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Рецензија рукописа књиге др Драгана Станара
Етика међународне политике

 Књига др Драгана Станара представља значајно осве-
жење у области примењене етике, и то у оној њеној области 
која је, нарочито код нас, веома запостављена: у области по-
литичке етике. Оно што краси рукопис јесте комбинација 
компетенције (која подразумева објективност у приступу, 
идеолошку неутралност и уздржаност од скакања на закључ-
ке) и интелектуалног и људског ангажмана који се не скрива 
иза било какве помодности. Међу свим одликама које има 
ова књига ово је можда и највећа врлина: одсуство помодно-
сти, пристрасности и било какве апологетике. 

 Садржај књиге је разуђен али и прецизан, и такође 
обухватан. Станар полази од почетка, од дефиниција основ-
них појмова (појмова етике и морала, и могућности примене 
моралног критеријума на политичку праксу), а затим се, ло-
гичким редоследом „пење“, у све оштријем успону, ка грани-
цама политичког одлучивања и делања – анализирајући оне 
најважније, иако често скривене, делове политичке праксе на 
међународном плану. Истовремено, и то је такође једна од вр-
лина ове књиге, одговорно заобилази огромни талас текуће 
рециклаже у производњи идеолошких схема најразличити-
јих врста, рециклаже која карактерише схоластичку „прои-
зводњу“ нашег доба једнако, или можда и више, као и свако 
друго доба. 

Навешћу један пример овог скрупулозно спроведеног 
поступка логичке и етичке анализе једног скривеног феноме-
на који, поред вештачких граница наслеђених из прошлости 
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колонијалног доба (по принципу Uti possidetis iuris), пред-
ставља једну од најзлоћуднијих империјалних манипулација 
савременог света – изједначавање појмова „нација“ и „држа-
вљанство“. Немерљива је амплитуда зла која, у целини света, 
једнако на међународном и на микросоцијалном плану, прои-
злази из ове значењске злоупотребе. Станар предузима слич-
не појмовне и моралне анализе на многим од најосетљивијих 
тачака појаве политичког зла у нашем свету, зла које је често 
заташкано слепим држањем за давно превазиђене ставке по-
литичког вокабулара од пре двеста или триста година. 

Уопште, свим закључцима у овој књизи претходи темељ-
на логичка и етичка анализа која обезбеђује висок квалитет 
описа, тврдњи и закључака које књига садржи. Од општих пи-
тања артикулације међународних односа, који су у време ин-
тензивне глобализације у процесу до угрожености радикалне 
реинтерпретације, преко питања безбедности, која се такође 
трансформише до граница промене значења самог појма бе-
збедности, до артикулације националне одбране у контексту 
убрзане промене у дистрибуцији светске мапе моћи и, конач-
но, до анализе феномена рата, феномена који, са једне стране, 
би „требало“ да нестане док, са друге стране, све више постаје 
„асиметричан“ (и такође све мање правичан а све више пони-
жавајући), књига покрива управо све оне најважније аспекте 
међународне етике у наше време. Њена превасходно фило-
зофска артикулација је истовремено обезбеђује од оног што 
је, и овде, једна од претећих опасности: она у потпуности из-
бегава свако проповедање, и скрупулозно чува оно што јесте, 
или би требало да је, главна врлина добре књиге: релеванцију 
и плаузибилност. 

У Београду, 5-ог јула 2021.                Проф. др Јован Бабић 
     



Предговор

Мало је шта у академској каријери толико тешко, захтев-
но, напорно и потпуно исцрпљујуће као што је писање. Пи-
сање дуже студије, монографије, књиге захтева ментални и 
физички напор који је необјашњив онима који имају огром-
ну привилегију да „само“ читају. Како је лепо „само“ читати! 
Чин писања наравно подразумева и читање, и то дуготрајно, 
пажљиво, концентрисано и веома обимно. То читање зарад 
писања је по својој природи другачије од читања зарад учења 
и уживања – као да га његова инструментална функција не-
како суптилно, али и готово у потпуности, лиши сваке при-
влачности и занимљивости. Читање зарад писање претвара 
се у неиздрживо напоран и монотон процес, оптерећење и не-
пријатну али нужну обавезу. Слободном и веома грубом про-
ценом, рекао бих се да је за сваку написану страну потребно 
прочитати макар 50 „туђих“ страна, вероватно и више. Еуфе-
мизам би био рећи да није баш свака од тих 50 туђих страна 
посебно занимљива. Као што то неће бити ни свака страна 
ове књиге. Али, чак и такво читање неупоредиво је лакши и 
пријатнији део процеса писања, од самог „тргања“ смисла из 
света идеја и стављања речи и реченица на празан папир. Тај 
празан папир често врло нападно и узнемирујуће „гледа“ у 
нас, изазивајући нас и стварајући један јединствен и застра-
шујући облик анксиозности и истинске унутрашње духовне 
тескобе. Али, довољна је само једна, прва, написана реченица 
да писац херојски тријумфује над празним папиром! Таквих 
мегдана писца и празне странице има онолико колико има 
и страница – потребне су стотине и стотине победа писца 
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над страницом, речи над зјапећом белом празнином папира, 
смисла над простим непостојањем, да бисмо дошли до књиге. 

