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Де ло Џо на Мир шај ме ра «Тра
ге ди ја по ли ти ке ве ли ких си ла», у 
из да њу Удру же ња за сту ди је САД 
у Ср би ји (у пре во ду проф. др Дра
га на Си ми ћа, мр Дра га на Жи во
ји но ви ћа и Ми ља на Фи ли мо но
ви ћа), про во ка тив но је и ори ги
нал но де ло ко је је обе ле жи ло те о
риј ску по зор ни цу ме ђу на род них 
од но са у по след њој де це ни ји. Ово 
де ло пред ста вља ам би ци о зан по
ку шај да се офан зив ни ре а ли зам 

пред ста ви и уте ме љи као јед на 
це ло ви та те о ри ја ме ђу на род них 
од но са ко ја ће пру жи ти об ја шње
ње свет ске по ли ти ке. Аутор ве о ма 
ам би ци о зно, и на ве о ма ја сан на
чин, пред ста вља осно ве те о ри је 
офан зив ног ре а ли зма, и на сто ји 
да те о риј ске прет по став ке по
твр ди кроз кон крет но по на ша
ње ве ли ких си ла кроз исто ри ју, у 
раз до бљу од 1792. до 2000. го ди не. 
Сам аутор ову те о ри ју на зи ва де
скрип тив ном, јер об ја шња ва ка ко 
су се ве ли ке си ле по на ша ле у про
шло сти и ка ко ће се нај ве ро ват ни
је по на ша ти у бу дућ но сти, али је 
исто вре ме но и од ре ђу је као «пре
скрип тив ну», јер би, ка ко ис ти че 
Мир шај мер, др жа ве тре ба ле да се 
по на ша ју она ко ка ко офан зив ни 
ре а ли зам пре по ру чу је, јер ова те
о ри ја на нај бо љи на чин по ка зу је 
ка ко оп ста ти у «опа сном све ту». 

Ово де ло ожи вља ва ре а ли
стич ку те о ри ју ме ђу на род них од
но са, и на сто ји да оспо ри увре же
не ста во ве да је ре а ли зам у са вре
ме ном све ту «за ста рео». Ка ко ау
тор ис ти че, «ту жна је чи ње ни ца 
да је ме ђу на род на по ли ти ка увек 
би ла су ров и опа сан по сао и да 
ће то и оста ти» (стр. 24). По ла зна 
тач ка Мир шај ме ро ве те о риј ске 
ана ли зе је да крај хлад ног ра та ни
је до вео до ду бо ких, су штин ских 
про ме на у ме ђу на род ном си сте
му, ко ји је сте и би ће обе ле жен без
бед но сним над ме та њем и ра том 
из ме ђу ве ли ких си ла. Ова си ту а
ци ја, на во ди аутор, «истин ски је 
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тра гич на» (стр. 25). Оту да и у на
сло ву де ла тер мин тра ге ди ја (по
ли ти ке ве ли ких си ла). 

Де ло је по де ље но у де сет по
гла вља, ко је се мо гу раз вр ста ти у 
две ве ли ке це ли не. У пр вој, ко ја 
об у хва та пет по гла вља, Мир шај
мер је по ста вио те о риј ске осно ве 
офан зив ног ре а ли зма. Овај за да
так оства рио је из но се ћи нај пре 
основ не ка рак те ри сти ке дру гих 
ре а ли стич ких те о ри ја ме ђу на
род них од но са, и њи хо ве сла бо
сти, ка ко би ука зао на оправ да
ност те о ри је офан зив ног ре а ли
зма. Ана ли за је усме ре на на два 
кључ на пи та ња: на узро ке без бед
но сног над ме та ња и на пи та ње ко
ли ко мо ћи др жа ва те жи да стек не. 
Те о ри ја офан зив ног ре а ли зма 
пред ста вља ком би на ци ју кла сич
ног и де фан зив ног ре а ли зма. Кла
сич ни ре а ли зам или ре а ли зам 
људ ске при ро де (Мор ген тау) за
сту пао је ста но ви ште да је глав на 
по кре тач ка сна га у ме ђу на род ној 
по ли ти ци во ља за моћ ко ја је ин
хе рент на сва кој др жа ви у ме ђу на
род ном си сте му и те ра сва ку од 
њих у тр ку за до ми на ци јом. На су
прот овој те о ри ји, струк ту рал ни 
или де фан зив ни ре а ли зам (Волц) 
сма тра да струк ту ра ме ђу на род
ног си сте ма при си ља ва др жа ве 
ко је тра га ју за без бед но шћу да се 
над ме ћу за моћ. Да кле, док је људ
ска при ро да узрок без бед но сног 
над ме та ња у ре а ли зму људ ске 
при ро де, у де фан зив ном ре а ли
зму ту уло гу има анар хи ја. Ова те

