зо ге них чи ни ла ца, за на у ку о 
ме ђу на род ним од но си ма је по на шем ми шље њу ва жни је раз ма тра-
ти ка ко је са ма ди сци пли на од го ва ра ла на иза зо ве ко ји су до ла зи ли 
из ва на. 

У нај ве ћем бро ју при ме ра пи са ња исто ри је ди сци пли не, на-
во де се сле де ће фа зе кроз ко је је на у ка о ме ђу на род ним од но си ма 
на вод но про шла, по чев од два де се тих го ди на XX сто ле ћа: иде а ли-
зам (уто пиј ски па ци фи зам и ле га ли зам), ре а ли зам, би хеј ви о ри зам, 
пост би хеј ви о ри зам, нео ре а ли зам, ра ци о на ли зам, пост по зи ти ви зам 
и кон струк ти ви зам. На ро чи то је сли ка пр ве три фа зе то ли ко рас-
про стра ње на и при хва ће на, да је да нас ма ло ко до во ди у пи та ње. 
Хе дли Бул, та ко, го во ри о три та ла са успе шне те о риј ске ак тив но-
сти: иде а ли стич ком или про гре си ви стич ком ко ји је пре о вла ђи вао 
у два де се тим и ра ним три де се тим го ди на ма; ре а ли стич ке или кон-
зер ва тив не те о ри је су се раз ви ја ле по чев од ка сних три де се тих до 
ра них пе де се тих ка да су до жи ве ле свој вр ху нац за сту пље но сти 
у ту ма че њу ме ђу на род не по ли ти ке; у ка сним пе де се тим и то ком 
ше зде се тих го ди на од ви ја ла се жу стра рас пра ва из ме ђу тра ди ци-
о нал ног при сту па из у ча ва њу ме ђу на род них од но са и но ви на ко је 
су, пре све га, у ме то до ло шком по гле ду до но си ли би хеј ви о ри зам и 
си стем ска те о ри ја14) 

При сту па ју ћи на ова кав на чин исто ри ји ди сци пли не, иде а-
ли стич ки и уз пре те ра на по јед но ста вљи ва ња, пре ви ђа ју се не ка 
круп ни ја пи та ња: по чев од то га да ли су се чу ве не „Ве ли ке де ба-

14) He dley Bull, “The The ory of In ter na ti o nal Po li tics, 1919-1969”, in: Brian Por ter, Ed., The
AberystwythPapers: InternationalPolitics 19191969, Ox ford Uni ver sity Press, Lon don, 
1972, p. 33. на ве де но пре ма: Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In-
ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., Handbook
ofInternationalRelations, pp. 3-4. 



стр:14651484.

- 1473 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

те” уоп ште од и гра ле; по том, у улеп ша ним ту ма че њи ма по ме ну тих 
рас пра ва ис пу шта се из ви да чи тав низ су штин ских спо ро ва и њи-
хо вих уче сни ка... та ко се да нас и сре ће мо са по ја вом да по је ди ни 
те о ре ти ча ри ме ђу на род них од но са рас пра вља ју већ рас пра вља но 
све твр де ћи ка ко ори ги нал но ми сле, а у ства ри, „про на ла зе” то-
чак... 

Кри тич ким и про ду бље ним ис тра жи ва њем исто ри је ди сци-
пли не, из ме ђу оста лог, ода је се при зна ње и мно гим нео прав да но 
за бо ра вље ним те о ре ти ча ри ма; нај по сле, је дан та кав на пор је не из-
бе жан уко ли ко же ли мо да утвр ди мо и пра во по ре кло, ин сти ту ци о-
нал ни оквир, ди сци пли нар не и ге о граф ске гра ни це на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма. За по че так, нео п ход но је раз би ти пред ра су ду о 
ње ном праволинијском,узлазном раз во ју; у том ци љу нам ко ри сти, 
до ду ше по сред но, и Ку но ва фи ло зо фи ја на у ке ко ја убе дљи во по би-
ја ве ро ва ње у про гре си стич ка ту ма че ња раз во ја при род них на у ка, 
уво де ћи у ана ли зу за ми сли парадигмеидисконтинуитета.15)

Кла сич на об ја шње ња исто ри је на у ке о ме ђу на род ним од но си-
ма, под ле жу ћи иза зо ву на вод но стал ног, не пре ки ну тог на прет ка у 
фа зном раз во ју ди сци пли не, усред сре ди ла су се на че ти ри тзв. Ве-
ли ке де ба те. 