Писање увек почиње једним инспирисаним полетом 
и ентузијазмом, који су, нажалост, увек веома ограниченог 
трајања. За час се тај ентузијазам разблажи напором, све док 
у једном моменту и потпуно не нестане. Додуше, има тре-
нутака када се он накратко врати у процесу писања, али је 
сваки следећи „талас“ ентузијазма све краћи. Мислим да се 
свест о неопходном обиму, квантитету и квалитету чистог и 
непатвореног рада који је неопходан за стварање једне дуже 
студије формира тек у процесу писања. Некако га увек дра-
матично потценимо у припреми. Већи део процеса писања 
представља свакодневни силазак у мрачни и скучени рудник, 
у који нам се углавном не силази. Али, без силаска у рудник 
нема ни злата ни дијаманата. Ентузијазам и надахнуће су оно 
што започиње писање, али су преданост, одрицање и дисци-
плина оно што га завршава и чини уопште могућим. Мој му-
дри пријатељ Илија Кајтез ми је једном приликом рекао да 
је књига готова у оном моменту када ти физички припадне 
мука од саме помисли на тему и на писање. Он се сигурно 
неће љутити, али ја мислим да је то тек половична истина. 
Чини ми се да ништа добро не би било написано да су пи-
сци престајали да пишу у моменту када им постане мука. Оно 
истински добро и вредно долази из напора писања уз муку и 
упркос муци, из превазилажења људског нагона да се просто 
дигну руке од свега. Сигуран сам да би се и он сложио. 

Зашто се онда уопште и пише, када је целокупан процес 
толико мучан, тежак, захтеван, непријатан и до те мере посе-
сиван да просто тражи да се све остало у животу занемари? 
Признајем да одговор некада може бити садржан у награди и 
незамењивом осећају потпуне испуњености и смисла који до-
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носи стварање нечега што није постојало, физичке и матери-
јалне артикулације идеја и мисли која остаје и када нас више 
не буде, и која омогућава да они после нас „разговарају“ са 
нама када год нас читају. Осећају смисла који доноси отима-
ње нечега из равни непостојања и синтетисање тога у раван 
постојања. Понекад, међутим, поред наведене емоције и по-
траге за смислом, пише се и зато што је то нужно и потребно. 
Ова је књига еклатантан пример писања из нужности, које ће 
несумњиво донети и испуњеност и смисао, али тек као секун-
дарне резултате. У друштву и времену у ком се непрестано 
говори, пише и мисли о политици, моралу и „моралу“, било 
је неопходно пружити преко потребно теоријско разјашњење 
како би се начинио први корак ка рашчлањивању појмовне 
конфузије која влада у дискурсу о моралу и политици. Наро-
чито о специфичној области међународне политике. Форма и 
концепција саме књиге говори у прилог оваквој мојој намери, 
намери стварања темеља за смислену дискусију о моралу у 
међународној политици и за даљу, дубљу и опширнију тео-
ријско-практичну надоградњу тог темеља.

Први сегмент књиге, који се бави појмовним дефиниса-
њем морала и етике и њиховим односом са остатком ствар-
ности можда ће се на први поглед учинити диспропорци-
јално и непотребно обимним и детаљним. Међутим, дубоко 
сам уверен да то није случај. Слушајући и читајући веома 
озбиљне и застрашујуће интелигентне људе, практичне по-
литичке стручњаке и истакнуте интелектуалце који се баве 
политиком немогуће је било не приметити колико се њихово 
неразумевање улоге морала у политици уопште, а нарочито у 
међународној политици, заправо деривира из неразумевања 
феномена морала као таквог. Неразумевање значења основ-
них појмова етике, одлика морала и односа моралних норми 
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са осталим друштвеним нормама кључни је и основни разлог 
потпуне релативизације и погрешног сагледавања моралних 
феномена у политици уопште. Тој конфузији додатно допри-
носи присуство термина морал и у другим наукама које су 
релевантне за разумевање политике, као што су социологи-
ја, антропологија, психологија, итд. Међутим, у тим наукама 
термин морал има другачије, некада и неспојиво, значење са 
оним што он значи у етици. 