о ри ја је на зва на де фан зив ном, јер 
за сту па ста но ви ште да струк ту
ра ме ђу на род ног си сте ма не да је 
раз лог ве ли ким си ла ма да де лу ју 
агре сив но, већ их охра бру је да се 
по на ша ју де фан зив но и да одр
жа ва ју рав но те жу сна га, а не да је 
ре ме те. Офан зив ни ре а ли зам има 
еле мен те обе ове те о ри је. Као и 
ре а ли зам људ ске при ро де, и офан
зив ни ре а ли зам за сту па ста но ви
ште да ве ли ке си ле без об зир но 
тра га ју за мо ћи. Да кле, агре сив но 
по на ша ње др жа ва је у осно ви обе 
те о ри је. Ме ђу тим, офан зив ни ре
а ли зам је струк ту рал на те о ри ја 
ме ђу на род не по ли ти ке, јер се за
сни ва на ста но ви шту да је ме ђу
на род ни си стем тај ко ји стро го 
об ли ку је по на ша ње др жа ва. Да
кле, струк ту рал ни фак то ри, као 
што су анар хи ја и рас по де ла мо ћи, 
пре ма овом ауто ру, нај ва жни ји су 
у схва та њу ме ђу на род не по ли ти
ке. У том сми слу, офан зив ни ре а
ли зам се сла же са де фан зив ним 
ре а ли змом. Оно што их раз ли ку је 
је Мир шај ме ро во ста но ви ште да 
ме ђу на род ни си стем те ра др жа ве 
ко је са мо же ле да бу ду без бед не, 
да се по на ша ју агре сив но пре ма 
дру ги ма. Да кле, од го вор на пи та
ње за што ве ли ке си ле же ле моћ 
и над ме ћу се за њу, као и ко ли ко 
мо ћи др жа ве же ле, ле жи у струк
ту ри ме ђу на род ног си сте ма, ко ји 
на го ни др жа ве да се бо ре за моћ 
и да је мак си ми зи ра ју, ка ко би 
оси гу ра ле сво ју без бед ност. Пет 
од ли ка ме ђу на род ног си сте ма 
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усло вља ва ова кво по на ша ње др
жа ва: од су ство сре ди шње вла сти 
ко ја је из над др жа ва и ко ја би мо
гла да их за шти ти јед не од дру гих 
(ме ђу на род ни си стем је анар хи
чан), чи ње ни ца да др жа ве увек по
се ду ју од ре ђе не офан зив не вој не 
ка па ци те те, чи ње ни ца да др жа ве 
ни ка да не мо гу би ти си гур не у 
на ме ре дру гих др жа ва, чи ње ни ца 
да је оп ста нак пр вен стве ни циљ 
ве ли ких др жа ва и чи ње ни ца да су 
ве ли ке си ле ра ци о нал ни ак те ри. 
Страх код др жа ва не мо же ни ка да 
би ти пот пу но ели ми ни сан, те др
жа ве те же да мак си ми зи ра ју сво ју 
моћ, ка ко би има ле ве ће шан се за 
оп ста нак. Да кле, др жа ве су мак
си ми за то ри ре ла тив не мо ћи (моћ 
у од но су на дру ге), оне те же да 
стек ну ви ше мо ћи од сво јих ри
ва ла и та ко по ста ну хе ге мо ни (др
жа ве ко је сво јом мо ћи до ми ни
ра ју дру гим др жа ва ма у си сте му). 
Нај бо љи га рант оп стан ка је да се 
по ста не хе ге мон, јер ни јед на дру
га др жа ва не мо же би ти прет ња 
та ко моћ ној си ли. Јед ном ка да др
жа ва по ста не хе ге мон, она по ста је 
sta tus quo си ла. Мир шај мер раз
ли ку је др жа ву гло бал ног хе ге мо
на, ко ји до ми ни ра све том, и ре ги
о нал ног хе ге мо на, ко ји до ми ни ра 
јед ним ге о граф ским под руч јем. 
На во де ћи при мер САДа као ре
ги о нал ног хе ге мо на, он сма тра да 
ни ка да ни је по сто јао гло бал ни хе
ге мон ни ти да ће по сто ја ти у ско
ри је вре ме, осим у слу ча ју да не ка 
др жа ва по стиг не из ра зи ту ну кле