Пр ва та ква Ве ли ка де ба та ко ју мно ги на зи ва ју и те мељ ним 
ми том ове ди сци пли не, од и гра ла се из ме ђу ме ђу рат них иде а ли-
ста и по сле рат них ре а ли ста; вре мен ски за хва та раз до бље од ра-
них два де се тих, све до кра ја пе де се тих го ди на XX ве ка. Пре ва гу 
у том ви ше де це ниј ском су че ља ва њу ар гу ме на та и ста во ва од не ли 
су за го вор ни ци ре а ли стич ког при сту па усме ра ва ју ћи мла ду на у-
ку у прав цу ис тра жи ва ња „ствар не” ствар но сти, тј., усме ри ли је 
на ба вље ње прак сом ме ђу на род не по ли ти ке и од го ва ра ње на ње не 
по тре бе. „Су пер и ор ност” овог при сту па ме ђу на род ним од но си ма 
по твр ђе на је из би ја њем Дру гог свет ског ра та и не у спе хом ме ђу рат-
них на по ра и глав не уста но ве ме ђу на род не без бед но сти, Дру штва 
на ро да, да са чу ва мир, учи ни ла је ско ро из ли шним па жљи ви је ис-
тра жи ва ње ми шље ња и ди ле ма те о ре ти ча ра ко ји су по јед но ста-
вље но озна ча ва ни као гру па уто пиј ских па ци фи ста и ле га ли ста. 
Њи ма је за ме ра но то што су се, на вод но, ба ви ли по ку ша ји ма про-
ме не ме ђу на род не по ли ти ке пу тем из град ње ста бил ног ме ђу на род-
ног прав ног по рет ка, ме ђу на род них ор га ни за ци ја и учвр шћи ва ња 

15) Tho mas S. Kuhn, TheStructureofScientificRevolution, Chi ca go Uni ver sity Press, Chi ca go, 
1970, Se cond Edi tion



- 1474 -

ДраганР.Симић ЈОШЈЕДАНПУТО„ЧЕТИРИВЕЛИКЕДЕБАТЕ”

си сте ма ко лек тив не без бед но сти оте ло вље ног у Дру штву на ро да, 
нео сно ва но при то ме за не ма ру ју ћи ре ал ност од но са из ме ђу др жа-
ва и на ро да. По бе да ре а ли ста ту ма чи се и да нас, у ова квом по јед но-
ста вље ном при сту пу, као ко рак на пред у раз во ју ди сци пли не ка да 
су, по та квим ту ма че њи ма, те шке по сле ди це и гор ке под у ке ИИ 
свет ског ра та до при не ле да она на пу сти сво ју пр ву иде а ли стич ку, 
„мла да лач ку” фа зу, и усме ри се на твр де од но се мо ћи, про бле ме 
без бед но сти и на ци о нал ног ин те ре са, тј., је зи ком Ма ки ја ве ли ја ка-
за но, на у ка о ме ђу на род ним од но си ма је на пре до ва ла од ба вље ња 
оним ка ко би тре ба ло да бу де, ка ис тра жи ва њу ме ђу на род не ства ри 
ка ква за и ста је сте.16) 