Тежиште другог сегмента књиге је на елаборацији спе-
цифичности међународне политике, и објашњењу околно-
сти и реалних чињеница које конституишу стање у којима се 
одвијају међународни политички односи. Оно је практично 
окренуто другој страни медаље проблема неразумевања уло-
ге морала у међународним односима – неразумевања које до-
лази из инсистирања на „теоријској“ етици која не уважава 
фактицитет. Практична етика нужно претпоставља разуме-
вање и примат фактицитета над идеално-апстрактној приме-
ни универзалних моралних начела, и на тај начин омогућава 
смислено морално суђење у конкретним ситуацијама о спе-
цифичним поступцима и процесима у међународној поли-
тици. Пуританско инсистирање на приступу по којем ништа 
од онога што је у реалности могуће у политици није заправо 
морално дозвољено не води нигде другде осим у редукцију 
етике у академизам, формализам и апстрактно и неупотре-
бљиво знање којим се политика a priori означава као немо-
рална пракса. 

Трећи и четврти сегмент студије посвећени су етичкој 
димензији улоге безбедности и система националне одбра-
не у креирању међународне политике, са кулминацијом у 
форми рата. Сваки покушај разумевања етике међународне 
политике без уважавања круцијалног фактора националне 
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безбедности, а нарочито без разумевања онтолошко-етичке 
природе рата, осуђен је на неуспех. Као што и сваки покушај 
разумевања рата ван политичког контекста завршава истим 
исходом. Штавише, чини се да се улога морала у међународ-
ним односима најјасније и најдиректније може сагледати 
управо разматрајући моралне перспективе рата и других ре-
левантних облика политичког насиља, али и анализирајући 
атрибут националне безбедности као вероватно најзначајни-
ји и најчешћи аргумент у свакој дискусији о моралним (не)
ограничењима поступања у међународној заједници.

Сваки сегмент, тј. поглавље, књиге допуњен је једним 
релативно кратким додатком. Сматрам да су одређени фе-
номени, као што су зло, идентитет, тероризам и ревизиони-
зам, ипак превише важни и значајни да би у студији која се 
бави етиком међународне политике остали на нивоу тек неке 
шире фусноте. Са друге стране, био сам мишљења да би њи-
хово директно увођење у ток аргументације представљало 
исувише велику и обимну дигресију од основне идеје сваког 
поглавља. На овај начин, осим што је направљен, по мом ми-
шљењу оптималан, компромис између важности додатака и 
смисленог тока аргументације у поглављима, омогућено је и 
потпуно независно читање и разумевање додатака, као по-
себних мисаоних целина. 

Коначно, важно је подвући да ова књига не претендује 
да буде штиво намењено дубљем разумевању међународних 
односа, већ само њихове етичке перспективе. Они су исуви-
ше комплексни, слојевити и динамични. За стручно разуме-
вање појмова, перспектива и теорија међународних односа 
ипак је примеренија стручна научна литературе из области 
политикологије и савремене теорије међународних односа.  
Исто тако, ову студију не треба схватити ни као литературу 
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за темељно разумевање теоријске етике у целини. Њен увод-
ни сегмент има примарну функцију да оспособи читаоца да 
минимално исправно разуме и тумачи преостала поглавља 
и улогу морала у међународној политици. Разматрања етике 
у систему безбедности као и етике рата једнако су ограни-
чена и, чак би се рекло површна, за суштинско разумевање 
ових феномена. Она су адекватна тек за стварање могућности 
разматрања њиховог утицаја на улогу морала у међународној 
политици. Узимајући у обзир ове нужне лимите научне дуби-
не поменутих феномена, на крају сваког поглавља налази се 
препорука неколико наслова за даље читање. Наведени на-
слови, сви на српском језику, омогућавају дубље и шире разу-
мевање феномена који се у овој књизи разматрају само у кон-
тексту етике међународне политике. Оптимално је, наравно, 
прочитати све те, али и бројне друге студије, па тек се онда 
вратити на етичко разматрање које нуди ова студија. Свестан 
практичне неизводљивости оваквог подухвата за огроман 
проценат оних заинтересованих за разумевање улоге морала 
у међународној политици, за скроман циљ ове књиге поста-
вио сам субоптимално, али адекватно, упознавање са основ-
ним појмовима, идејама и перспективама етике међународне 
политике. Стога гајим искрену наду да ова књига неће пред-
стављати само споменик тријумфа пишчеве воље, истрајно-
сти и упорности над празним страницама и бесмислом, већ и 
темељ за преко потребан и насушан конструктиван дијалог о 
етици међународне политике који ће бити очишћен појмовне 
конфузије и ослобођен искључивости неупотребљиве тео-
ријске апстракције.  