ар ну су пер и ор ност. За кљу чи ће
мо да, за раз ли ку од де фан зив ног 
ре а ли зма, Мир шај мер од ба цу је 
одр жа ње sta tus quoа и де фан зив
не на ме ре ве ли ких си ла, и сма тра 
да се др жа ве по на ша ју ре ви зи о
ни стич ки и агре сив но са ци љем 
мак си ми зи ра ња мо ћи. Је ди не 
си ле ко је су sta tus quo су ре ги о
нал ни хе ге мо ни, тј. др жа ве ко је су 
до се гле вр ху нац мо ћи. Овим схва
та њем Мир шај мер је пре ва зи шао 
сла бо сти де фан зив ног ре а ли зма, 
ко ји не оста вља про сто ра за про
ме не у ме ђу на род ном си сте му. 

Мир шај мер на сто ји да од ре
ди и по јам мо ћи. Ис ти чу ћи да 
по сто ји ла тент на или са кри ве на 
моћ, ко ја се огле да у бо гат ству др
жа ве и укуп ној ве ли чи ни ње ног 
ста нов ни штва, и вој на моћ, ко ја 
је за сно ва на на ве ли чи ни и сна зи 
коп не них сна га не ке др жа ве и ње
них ва зду хо плов них и по мор ских 
сна га ко је им слу же као по др шка, 
Мир шај мер на гла ша ва да се моћ 
у офан зив ном ре а ли зму од ре ђу је 
у тер ми ни ма вој не си ле, бу ду ћи 
да је си ла ul ti ma ra tio ме ђу на род
не по ли ти ке. Ла тент на моћ пред
ста вља пред у слов за ства ра ње ја ке 
вој не си ле, јер су ве ли чи на ста
нов ни штва јед не др жа ве и ње но 
бо гат ство две нај ва жни је ком по
нен те за ства ра ње вој не мо ћи, али 
ла тент на моћ са ма по се би не мо
же би ти кључ ни еле мент мо ћи јед
не ве ли ке си ле. При том Мир шај
мер на кра ју од ба цу је и ве ли чи ну 
ста нов ни штва као ре ле ван тан 



чи ни лац за ме ре ње ла тент не мо
ћи, јер број ста нов ни ка че сто не 
мо же да по ка же раз ли ке у бо гат
ству ме ђу др жа ва ма. Сто га се са
мо бо гат ство мо же ко ри сти ти као 
ме ра ла тент не мо ћи, јер оно у се би 
са др жи и де мо граф ску и еко ном
ску ди мен зи ју мо ћи. Ипак, бо гат
ство ни је увек по у здан по ка за тељ 
вој не мо ћи, јер др жа ве пре тва ра ју 
раз ли чи те ко ли чи не бо гат ства у 
вој ну моћ, ку пу ју раз ли чи те вр сте 
вој ног на о ру жа ња, те ефи ка сност 
пре о бра жа ја еко ном ске у вој ну 
моћ ва ри ра од слу ча ја до слу ча
ја. Оту да, иако је еко ном ска моћ 
осно ва вој не мо ћи, оне се не мо гу 
из јед на чи ти. Мир шај мер раз ли
ку је че ти ри вр сте вој не мо ћи: не
за ви сну по мор ску моћ, стра те гиј
ску ва зду шну моћ, коп не ну моћ и 
ну кле ар на оруж ја. Коп не на моћ 
пред ста вља нај ва жни ји об лик вој
не мо ћи у са вре ме ном све ту, јер је 
моћ др жа ве за сно ва на углав ном 
на ње ним коп не ним сна га ма. Да
кле, нај моћ ни је др жа ве има ју нај
ја чу коп не ну вој ску, те је ме ре ње 
коп не не мо ћи по у здан по ка за тељ 
ре ла тив не мо ћи ри вал ских ве ли
ких си ла. До ми на ци ју коп не не 
мо ћи Мир шај мер об ја шња ва ста
вом да са мо коп не не сна ге мо гу 
бр зо и ефи ка сно по ра зи ти про
тив ни ка, за раз ли ку од по мор ских 
и ва зду хо плов них сна га, ко је су 
углав ном ко ри сне у ду гим ра то
ви ма до ис цр пље ња, али не мо гу 
до не ти бр же и од лу чу ју ће по бе де 
у ра то ви ма ве ли ких си ла. Коп не