У тзв. дру гој Ве ли кој де ба ти су ко би ли су сво је ста во ве за пра во 
за го вор ни ци два ме то до ло шка при сту па: тра ди ци о нал ног и „на уч-
ног”.17) Ову де ба ту је обе ле жи ла оштра по ле ми ка из ме ђу дво ји це 
по зна тих те о ре ти ча ра – Хе дли Бу ла и Мор то на Ка пла на.18) Као и 
у слу ча ју по ли тич ких на у ка, у те жњи да се до стиг не ста тус „пра-
ве” на у ке, уз узи ма ње за узор упра во при род них на у ка, за го вор ни-
ци тзв. на уч ног при сту па су сма тра ли да је мо гу ће и по жељ но у 
из у ча ва њу ме ђу на род не по ли ти ке ко ри сти ти до стиг ну ћа ло гич ког 
по зи ти ви зма, хи по те тич ко-де дук тив не ме то де и би хеј ви о ри зма, с 
ци љем да ре зул та ти до ко јих се до ла зи ис тра жи ва њем по ја ва ме-
ђу на род ног жи во та бу ду ег закт но мер љи ви, има ју нај ви шу мо гу ћу 
оп штост ва же ња и бу ду ин тер су бјек тив но про вер љи ви... У бор би 
за при зна ње ста ту са по себ не на у ке, те о ре ти ча ри ме ђу на род них од-
но са су на во ди ли и по зна ти Вај тхе дов став из 1925. го ди не у ко ме 
он твр ди да „са вре ме на на у ка по чи ње... по ме ра њем (ње ног) те жи-
шта са Ари сто те лов ске ме то де кла си фи ка ци је на Пла то ни стич ко-
Пи та го реј ски ме тод ме ре ња, прем да је кла си фи ка ци ја нео п ход на 
за уре ђе но, ло гич ко ми шље ње.”19) 

Рас пра ва о свр сис ход но сти при ме не по зи ти ви стич ких и ем-
пи рич ких ме то да при род них на у ка у ис тра жи ва њу ме ђу на род них 
од но са је, у нај ма њу ру ку, до при не ла из о штра ва њу на уч ног иден-

16) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, pp. 
10-11. 

17) Исто, p. 11. 
18) He dley Bull, “In ter na ti o nal The ory: The Ca se for a Clas si cal Ap pro ach”, WorldPolitics, Vol. 

18, No. 3, pp. 361-377; Mor ton Ka plan, “The New Gre at De ba te: Tra di ti o na lism vs. Sci en ce 
in In ter na ti o nal Re la ti ons”, WorldPolitics, Vol. 19, No. 1, pp. 1-20. 

19) Al fred North Whi te he ad, ScienceandtheModernWorld, Mac mil lan, New York, 1925, pp. 
41-44. na ve de no pre ma: Ja mes E. Do ug herty, Ro bert L. Pfaltzgraff, Jr., ContendingTheories
ofInternationalRelations–AComprehensiveSurvey, p. 19. 
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ти те та ди сци пли не. Те шко је спо ри ти ве ли ки зна чај ко ји су том по-
гле ду има ли при ме на си стем ске те о ри је у из у ча ва њу ме ђу на род не 
по ли ти ке (Ка план, 195720)), те о ри ја ко му ни ка ци ја и ки бер не ти ке 
(Дојч, De utsch, 1953, 1964.)21), ра на те о ри ја ига ра (Ше линг, Schel-
ling, 1960.)22), као и до при нос те о ри је од лу чи ва ња (Снај дер, Sny-
der; Брук, Bruck; Са пин, 1954, 1962.)23),...

Нео п ход но је ис та ћи да су, раз у ме се, и за го вор ни ци ма тзв. 
на уч ног при сту па би ле са свим ја сне пред но сти, али и огра ни че-
ња јед ног ова квог ме то до ло шког по ступ ка. Они се ни су ли би ли да 
у том сми слу ис так ну па ра диг мат ске од ли ке кла сич ног ре а ли зма 
као и по тре бу да се ње го ва са знај на и прак тич на вред ност очу ва. 
Го ди на ма по сле тзв. Хе рој ске де це ни је ме то до ло шких рас пра ва у 
про це су кон сти ту и са ња на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, Џо зеф  
Нај је је згро ви то ис ка зао по ме ну те про тив реч но сти ре кав ши ка ко 
„ме ђу на род на по ли ти ка ни је на у ка ко ја под ра зу ме ва рад у ла бо ра-
то ри ја ма. Мо гућ ност из во ђе ња кон тро ли са них екс пе ри ме на та не 
по сто ји јер је не мо гу ће да не ке ства ри одр жа ва те у не про ме ње ном 
ста њу – по сма тра ју ћи при то ме дру ге ко ји се ме ња ју. Ари сто тел је 
ре као ка ко се мо же би ти пре ци зан (та чан, прим. пи сца) у би ло ко јој 
на у ци оно ли ко ко ли ко то њен пред мет до пу шта. Не по ку ша вај те да 
бу де те пре ви ше пре ци зни уко ли ко ће та пре ци зност би ти ла жна. У 
ме ђу на род ној по ли ти ци по сто ји то ли ко мно го ва ри ја бли, та ко се 
мно го про ме на де ша ва у исто вре ме, да су до га ђа ји пре ви ше де тер-
ми ни са ни – тј., има ју пре ви ше узро ка.”24) 