1. Етика и морал

Појмови етике и морала део су готово свакодневног дис-
курса већине људи који говоре српским језиком, а случај је, 
наравно, идентичан и у другим језицима света. Фреквент-
ност, шароликост и нарочито популарност њихове употребе 
чине их веома познатим и блиским широј јавности, те је скоро 
немогуће срести човека који се у неком моменту живота није 
сусрео са моралним и етичким дискусијама неке врсте. Није 
изгледно да данас међу нама постоји особа која није изло-
жена континуираним расправама о моралној декаденцији и 
пропасти, опадању морала, правим и погрешним моралним 
вредностима, моралном карактеру и моралним принципи-
ма, моралу и моралисању, моралној кризи друштва, јавним 
етичким питањима, пословној, породичној и животној ети-
ци, етичким одборима и нормама, моралу нације, борбеном 
моралу и јавном неморалу, моралној подршци, хришћанској 
етици, политичкој етици, етици рата, моралним врлинама, 
моралним дилемама и искушењима, неетичности међуна-
родне заједнице, итд. Не само да смо данас (не)вољни сведо-
ци личних, али и веома популарних јавних и медијских, по-
лемика о моралу и етици у свим претходно наведеним обли-
цима (и у још небројено много других, разуме се), већ и сами 
неизбежно веома често мислимо и говоримо ослањајући се 
управо на ове појмове као кључне у сопственој аргумента-
цији о стварности. Чини се очигледним и очекиваним да би 
оволико фреквентна и свеобухватна употреба појмова етика 
и морал у свакодневном дискурсу свакога од нас нужно зна-
чила да постоји јасно и недвосмислено разумевање ових пој-
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мова, као и широк друштвени консензус око њиховог, макар 
денотативног, значења, зар не? У супротном, то би значило 
да смо индивидуално, али и колективно као друштво, заоку-
пљени анализирањем и употребом појмова којима заправо и 
не познајемо пуно (а можда ни право) значење, које не умемо 
да дефинишемо, и који имају посебно (а тиме и знатно друга-
чије!) значење за свакога од нас. Уколико је заиста ситуација 
таква да постоји дубоко неразумевање значења појмова ети-
ка и морал, онда је друштво у немалој опасности од потпуно 
јалових дискусија о моралу, и у крајњој линији од одсуства 
нужне и минималне редунданце потребне за међусобно ра-
зумевање и конструктиван дијалог. Стога свака дискусија о 
моралу и етици мора поћи од претпоставке да је нужно прво 
дефинисати и одредити значење ових појмова. Значај преци-
зног дефинисања и разумевања морала и етике нарочито је 
висок за употребу ових термина у сфери међународне поли-
тике, која је по својој природи изузетно специфична у морал-
ном контексту. 

За почетак, потребно је одговорити на веома очигледно 
питање – има ли уопште разлике између појмова морал и ети-
ка, или су они просто идентични појмови и као такви могу да 
се користе синонимично, будући да се „у свакодневном жи-
воту, често… реч ‘морални’ замењује речју ‘етички’“1. Иако 
се заиста у многим језицима света, укључујући ту и српски 
језик, појмови етике и морала по правилу користе као сино-
ними, за академско-интелектуално разумевање комплексно-
сти моралне стварности неопходно је њихово разликовање. 
У српском језику чак проблем недовољног разликовања ових 

1 V. Stevanović, Moral i etika, Slobodan Mašić, Beograd, 2003. Цитирано 
у Војна етика, хрестоматија (ур. Б. Гроздић), Војноиздавачки завод, 
Београд, 2009, стр. 13.
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појмова превазилази пуки колоквијални говор, будући да 
Речник српског језика Матице српске дефинише „морал“ у 
секундарном значењу просто као „етика“, док је секундарна 
дефиниција појма „етика“ готово истоветна примарном зна-
чењу појма „морал“2. И док овакво неразликовање морала и 
етике можда и није толико битно за лаичке свакодневне по-
требе, бављење специфичном проблематиком морала ипак 
захтева разјашњавање појмова. Почнимо од, за дефинисање 
вишеструко лакшег и једноставнијег, појма етике. 

1.1 Шта је етика?