на вој ска је од вр хун ске ва жно сти 
у ра ту због то га што је глав но вој
но сред ство за осва ја ње и кон тро
ли са ње те ри то ри ја, што је глав ни 
по ли тич ки циљ у све ту те ри то ри
јал них др жа ва. Сто га се, ка ко ис
ти че Мир шај мер, «ра то ви до би ја
ју по мо ћу ве ли ких ба та љо на, а не 
ар ма да ма у ва зду ху или на мо ру» 
(стр. 122). Аутор да је им пре сив ну 
ана ли зу по мор ске, ва зду хо плов
не и ну кле ар не мо ћи, ука зу је на 
њи хо ва огра ни че ња у од но су на 
коп не ну моћ и за кљу чу је да су нај
о па сни је др жа ве у ме ђу на род ном 
си сте му кон ти нен тал не си ле са 
ве ли ким коп не ним вој ска ма, јер 
су та кве др жа ве за по чи ња ле ве ћи
ну осва јач ких ра то ва у про шло сти 
и ско ро увек на па да ле кон ти нен
тал не, а не острв ске си ле, ко је су 
за шти ће не во дом ко ја их окру
жу је. На су прот кон ти нен тал
ним си ла ма, он сма тра да је ма ло 
ве ро ват но да ће острв ске др жа ве 
за по че ти осва јач ке ра то ве про тив 
дру гих ве ли ких си ла, јер би мо
ра ле да пре бро де ве ли ке во де не 
по вр ши не ка ко би сти гле до сво
јих ме та. Ов де Мир шај мер уво ди 
но ву ва ри ја блу, јер сма тра да ни су 
са мо рас по де ла мо ћи и анар хи ја 
кључ ни фак то ри ко ји мо гу до ве
сти до су ко ба, већ су то и ге о граф
ски фак то ри. 

Ра ди сти ца ња и мак си ми зи ра
ња мо ћи, ве ли ке си ле упо тре бља
ва ју раз ли чи те стра те ги је, и ту се 
Мир шај мер упу шта у де таљ ну 
ана ли зу стра те ги ја ра ди про ме не 
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рав но те же сна га у ко рист ве ли
ких си ла или спре ча ва ња дру гих 
др жа ва да је пре о кре ну про тив 
њих. При то ме, он раз ли ку је стра
те ги је за сти ца ње мо ћи и стра те
ги је за за у ста вља ње агре со ра. У  
пр ву гру пу стра те ги ја спа да рат 
као глав на стра те ги ја ко ју др жа
ве при ме њу ју ра ди сти ца ња ре ла
тив не мо ћи, уце на као при влач ни
ја ал тер на ти ва за сти ца ње мо ћи, 
јер се др жа ве че шће осла ња ју на 
прет њу си лом, а не на са му си лу 
ра ди сти ца ња мо ћи, и стра те ги ја 
«пу шта ња кр ви», ка да јед на др
жа ва по ку ша ва да осла би сво је 
ри ва ле иза зи ва њем ску пог и ду
гог ра та из ме ђу њих. У стра те ги је 
за за у ста вља ње агре со ра спа да
ју стра те ги је урав но те жа ва ња и 
пре ба ци ва ња од го вор но сти, ко је 
се спро во де са ци љем спре ча ва ња 
агре со ра да по ре ме ти рав но те жу 
сна га. Код урав но те жа ва ња, угро
же не др жа ве се озбиљ но по све
ћу ју об у зда ва њу сво јих опа сних 
про тив ни ка, при че му пре у зи ма ју 
ди рект ну од го вор ност за спре ча
ва ње агре со ра да по ре ме ти рав но
те жу сна га, док код пре ба ци ва ња 
од го вор но сти, др жа ве по ку ша ва
ју да при до би ју дру гу ве ли ку си лу 
да за у ста ви агре со ра, док оне оста
ју по стра ни. Мир шај мер на во ди 
да угро же не др жа ве ра ди је би ра ју 
пре ба ци ва ње од го вор но сти не го 
урав но те жа ва ње, ка ко би у слу ча
ју ра та код пре ба ци ва ња од го вор
но сти из бе га ва ле тро шко ве бор бе 
про тив агре со ра. Да ље се на во де 