Исто ри ча ри ди сци пли не су нај ма ње са гла сни у по гле ду тзв. 
тре ће Ве ли ке де ба те ко ја се од и гра ва ла по чет ком осам де се тих го-
ди на про шло га сто ле ћа.25) Ова рас пра ва се нај че шће опи су је као 
су че ља ва ње пред став ни ка три па ра диг ме: ре а ли стич ке, плу ра ли-
20) Mor ton Ka plan, SystemandProcessinInternationalPolitics, John Wi ley, New York, 1957.
21) Karl W. De utsch, NationalismandSocialComunication, MIT Press, Vam brid ge, MA, 1953; 

Karl W. De utsch, TheNervesofGovernment, The Free Press, New York, 1964.
22) Tho mas C. Sche ling, TheStrategyofConflict, Ox ford Uni ve srity Press, New York, 1960.
23) Ric hard C. Snyder, H. W. Bruck, Bur ton Sa pin, De ci sion –Ma king as am Ap pro ach to the 

Study of In ter na ti o nal Po li tics, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1954; Ric hard C. Sny-
der, H. W. Bruck, Bur ton Sa pin, Eds., ForeignPolicyDecisionMaking, The Free Press, New 
York, 1962.

24)    Џо зеф С. Нај, Јр., Ка ко раз у ме ва ти ме ђу на род не су ко бе – увод у те о ри ју исто ри ју, оп. 
цит. стр. 82. 

25) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, pp. 
11-12. 
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стич ке и струк ту ра ли стич ке. Ипак, ис тра жи ва чи усло ва и узро ка 
на стан ка и раз вој ног пу та на у ке о ме ђу на род ним од но си ма сло жи-
ли су се  по во дом јед ног ва жног ста ва: по сле тре ће Ве ли ке де ба те 
ко ја је окон ча на без по бед ни ка, по ста ло је ско ро бе ло да но свим 
уче сни ци ма спо ре ња да је упо ре до по сто ја ње све три па ра диг ме, 
као и не ких дру гих и друк чи јих обра за ца ту ма че ња те о ри је и прак-
се ме ђу на род них од но са и гло ба ли зо ва не свет ске по ли ти ке ле ги-
тим но и, што је нај зна чај ни је, нео п ход но за њи хо во це ло ви то и 
про ду бље но раз у ме ва ње. Рас про стра ње но је уве ре ње да је ре а ли-
зам на ро чи то то ком се дам де се тих го ди на про шло га ве ка по ка зао и 
не ке те мељ не, „си стем ске”, не до стат ке: под јед на ко у по гле ду пред-
ви ђа ња нај круп ни јих до га ђа ја, као и у об ја шња ва њу ко ре ни тих и 
бр зих про ме на ко је су се од и гра ва ле тих го ди на у ме ђу на род ној 
ствар но сти. Ово се по себ но од но си на сво је вр сни струк ту рал ни 
ма њак ре а ли стич ке па ра диг ме да уоп ште рас по ло жи вим ана ли тич-
ким сред стви ма ре ги стру је, а ка мо ли увер љи во про ту ма чи кре та ња 
и про ме не у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма као и по сле ди-
ца ма ко је су оне оста вља ле на рас по ред мо ћи и об лик ме ђу на род-
ног си сте ма и ње го во пре ра ста ње у свет ски си стем. За хук та ва ње 
гло ба ли за ци је кроз раз гра на ва ње и убр за ва ње тзв. сло же не ме ђу-
за ви сно сти, ши ре ње за ми сли без бед но сти на но ве ни вое и ди мен-
зи је јед но став но је „ис кли зну ло” из ре а ли стич ке кон цеп ту ал не и 
ка те го ри јал но-пој мов не мре же. Но вим обра сци ма раз у ме ва ња и 
ту ма че ња ме ђу на род не зби ље у до при но си ма те о ри ја ком плек сне 
ме ђу за ви сно сти (Nye, Ke o ha ne, 1979.), свет ског си сте ма (Wal ler ste-
in, 1974, 1980.), те о ри је за ви сно сти (Car do so и Fa let to, 1979, Еванс, 
1979.), као и дру гим при сту пи ма, до ве де не су у пи та ње основ не 
по став ке ре а ли стич ке те о ри је ка кву смо по зна ва ли де це ни ја ма пре 
то га. По чев од усред сре ђе но сти ре а ли ста на др жа ву, на гла ша ва ња 
не за ви сно сти су ве ре не др жа ве у од но су на ра сту ћу ме ђу за ви сност; 
кри ти ча ри ре а ли стич ке те о ри је су се на ро чи то усме ри ли на по де-
лу на тзв. ви со ку и ни ску по ли ти ку (вој на и без бед но сна пи та ња с 
јед не, и еко ном ска, еко ло шка и про бле ми људ ских пра ва, с дру ге 
стра не). Као још јед на од по сле ди ца тре ће Ве ли ке де ба те, ме ђу на-
род на по ли ти ка је, уз ме ђу на род ну без бед ност, пре свих учин ком 
Ро у зкрен са, Штај на и Ка цен штај на, по ста ла у нај ма њу ру ку јед на-
ко зна чај но под по ље на у ке о ме ђу на род ним од но си ма.