Термин етика (грч. ἠθικός / ἦθος (ethos) - карактер), али 
и само својеврсно заснивање етике као посебне гране фило-
зофије, понајвише се везује за Аристотела, који је целокупну 
људску природу поделио на два дела – део који је разуман и 
којем влада логика (дианоетички/интелектуални део) и део 
којим владају жеље и емоције (етички део)3. Етику можемо 
најпростије и најкраће дефинисати као „науку о моралу“4, од-
носно посебну дисциплину унутар филозофије која за свој 
предмет узима морал. Филозофија морала заједно са естети-
ком представља један облик аксиологије5, гране филозофије 
која се бави питањима вредности у ширем смислу. Етику мо-
жемо поделити на две основне гране, односно субдисципли-
не:
2 Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2011. стр. 345. и 

716.
3 Ibid, стр. 10.
4 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 10.
5 Поред наведених „грана“, филозофија се бави и питањима знања 

и сазнања (епистемологија/гносеологија), стварности (метафизика), 
постојања и бића (онтологија), исправног мишљења (логика), итд.  
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1) Теоријску етику (метаетика)
2) Нормативну етику
 а) општа нормативна етика
 б) практична (примењена) етика
Иако је задатак теоријске етике у ширем смислу „анали-

за, објашњење и разумевање морала“6, она се данас у вели-
кој мери поистовећује са метаетиком. Метаетика представља 
анализу значења моралних појмова, односно „питања другог 
реда“7 и има задатак да одговори на питање „шта људи раде, 
кад доносе моралне оцене“8, те стога испитује значење и ло-
гику моралног језика. Када се ради о нормативној етици, она 
се може бавити дефинисањем моралних стандарда и етичких 
нормативних теорија које дефинишу опште принципе пона-
шања (општа нормативна етика) или формулисањем и обја-
шњавањем моралних норми и принципа у специфичним, по 
обичају важним и контраверзним, праксама и феноменима 
живота (примењена етика).

И поред тога што су филозофска разматрања морала 
била неизоставна код готово сваког античког мислиоца, чини 
се да су живот, дело и смрт Сократа у највећој мери утицали 
на развитак етике. Мада он „није нудио никакву систематску 
етичку теорију, никакав попис моралних принципа“9, њего-
ва мисија отпора релативизму софиста начинила је од њего-
ве мисли „главно извориште… европске етике“10. Софисти, 
чувени путујући учитељи мудрости у античкој Грчкој, поду-
чавали су богате Грке „врлинама“ које су биле утемељене на 

6  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 22.
7  N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 14.
8  J. Babić, „Meta-etika“, Theoria, Vol. 49 1-2/2006, стр. 101.
9  М. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2020, стр. 36.
10  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 215.
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прагматичном принципу политичке вештине и реторике – за 
софисте, „човекова ἀρετή (врлина) је његово ваљано функци-
онисање као човека.. функционисати ваљано као човек у гра-
ду-држави значи бити успешан грађанин“11. Из перспективе 
етике12, софистичко учење отелотворавало је потпуни морал-
ни релативизам и егоистички индивидуализам, којем се Со-
крат тако снажно и утицајно супротставио. Међутим, иако је 
Сократ суштински негирао релативизам софиста, и сматрао 
да постоје универзалне моралне норме, један веома важан 
елемент остаје заједнички и за софистичку и за сократовску 
етику – врлина се може научити13. Сократов монументални 
значај у историји етике је несумњив и неоспоран, будући да 
је он „покренуо кључна филозофска питања у етици“14, који-
ма су се даље бавили и које су даље богато развијали његови 
интелектуални наследници.

Свакако најчувенији интелектуални наследници Сокра-
та јесу Платон и поменути Аристотел. Ови, за разлику од Со-
крата, изузетно плодни филозофи оставили су за собом ми-
сли и моћне теоријске системе који су се бавили готово свим 
аспектима постојања – од ботанике и математике преко ор-
ганизације државе до космологије и епистемологије.  Међу-
тим, и код једног и код другог, етичка разматрања су у самом 

11 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 
35.

12 И не само из перспективе етике - софистичко учење није 
подразумевало само морални, већ и „општи релативизам у теорији 
сазнања“, који је одлично репрезентован у најчувенијој софистичкој 
мудрости Протагоре „Човек је мерило свих ствари; оних које јесу да 
јесу, и оних које нису да нису“. Ibid. стр. 36.

13 Шире о релативизму/апсолутизму и изворима морала у даљем 
тексту. 