стра те ги је по пу шта ња и свр ста
ва ња уз ја чег, за ко је Мир шај мер 
сма тра да ни су на ро чи то ко ри сне 
ни де ло твор не про тив агре со ра, 
јер до зво ља ва ју да се рав но те жа 
сна га про ме ни на ште ту угро же
не др жа ве. Мир шај мер од ба цу је 
ста но ви ште да су стра те ги је урав
но те жа ва ња и ствр ста ва ња уз ја
чег кључ не стра те ги је на рас по ла
га њу ве ли ким си ла ма, већ сма тра 
да ствар ни из бор у ре ал ном све ту 
ле жи из ме ђу урав но те жа ва ња и 
пре ба ци ва ња од го вор но сти, при 
че му др жа ве, кад год је то мо гу ће, 
да ју пред ност овом по след њем.

Зна ча јан до при нос Мир шај ме
ро вог де ла је и ње го во на сто ја ње 
да се од ре де узро ци ра та ве ли ких 
си ла. Аутор об ја шња ва да са ма 
струк ту ра ме ђу на род ног си сте
ма не од ре ђу је ка да без бед но сно 
над ме та ње до во ди до ра та, већ да 
то за ви си од рас по де ле мо ћи из
ме ђу во де ћих др жа ва у си сте му. 
При том раз ли ку је три си сте ма 
рас по де ле мо ћи: би по лар ност, 
урав но те же ну мул ти по лар ност 
и не у рав но те же ну мул ти по лар
ност, и об ја шња ва ко ли ко су ови 
си сте ми ста бил ни. За раз ли ку 
од би по лар но сти ко ја је нај ста
бил ни ја, јер у њој по сто је две ве
ли ке си ле ко је има ју при бли жно 
јед на ку моћ, мул ти по лар ност је 
не ста бил на, али је урав но те же
на мул ти по лар ност си стем ко ји 
је ста бил ни ји, јер у ње му по сто
је три или ви ше ве ли ких си ла од 
ко јих ни јед на ни је по тен ци јал ни 
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ко ји је су про тан офан зив ном ре а
ли зму. Ве ли ка Бри та ни ја је то ком 
ве ћег де ла 19. ве ка би ла нај бо га
ти ја др жа ва у Евро пи, али ни је 
учи ни ла ни ка кав на пор да сво је 
бо гат ство пре тво ри у вој ну моћ и 
оства ри ре ги о нал ну хе ге мо ни ју, 
као ни САД то ком пр ве по ло ви не 
20. ве ка ка да су про пу сти ле број
не мо гућ но сти да про јек ту ју моћ 
на се ве ро и сточ ну Ази ју и Евро
пу. Ипак, Мир шај мер оправ да ва 
ва ља ност сво је те о ри је та ко што 
ука зу је на зна чај ге о по ли ти ке на 
во ђе ње спољ не по ли ти ке ве ли ких 
си ла. Оту да он твр ди да су се обе 
др жа ве по на ша ле она ко ка ко би 
пред ви део офан зив ни ре а ли зам. 
На и ме, САД су у 19. ве ку оства
ри ле ре ги о нал ну хе ге мо ни ју у За
пад ној хе мис фе ри, и ни су на сто ја
ле да у 20. ве ку осво је те ри то ри ју 
би ло у Евро пи или у се ве ро и сточ
ној Ази ји због те шко ћа у про јек то
ва њу вој них сна га пре ко Атлан ти
ка и Па ци фи ка. Као што је ра ни је 
на ве де но, иако би сва ка ве ли ка 
си ла же ле ла да до ми ни ра све том, 
да по ста не гло бал ни хе ге мон, ни
јед на др жа ва ни је има ла, ни ти ће 
има ти, вој ну спо соб ност да то по
ста не, те је сто га крај њи циљ ве ли
ких си ла да по стиг ну ре ги о нал ну 
хе ге мо ни ју и бло ки ра ју раст кон
ку ре на та у уда ље ним кра је ви ма. 
Др жа ве ко је су сте кле ре ги о нал ну 
хе ге мо ни ју де лу ју као тзв. «спољ
ни урав но те жи ва чи» у дру гим ре
ги о ни ма. Оту да су се САД по на
ша ле у скла ду са офан зив ним ре а

хе ге мон, док је не у рав но те же на 
мул ти по лар ност нај не ста бил ни
ји си стем ко ји ће нај ве ро ват ни је 
до ве сти до ору жа ног су ко ба, јер у 
њој по сто је три или ви ше ве ли ких 
си ла од ко јих је јед на по тен ци јал
ни хе ге мон. 