Не где у ово вре ме, кра јем се дам де се тих го ди на XX сто ле ћа, 
по ја ви ла се и бра ву ро зна те о риј ска кон струк ци ја Ке не та Вол ца 
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под на сло вом „Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке”26). Те о ри ја струк-
ту рал ног ре а ли зма или нео ре а ли зма је уне ла „све жу крв” у већ та-
да ане мич ну ре а ли стич ку па ра диг му ко ја је све ма ње би ла у ста њу 
да да је увер љи ве од го во ре на из ме ње ну ме ђу на род ну ствар ност. 
Вол цо ва те о ри ја је у ве ли кој ме ри по мо гла ре а ли стич кој те о ри ји 
ме ђу на род них од но са да за др жи по треб не ве зе са ре ал но шћу, на 
ко ју се, ина че, по зи ва ла гор љи ви је од дру гих те о ри ја. 

То ком осам де се тих го ди на про шло га ве ка, ја ви ли су се и дру-
ги по сле по зи ти ви стич ки при сту пи (пост мо дер ни зам, фе ми ни зам, 
по сле марк си зам, сту ди је ми ра, кри тич ка те о ри ја, постструк ту ра-
ли зам,...), ко ји су се раз ви ја ли у оштром про тив ста ву у од но су на 
до та да глав не шко ле у те о ри ји ме ђу на род них од но са: ре а ли зам, 
ли бе ра ли зам и марк си зам. Постструк ту ра ли сти, при пад ни ци кри-
тич ке те о ри је и за го вор ни це фе ми ни зма за пра во су за тво ри ли тре-
ћу Ве ли ку де ба ту и отво ри ли но ве рас пра ве ко је тра ју и да нас. На-
спрам овог ша ро ли ког ску па при сту па, гру пи шу се у тзв. нео-нео 
син те зи, за го вор ни ци нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма.27)  