14  А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 
45.
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епицентру свеукупне филозофије. Платоново виђење етике 
„произилази из његове онтологије“15 и чувеног учења о равни 
или свету савршених форми, односно идеја у којем егзисти-
ра и идеја добра. Додатно, она не само што постоји, већ је и 
хијерархијски на врху лествице идеја и представља највишу 
и ултимативну идеју. Ово је Платоново учење касније хри-
стијанизовано и у великој мери је утицало на конципирање 
основних хришћанских онтолошких идеја. Оно што је од из-
узетне важности у Платоновој етици јесте њена својеврсна 
бифуркација, јер поред разматрања идеје добра и вредности, 
значајан део Платонове етичке мисли представља једна врста 
синтезе етике и политике16, која врхунац доживљава у њего-
вом чувеном делу Држава. Оваква синтеза и ширење фокуса 
етичког разматрања са појединца на друштво имала је дале-
косежне импликације по даљи развој етике. Како Макинтајер 
(MacIntyre) исправно примећује, „Платонов морал и Плато-
нова политика у тесној су међусобној зависности. Свако од 
њих логички захтева да буде допуњено оним другим“17. Сврха 
je политике дакле етичка - изградња друштва по принципима 
мере и хармоније, као што су ови принципи неопходни и у 
индивидуалном функционисању. 

Поменути Аристотел, који је, како се то популарно каже, 
„крстио“ етику, вероватно је најчувенији, не само антички 
грчки филозоф, већ филозоф уопште. Оно што Аристоте-
ла чини врхунцем грчке античке мисли јесте чињеница да 
је управо он „достигао креативну синтезу знања и теорија 

15  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 223.
16  Политике у смислу филозофског разматрања оптималног устројства 

друштва и државе. 
17 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 

72.
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ранијих мислилаца“18, односно да је успео да систематизује 
укупну мисао хеленског доба. Аристотелова етика предста-
вља заснивање телеолошке етике и етике врлина, будући да 
је одређена циљем делања. Попут његовог учитеља Платона, 
и Аристотел у великој мери везује етику и политику, па и ње-
гово најчувеније дело Никомахова етика заправо за предмет 
узима „политику“, а „спис насловљен Политика приказан је 
као наставак Етике“19. Вероватно централни појмови Ари-
стотелове етике јесу појмови умерености и врлине, а са тим у 
вези нарочито је важно делање по врлини. Како је разматра-
ње основних принципа Аристотелове етике нужно за разуме-
вање концепата етике врлина и телеологије, више дискусије о 
елементима Аристотеловог етичког мишљења биће у погла-
вљима која следе и која ће се бавити етичким нормативним 
теоријама. 

Степен и дубина општег парадигматског утицаја фило-
зофије наведених и највећих грчких мислилаца на целокупан 
интелектуални развој Европе и целокупне западне цивили-
зације не може се пренагласити, јер евидентно „од Сократа 
и његових непосредних наследника, Платона и Аристотела, 
постоји јасна линија континуитета… све до данашњих да-
на“20. Утицај њиховог заснивања етике није био ништа мање 
драстичан на даљи развој ове филозофске дисциплине све до 
данас. Хеленистичко доба које је уследило донело је са собом 
чувене филозофске школе које су у сржи свог интересовања 
имале управо етику. Зенонов стоицизам, скептицизам, ки-
ренски и Епикуров хедонизам, итд.  успешно су „конзерви-
18 М. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2020, стр. 39.
19 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 

78.
20 K. Rou, „Etika u antičkoj Grčkoj“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 

Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 179.



24 Етика међународне политике

рани“ и допуњени римском интерпретацијом античке грчке 
филозофије кроз радове Сенеке, Марка Аурелија, Лукреција, 
Цицерона и других. Међутим, веома је тешко одговорити на 
питање где се тачно налази граница између грчке и касни-
је римске филозофије, а самим тим и „где се завршава грчка 
етика…“ будући да „Лукреције и Цицерон, два рана писца на 
латинском језику, углавном настоје да тумаче грчке изворе за 
своје римске читаоце“21 те је површно експлицитно сврстава-
ти те мислиоце у не-грчке. Са нужним опадањем хеленизма 
и декаденцијом Римског царства, новонастали духовно-ин-
телектуални вакуум на Западу испунила је појава и ширење 
хришћанства, које је понудило једну нову и другачију пер-
спективу мисли о човеку и свету.

Историјски-епохална парадигматска промена коју је до-
нело хришћанство природно је утицала и на даљи развој ети-
ке. Веома је тешко, ако је уопште и могуће, дефинисати и оме-
ђити оно што бисмо назвали хришћанском етиком. Етички 
погледи унутар хришћанства представљају амалгам вредно-
сти и перспектива јудаизма и моралне филозофије античких 
филозофа, од којих свакако највише Платона и Аристотела22, 
те таква етика представља „сукцесивни израз облика живо-
та хебрејског племенског уређења, хеленистичке монархије, 
римског империјалног пролетаријата, константинских биро-
крата и њихових наследника…“23. Развој опште хришћанске 
теолошке мисли започиње у периоду патристике, у којем цр-

21 Ibid. стр. 180.
22 У целокупној хришћанској филозофији јасно се огледају 

неоплатонистички и неоаристотелијански периоди и теолози/
мислиоци. 