У дру гом де лу књи ге, ко ји се 
са сто ји од пет по гла вља, аутор је 
по све ћен ана ли зи по је ди нач ног 
де ло ва ња ве ли ких си ла, тј. на
сто ја њу да се те о риј ске по став ке 
офан зив ног ре а ли зма оправ да ју 
кроз кон крет но по на ша ње ве ли
ких си ла у раз до бљу од 1792. до 
2000. го ди не. Ана ли за је усме ре
на на Ја пан (18621945), Не мач
ку (18621945), Со вјет ски Са вез 
(19171991) и Ита ли ју (18611943), 
ко ји су увек тра жи ли мо гућ но
сти да се про ши ре кроз осва ја ња, 
тј. те жи ле су ре ги о нал ној хе ге мо
ни ји. Мир шај мер ис ти че да су се 
ове др жа ве по на ша ле она ко ка ко 
на ла же офан зив ни ре а ли зам, тј. 
тра жи ле су мо гућ но сти да про ме
не рав но те жу сна га у сво ју ко рист. 
Ове др жа ве по ста ви ле су ам би
ци о зне спољ но по ли тич ке ци ље
ве и по на ша ле су се агре сив ни је 
ка ко је њи хо ва моћ ра сла. Та ко су 
Ја пан и Не мач ка во ди ли ра то ве у 
по ку ша ју да до ми ни ра ју сво јим 
обла сти ма све та, док Со вјет ски 
Са вез ни је сле дио тај мо дел, не за
то што је био за до во ље на ве ли ка 
си ла, већ за то што га је об у зда ва ла 
вој на моћ САДа. С дру ге стра не, 
Ве ли ка Бри та ни ја и САД су се на 
пр ви по глед по на ша ле на на чин 
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за моћ то ком про те кле де це ни је 
би ло ни ског ин тен зи те та, у ве
ли кој ме ри због то га што по сто
ји тзв. бе ниг на рас по де ла мо ћи у 
овим ре ги о ни ма, ко ја у Евро пи 
оста је би по лар на (САД и Ру си ја), 
а у се ве ро и сточ ној Ази ји мул ти
по лар на (САД, Ру си ја, Ки на), што 
пред ста вља не ста бил ну кон фи гу
ра ци ју, али ипак у том си сте му не
ма по тен ци јал ног хе ге мо на. 

Ипак, за кљу чу је Мир шај мер, 
и Евро па и се ве ро и сточ на Ази ја 
пред ста вља ју да нас и у бу дућ но
сти зна ча јан по тен ци јал за без
бед но сно над ме та ње, па и за рат 
из ме ђу ве ли ких си ла. При ме ра 
ра ди, аутор ис ти че да су САД 
1994. го ди не би ле на до мак ра та 
са Се вер ном Ко ре јом, ка ко би је 
спре чи ле да про из ве де ну кле ар но 
оруж је. Пре ма ауто ру, чак и кад би 
евен ту ал но до шло до ује ди ње ња 
Се вер не и Ју жне Ко ре је, не по сто
ји раз лог да се ми сли да би до шло 
до ста бил но сти у се ве ро и сточ ној 
Ази ји, јер би се ожи ве ло над ме та
ње Ки не, Ру си је и Ја па на за ути цај 
у Ко ре ји. За тим, Тај ван је при мер 
мо гу ћег ра та из ме ђу САДа и Ки
не, јер овај про блем, ка ко на во ди 
Мир шај мер, «не по ка зу је зна ке 
не ста ја ња» (стр. 449), а и од но си 
САДа са Ки ном, глав ном ве ли
ком си ламри ва лом САДа у се
ве ро и сточ ној Ази ји, и Ја па ном, 
по гор ша ни су на кон хлад ног ра та. 
Исто као се ве ро и сточ на Ази ја, 
Мир шај мер на во ди да је и Евро па 
по при ште без бед но сног над ме

ли змом, јер су то ком 20. ве ка де ло
ва ле као спољ ни урав но те жи ва чи, 
ка ко би оси гу ра ле да ће оста ти 
је ди ни ре ги о нал ни хе ге мон. Што 
се ти че Ве ли ке Бри та ни је, она је 
европ ска си ла, ко ја ни је по ку ша
ла да оства ри ре ги о нал ну хе ге
мо ни ју због за у ста вља ју ће мо ћи 
во де них по вр ши на, ко је јој оне мо
гу ћа ва ју осва ја ње и кон тро лу це ле 
Евро пе. Ипак, и ова др жа ва, пре ма 
Мир шај ме ру, по на ша ла се сход но 
те о ри ји офан зив ног ре а ли зма, јер 
је де ло ва ла као спољ ни урав но те
жи вач у Евро пи. 