Пи са ње исто ри је ди сци пли не у ин те ре су и за по тре бе да на-
шњих рас пра ва, уз нео сно ва но по јед но ста вљи ва ње на гла ша ва њем 
че сто не по сто је ћих „оштрих” дис кон ти ну и те та и ду би о зних ди хо-
то ни ја, знат но је оте жа ло кон сти ту и са ње на у ке о ме ђу на род ним од-
но си ма. Улеп ша не, по не кад и са мо прет по ста вље не рас пра ве за рад 
до ка зи ва ња „на прет ка” у „уз ла зном”, фа зном, раз во ју ди сци пли не 
учи ни ле су ште ту упра во мла дој на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. 
По ред већ по ми ња них не до у ми ца по во дом пи та ња да ли су се (по-
себ но пр ва Ве ли ка де ба та) уоп ште од и гра ле, ова квим при сту пом 
су пре ви ђе не мно ге ни јан се, ди ле ме и про тив реч но сти код те о ре-
ти ча ра ко ји су ола ко и јед но стра но озна ча ва ни као нпр., ле га ли сти, 
иде а ли сти, уто пиј ски па ци фи сти,... Ка да да нас ис тра жу је мо уку-
пан до при нос по је ди них те о ре ти ча ра ко ји су свр ста ва ни у уна пред 
при пре мље не гру пе, су сре ће мо се у ве ћи ни слу ча је ва, у ства ри, са 
на уч ни ци ма ко ји су нај че шће са мо оба зри во да ва ли пред ност не-
ким узро ци ма или чи ни о ци ма, не ис пу шта ју ћи при то ме из ви да и 
ува жа ва ју ћи сву сло же ност ме ђу на род не зби ље, пра вог си ле ства 
од ва ри ја бли ко је опре де љу ју про це се... И ка да су не ки од њих, 

26) Ken neth N. Waltz, Theoryof InternationalPolitics, McGraw Hill, New 
York, 1979; Ви де ти за срп ско изад ње ове књи ге: Ке нет Н. Волц, Теоријамеђународне
политике, Ale xan dria Press, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, Бе о град, 2008.

27) Brian C. Schmidt, “On the Hi story and Hi sto ri o graphy of In ter na ti o nal Re la ti ons”, in: Wal ter 
Car lsna es, Tho mas Ris se, Beth A. Si mons, Eds., HandbookofInternationalRelations, p. 12.  
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при ме ра ра ди, ви де ли у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ме ђу на-
род ном јав ном пра ву уста но ве и сред ства за очу ва ње ми ра и ста-
бил но сти и ја ча ње са рад ње из ме ђу на ро да и др жа ва, ма ло ко је од 
њих при то ме за бо ра вљао на зна чај др жа ва, њи хо ву  не за ви сност, 
те ри то ри јал ност и су ве ре ност... ско ро да не ма раз ли ке, да ље, из-
ме ђу пред рат них „иде а ли ста” и по сле рат них „ре а ли ста” у ува жа-
ва њу две кључ не за ми сли око ко јих се као око сто же ра кре ће сва ка 
про ду бље на ана ли за ме ђу на род не по ли ти ке: кон це па та анар хи је 
и су ве ре но сти... Та ко је упра во због ни јан си ра ног  и  у по не че му 
про тив реч ног при сту па го то во за бо ра вљен Пит ман Бен џа мин По-
тер28) ко ји је дао дра го цен до при нос у ис тра жи ва њу ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја,..., јед на ко као што ни та ко „твр ди” ре а ли сти по пут 
Ка ра, Мор ген та уа, Ке на на или Швар це бер ге ра у сво јим за ми сли ма 
ме ђу на род не по ли ти ке и ме ђу на род не без бед но сти не од ба цу ју ме-
ђу на род не ор га ни за ци је и ме ђу на род но пра во као ва жне су бјек те и 
чи ни о це у од но си ма др жа ва и на ро да.29)

По бе да за го вор ни ка тзв. на уч ног при сту па над „тра ди ци о на-
ли сти ма” у дру гој Ве ли кој де ба ти, при ме ра ра ди, обо га ти ла је из-
у ча ва ње ме ђу на род них од но са го то во ис кљу чи во у ме то до ло шком 
по гле ду. Да ље, Ис тон (Da vid Easton)30) у по ли тич ким на у ка ма и 
Ка план31) и Ро у зкренс32) у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма ни су 
уво ђе њем и при ме ном си стем ске те о ри је ни ма ло по ри ца ли зна чај 
из у ча ва ња др жа ве или прав ну, фи ло зоф ску, исто риј ско-со ци о ло-
шку стра ну и ин дук тив ну ме то ду у ана ли зи и об ја шња ва њу по ја ва 
ме ђу на род ног жи во та. 