23 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 
132.
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квени Оци24 нуде најранија тумачења сакралних јудео-хри-
шћанских списа. Чини се да патристика свој врхунац, а ово 
се нарочито односи на етичка разматрања нама централних 
феномена као што су држава и рат, доживљава са Аурелијом 
Августином (Свети Августин Хипонски), који је општепри-
знат као „главни творац хришћанског погледа на свет“25. Пе-
риод схоластике који је уследио од краја XI века представљао 
је „без сумње, врхунац средњовековне мисли, период у којем 
је посејано интелектуално семе…“26, и период у којем су ау-
тори из редова Доминиканаца и Фрањеваца остварили сна-
жан утицај на хришћанско схватање света. Схоластичари су 
у потпуности ревитализовали античку филозофију, нарочи-
то елементе Аристотеловог учења, и на филозофском темељу 
настојали градити теологију. И док се за оца схоластике уо-
бичајено сматра Анселмо27, без сумње најзначајнија фигура 
целокупне хришћанске средњовековне мисли, а тиме и етике, 
јесте Тома Аквински (Свети Тома). Аквински није само нај-
већи и најважнији мислилац схоластике, већ и најзначајнији 
„од свих филозофа рођених између Аристотела и Декарта“28. 
Значајан део Томиног опуса посвећен је управо етици и мо-
ралним вредностима, са акцентом на религијску димензију 
морала. Утемељење хришћанске етике у патристици и схо-

24 Међу најзначајније представнике патристике спадају Климент 
Александријски, св. Јеронимо, Ориген, и др.  

25 М. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2020, стр. 52.
26 Dž. Holdejn, „Srednjovekovna i renesansna etika“, Uvod u etiku, (ur. P. 

Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 197.
27 Поред Кантерберијског надбискупа Анселма, значајне фигуре 

схоластике били су и Боетије, Абелар, Мајстер Екхарт, Дунс Скотус 
и Вилијам Окански, са којим се практично и завршава схоластика, 
или макар њено „златно доба“. 

28 Dž. Holdejn, „Srednjovekovna i renesansna etika“, Uvod u etiku, (ur. P. 
Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 207.
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ластици имало је значајног утицаја на даљи ток хришћанске 
теологије и културе уопште. Не треба наравно губити из вида 
ни значајан утицај каснијих Лутерових учења, као ни веома 
плодну етичку мисао православних филозофа као што су Бе-
рђајев, Иљин, Леонтјев, али и значајних српских теолога Ни-
колаја Велимировића и Јустина Поповића као и Владете Јеро-
тића. Критичари пак примећују да је „парадокс хришћанске 
етике управо у томе што је одувек настојала да из прогласа 
упућених појединцу или малим заједницама… изуме кодекс 
за друштво као целину… не можемо стога да очекујемо да у 
ономе што говоре нађемо основу за живот у континуираном 
друштву“29.

Неизбежно слабљење утицаја цркве и ступање на исто-
ријску сцену нових облика и праваца мисли и живота отело-
творених у ренесанси и каснијем просветитељству имало је 
утицаја и на даљи развој етике као науке, која је ушла у пе-
риод „модерне моралне филозофије“30. Од Монтења, који се 
препознаје као зачетник прве фазе транзиције у модерну ети-
ку, преко, за то време шокантног, рационалног егоизма Хобса 
и Макијавелија, Спинозиног етичког рационализма и учења 
Лока и Хјума до француског материјализма Холбаха и Хел-
веција као и просветитељства Монтескјеа и Русоа, западна 
филозофија морала развијала се на другачији начин од онога 
који је успостављен током доминације хришћанских теолога 
у европској филозофији. И поред тога што су сви наведени 
мислиоци, као и многи други значајни филозофи тог доба, 
дали значајан допринос етици, несумњиво највећи утицај на 
савремену етику имали су британски утилитаристи Џереми 
29 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 

136.
30  J.B. Šnevind, „Moderna moralna filozofija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), 