Бу ду ћи да те о ри ја офан зив ног 
ре а ли зма Џо на Мир шај ме ра не 
об ја шња ва са мо по на ша ње ве ли
ких си ла у про шло сти, већ на сто
ји и да пред ви ди њи хо во бу ду ће 
по на ша ње, Мир шај мер се по за
ба вио по ли ти ком ве ли ких си ла у 
два де сет пр вом ве ку. Од ба цу ју ћи 
ста но ви ште да су без бед но сно 
над ме та ње и рат ве ли ких си ла 
на кон хлад ног ра та пре ва зи ђе ни, 
Мир ша мер ис ти че да се анар хи ја 
у ме ђу на род ним од но си ма  по
кре тач по на ша ња ве ли ких си ла 
 ни је про ме ни ла са кра јем хлад
ног ра та и да др жа ве оста ју глав ни 
ак те ри свет ске по ли ти ке, те да по
сто ји по тен ци јал за ин тен зив но 
без бед но сно над ме та ње ко је би 
мо гло да до ве де до ве ли ког ра та 
(као до каз те мо гућ но сти он на
во ди чи ње ни цу да САД др же по 
сто хи ља да вој ни ка у Евро пи и се
ве ро и сточ ној Ази ји). Ипак, Мир
шај мер при зна је да је над ме та ње 
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те же на, и САД ће за др жа ти тру пе 
да би об у зда ле Ки ну. Мир шај мер 
за кљу чу је да уко ли ко Ки на по
ста не по тен ци јал ни хе ге мон, она 
ће оства ри ти ре ги о нал ну хе ге мо
ни ју, на на чин као што су то САД 
чи ни ле у 19. ве ку у за пад ној хе мис
фе ри. У том слу ча ју Ки на би би ла 
моћ ни ја су пер си ла не го САД 
у гло бал ном над ме та њу ко је би 
усле ди ло ме ђу њи ма.

Де ло «Тра ге ди ја по ли ти ке 
ве ли ких си ла» ожи вља ва ста ре 
кон цеп те свет ске по ли ти ке о ко
ји ма су де це ни ја ма пи са ли пред
став ни ци ре а ли стич ке те о ри је 
ме ђу на род них од но са. Ипак, но
ви на ко ју до но си ова те о ри ја, је, 
ка ко ис ти чу проф Си мић и мр 
Жи во ји но вић, у на сто ја њу да се 
спо је на из глед не спо ји ви кон цеп
ти струк ту ре ме ђу на род ног си
сте ма и об ја шње ња по је ди нач не 
спољ не по ли ти ке др жа ва (ве ли
ких си ла), што је ве ли ки до при
нос ове те о ри је за област ме ђу на
род них од но са. Ни је пре те ра но 
ре ћи да се ра ди о нај зна чај ни јем 
де лу ре а ли стич ке те о ри је ме ђу
на род них од но са још од по ја ве 
де ла «По ли ти ка ме ђу др жа ва ма: 
бор ба за моћ и мир» Хан са Мор
ген та уа и «Те о ри је ме ђу на род не 
по ли ти ке» Ке не та Вол ца. Осим 
на сто ја ња да уна пре ди и пре ва зи
ђе не до след но сти ре а ли стич ких 
те о ри ја, Мир шај мер уво ди и не ке 
за ни мљи ве ва ри ја бле, као што је 
«за у ста вља ју ћа моћ во да» ко ја да
је стра те гиј ску пред ност кон ти

та ња и мо гућ но сти ра та ве ли ких 
си ла. На во де ћи ра то ве 1990их на 
Бал ка ну и аме рич ко и европ ско 
ан га жо ва ње у њи ма, Мир шај мер 
ис ти че да «ре а ли зам још увек има 
мно го да ка же о ме ђу др жав ним 
од но си ма у Евро пи» (стр. 454). У 
при лог сво јој те зи аутор на во ди 
оп ста ја ње НА ТОа (ко ји би био 
рас фор ми ран да је Евро па за и ста 
«спрем на за мир»), и сто хи ља да 
аме рич ких вој ни ка ко ји су при
сут ни на европ ском тлу.