Кад је реч о је зич ким из ра зи ма и/или ко ва ни ца ма ко ји ма се на-
сто ји да се „за хва ти” и из ра зи ме ђу на род на ствар ност, ње ни су бјек-
ти, чи ни о ци и про це си, до нај ве ћег са др жин ског пре кла па ња до ла-
зи из ме ђу пој мо ва ме ђу на род них од но са и ме ђу на род не по ли ти ке. 

28) Pit man B. Pot ter, „Po li ti cal Sci en ce in the In ter na ti o nal Fi eld“, AmericanPoliticalScience
Review, Vol. 27, No. 3, pp. 381-391. 

29) E. H. Ca rr, TheTwentyYears’Crisis:AnIntroductiontotheStudyofInternationalRelations, 
Har per & Row, New York, 1939, 1964; Hans J. Mor gent hau, PoliticsamongNations:The
StruggleforPowerandPeace, Al fred A. Knopf, New York, 1948; Ge or ge F. Ken nan, Ameri
canDiplomacy19001950, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1951; Ge org Schwar zen-
ber ger, PowerPolitics:AnIntoductiontotheStudyofInternationalRelationsandPostWar
Planning, McGraw-Hill, New York, 1941. 

30) Da vid Easton, The Po li ti cal System: An In qu iry in to the Sta te of Po li ti cal Sci en ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1953

31) Mor ton Ka plan, SystemandProcessinInternationalPolitics, John Wi ley, New York, 1957.
32) Ric hard N. Ro sec ran ce, ActionandReactioninWorldPolitics:InternationalSystemsinPer

spective, Lit tle Brown, Bo ston, 1963.
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По је ди ни ауто ри их упо тре бља ва ју и као си но ни ме. Ме ђу на род на 
по ли ти ка, по на шем ми шље њу, са мо је зич ки из о штра ва су шти ну и 
фор му, али не из ла зи из окви ра са др жа ја ди сци пли не ме ђу на род-
них од но са. Ов де је ва жно ис та ћи и да се ме ђу на род на по ли ти ка ба-
ви из у ча ва њем од но са не др жав них ак те ра и де ло ва њем чи ни ла ца и 
од ви ја њем про це са ко ји ни су пре вас ход но по ли тич ки (нпр., еко ло-
шки иза зо ви и прет ње, де мо граф ска кре та ња, гло ба ли за циј ски та-
ла си,...). Џо зеф Нај, при ме ра ра ди, у јед ном та квом ду ху од ре ђу је 
ме ђу на род ну по ли ти ку као „по ли ти ку у од су ству за јед нич ког су ве-
ре на, по ли ти ку ме ђу ен ти те ти ма  без вла да ра над њи ма”33) По ред 
ука зи ва ња на од но се су ве ре них и не за ви сних др жа ва у усло ви ма 
анар хи је, не и ха о са, што је ина че „не у рал гич но је згро” пред ме та 
ме ђу на род не по ли ти ке у ње ном кла сич ном од ре ђе њу, Нај и мно ги 
дру ги оста вља ју до вољ но про сто ра и за ис тра жи ва ње дру гих и но-
вих су бје ка та, чи ни о ца, од но са и про це са ко ји су, ина че, већ де це-
ни ја ма уна зад до при не ли да по јам ме ђу на род ни/а по ста не пре те-
сан да об у хва ти све про ме не на по зор ни ци ме ђу на род ног жи во та.

Оту да, да нас у на сло ви ма нај ве ћег бро ја уџ бе ни ка из ове обла-
сти пре о вла ђу је ко ва ни ца светскаполитикако ја нај тач ни је од ра-
жа ва на ве де не про ме не. У „гло ба ли зо ва ној свет ској по ли ти ци”, 
по ред др жа ва сво је уло ге ис пу ња ва ју и по је дин ци, не др жав ни су-
бјек ти, под на ци о нал ни, над на ци о нал ни, мул ти на ци о нал ни, тран-
сна ци о нал ни, по ја вљу ју се, та ко ђе, као ак те ри и те ро ри стич ке мре-
же34),... Гло бал на струк ту ра се ра чва у нај ма ње два пре кла па ју ћа 
„све та у све ту”: на и ме, упо ре до по сто је си стем су ве ре них др жа ва 
од бли зу две ста је ди ни ца на јед ној, и мнно го сре ди шни свет са чи-
њен од не ко ли ко де се ти на хи ља да не др жав них су бје ка та, на дру гој 
стра ни35) Ова кву сли ку још усло жња ва ју по сле ди це гло ба ли за ци је 
и ин фор ма тич ке ре во лу ци је што по вре ме но чи ни да при дев гло-
бал ни ви ше од го ва ра од при де ва свет ски.

33) Џо зеф С. Нај, Јр., Ка ко раз у ме ва ти ме ђу на род не су ко бе – увод те о ри ју и исто ри ју,  оп. 
цит. стр. 18. 

34) Ste ve Smith, John Baylis, Pa tri cia Owens, „In tro duc tion“, in: John Baylis, Ste ve Smith, Pa-
tri cia Owens, Eds., TheGlobalizationodWorldPolitics–AnIntroductiontoInternational
Relations, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2008, Fo urth Edi tion, p. 3.  

35) Ja mes N. Ro se nau, TurbulenceinWorldPoliticsATheoryofChangeandContinuity, Prin-
ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1990, p. 22.; Ja mes N. Ro se nau, “Il lu si ons of Po wer and 
Em pi re”, HistoryandTheory, The me 44, De cem ber 2005, pp. 73-87; Дра ган Р. Си мић, На
укаобезбедности–савремениприступибезбедности,СлужбенилистСРЈ,Факултет
политичкихнаука, Бе о град, 2002, стр. 15-19.
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ONE MORE WORD ON „FOUR GREAT DEBATES“
– Excerptions from  history of science on international relations –

Sum mary
Althoughmajorityofresearchersthinkthatthereisahigh
levelof concensusamongscientists regardinghistoryof
thisscientificdisciplineanditsdevelopmentalphases,pa
radoxicallyenough,thereisoneproblemwiththatfactit
self.Itisincreasinglybecomingevidentthatononeside
there isagapbetweenamythcreatedby repeatingone
andthesamethesis fordecades,andrealhistoryonthe
otherside,withitsopenissuesandcontradictions.Despite
thebeliefthatsomethesisregardingcreationanddevelop
mentof„thefieldofinternationalrelations“havebecome
generallyaccepted,anumberof thescientistsrewriting
historyofthisscientificdisciplinehasbeenconstantlyin
creasing,equallyintermsofthebroadbackgroundofin
ternationalrelationsandthestancesofcertainstates.In
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thiscasenotonlythesearchforthetruthisthepropellant
fortheresearchingefforts,butveryoftenitiseasytore
cognizewithin theseattemptsalsomotivation toconfirm
ordisaffirmthestancesincurrentongoingdebates,thro
ughvariouselucidationsoftheprocessesorthestancesof
somewellknowntheoreticiansandactiveparticipantsin
internationalpolitics.Itisalsoimportanttounderlinethat
frequentanduncriticalconnectingofthestancesofvario
uscoryphaeusofpoliticaltheoryandphilosophyhasoften
inflictedharmtopositivecontributionsoftheoreticiansof
internationalrelations.Certainlyitisdifficulttodenyany
connectionorfundationsofmoderntheoryofinternatio
nalrelationswhatsoeverinthestancesofoneTukidides,
Plato, Aristotle or medieval and early modern political
theoreticianssuchasThomasHobbes,Macchiavelli,Bo
den...However,unquestionablevalueoftheircontempla
tivespherewouldnotbesignificantlyacknowledgedwit
houttakingintoaccountthebackgroundoftheactivities
ofnumeroushistorians,philosophersor theologists.Not
tomentionsomelightresearchofancienthistory,evenso
medistortionofcertainstancesforpurposeofwinningthe
pointsincurrentongoingdebates.
KeyWords:internationalrelations,order,history,theory,
science, debate, mythologization, contextualism, presen
tism, system, realism, idealism, constructivism, behavio
urism
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