На кра ју, Мир шај мер твр ди да 
по сто је ће струк ту ре мо ћи у Евро
пи и се ве ро и сточ ној Ази ји не ће 
би ти одр жи ве до 2020. го ди не. У 
са мој Евро пи, Не мач ка има обе
леж ја по тен ци јал ног хе ге мо на, и 
то ће и по ста ти уко ли ко се аме
рич ке тру пе по ву ку из Евро пе, 
што је, пре ма Мир шај ме ру, ве о ма 
ве ро ват но, и та да ће на ста ти без
бед но сно над ме та ње ме ђу европ
ским си ла ма, јер би рас по де ла 
мо ћи од би по лар но сти пре ра сла 
у не у рав но те же ну мул ти по лар
ност, ко ја је нај о па сни ја вр ста 
струк ту ре мо ћи. Што се ти че се
ве ро и сточ не Ази је, струк ту ра 
мо ћи ће се, пре ма ауто ру, од ви ја
ти на два на чи на: или ће САД по
ву ћи тру пе из овог под руч ја ако 
Ки на не по ста не по тен ци јал ни 
хе ге мон, што ће иза зва ти Ја пан да 
по ста не ве ли ка си ла, при че му би 
си стем остао урав но те же но мул
ти по ла ран, или ће, ако Ки на по
ста не по тен ци јал ни хе ге мон, мул
ти по лар ност по ста ти не у рав но
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те о ри ја» (стр. 33). Ка ко сам аутор 
ис ти че, «по сто ји це на ко ју тре ба 
пла ти ти за по јед но ста вљи ва ње 
ствар но сти» (стр. 33). 

Све ово, ме ђу тим, не ума њу је 
зна чај и ори ги нал ност овог им
пре сив ног де ла, ко је пред ста вља 
не за о би ла зно шти во за сва ког чи
та о ца. Пи са но на чи тљив и ја сан 
на чин, де ло пру жа чи та о цу мо
гућ ност да усво ји јед ну гло бал ну 
ви зи ју све та, а на ње му оста је да ту 
ви зи ју при хва ти као је ди ну, или 
као са мо јед ну, у раз у ме ва њу са
вре ме них ме ђу на род них од но са.

нен тал ним си ла ма и спре ча ва да 
ве ли ке си ле јед ног да на по ста ну 
гло бал ни хе ге мо ни. Та ко ђе, ин те
ре сант но је и уво ђе ње пој ма не у
рав но те же не мул ти по лар но сти, 
ко ји су, на су прот би по лар но сти и 
урав но те же ној мул ти по лар но сти,  
мно го опа сни ји за евен ту ал но из
би ја ње су ко ба. 

Ипак, не ко ли ко сла бо сти уоч
љи ве су у овој те о ри ји, ко је су 
углав ном свој стве не ре а ли стич
ким те о ри ја ма. Пре све га, то је 
пре на гла ша ва ње вој не мо ћи, уз 
пот пу но иг но ри са ње дру гих, не
вој них чи ни ла ца мо ћи. Аутор на
во ди ма ло при ме ра ал тер на тив
них об ја шње ња (кон струк ти ви
зам, те о ри ја де мо крат ског ми ра), 
ко је по сма тра не као ал тер на тив
не при сту пе, већ као пер спек ти ве 
ко је су не спо ји ве са ре ал но шћу 
ме ђу на род них од но са. Мир шај
мер од ба цу је ути ца је на ци о нал не 
кул ту ре, иде о ло ги је и уну тра шње 
по ли ти ке као не ва жне за раз у
ме ва ње спољ не по ли ти ке ка ко у 
про шло сти та ко и у бу дућ но сти. 
Он на сто ји да пру жи об ја шње ње 
свет ске по ли ти ке са мо кроз раз
ма тра ње струк ту рал них фак то ра 
(анар хи ја, рас по де ла мо ћи), те су 
за ње га др жа ве као «цр не ку ти је 
или би ли јар ске ку гле» (стр. 33). 
Ипак, он сам при зна је да по не кад 
«ови дру ги, за не ма ре ни фак то ри 
мо гу пре о вла да ти у про це су до
но ше ња од лу ка у др жа ви, те да се 
у тим окол но сти ма офан зив ни 
ре а ли зам не ће по ка за ти као до бра 
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