I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 215.
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Бентам и Џон Стјуарт Мил и вероватно најзначајнији фило-
зоф у историји етике, Имануел Кант. Кантов утицај на етику 
је толики да се данас „етика као предмет дефинише кантов-
ским терминима“ док „за многе који нису чули за филозо-
фију, а још мање за Канта, моралност је, грубо узев, оно што 
је Кант о њој рекао“31. Штавише, дубина његовог епохалног 
утицаја етику огледа се и у његовом наслеђу, у интерпрета-
цијама „Кантове етике и кантовској етици“32, односно у томе 
што највећа имена филозофије после њега, као што су Шелер, 
Хегел и Маркс, у великој мери ослањају своје етичке системе 
на Кантову аргументацију или на побијање његових теза. Не-
сумњив допринос савременом корпусу етичких разматрања 
дали су и Кјеркегор, Шопенхауер и незаобилазни Ниче, као 
и релативно модерни етичари Шлик (Schlick), Мур (Moore) 
, Дјуи (Dewey), Рос (Ross), Ролс (Rawls), Хер (Hare), и многи 
други33. Етика данас представља једну од најживљих и најза-
нимљивијих грана филозофије, нарочито у форми практич-
не или примењене етике, у тренуцима када се човечанство 
суочава са цивилизацијским изазовима вештачке интелиген-
ције, нових технологија, нових облика живота и друштвеног 
устројства, итд. 

31 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 
212.

32 O. O’Nil, „Kantovska etika“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. Zorana 
Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 256.

33 Фокус овог дела текста био је на развој „западне“, хришћанске етике. 
То наравно не значи да не постоје снажне и вековне велике етичке 
традиције у старим културама као што су кинеска етика, индијска 
етика, исламска етика, итд. 
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1.2. Шта је морал?

Како смо у претходном поглављу утврдили да је етика 
заправо тек филозофска дисциплина, грана филозофије која 
се бави моралом, пред нама је важан задатак детерминиса-
ња њеног предмета изучавања, односно дефинисања шта је 
то заправо морал. Дефинисање морала знатно је изазовни-
је, теже и комплексније од дефинисања појма етике, не само 
услед метаетичких изазова већ и због збуњујуће вишезнач-
ности појма морал34. Стога је први корак ка јасном одређењу 
предмета етике, тј. јасном одређењу „етичког“ значења појма 
морал управо диференцијација овог, од осталих значења. У 
супротном, настаје појмовна конфузија која онемогућава не 
само исправно поимање морала, већ води потпуној негаци-
ји било какве релевантности и сврсисходности етике. Нај-
већи проблем у разумевању позиције и значаја етике доноси 
базична двозначност термина морал – „он, са једне стране, 
означава један особен критеријум, који се примењује на људ-
ске поступке и праксе, али исто тако он је једна друштвена 
појава, која у овом или оном облику постоји у сваком дру-
штву“35. Очито је дакле да реч морал може функционисати у 
два смисла – првом који је вредносно одређен и другом који 
је вредносно неутралан, односно који само означава „осо-
бености начина понашања неког појединца, неке групе или 
неке историјске епохе… укључујући и добре и рђаве појаве, 
односно особине“36. Штавише, не-вредносно значење терми-

34 Вишезначност појма морал није ендемска српској језику, већ се 
јавља у готово свим највећим језицима света.  

35 J. Babić, „Činjenice, načela, vrednosti“, Moral i naše vreme, Službeni 
glasnik, Beograd, 2005, стр. 37.

36 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 10-11.
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на морал има додатну, веома занимљиву, варијанту у контек-
сту сфере безбедности која уноси додатну конфузију. Стога је 
у контексту ове књиге важно разликовати морал у три разли-
чита значења:

1) Антрополошко-социолошко значење морала;
2) Психолошко значење морала;
3) Етичко значење морала.

Како је предмет ове студије етика међународне поли-
тике, релевантно значење, односно значење којим ћемо се 
бавити у нашем истраживању, јесте специфично и комплек-
сно етичко значење морала, са свим његовим посебностима. 
Ипак, потребно је прво укратко објаснити и преостала два 
не-вредносна значења термина морал37. 

1.2.1.  Значења термина морал

Антрополошко-социолошко значење морала

У свом вредносно неутралном смислу, морал је као дру-
штвена појава очигледно „увек партикуларан… он може бити 
различит… он је такође подложан и мењању кроз време“38, 
што значи да може постојати истовремено више различитих 
„морала“ у различитим друштвима, или чак више „морала“ 
у различитим периодима једног истог друштва. Ово је веома 

37 Свакако да су и оба ова вредносно неутрална значења термина морал 
важна за разумевање међународне политике, али су прикладнији за 
изучавање у оквиру других научних дисциплина које са баве овим 
феноменима.

38 J. Babić, „Činjenice, načela, vrednosti“, Moral i naše vreme, Službeni 
glasnik, Beograd, 2005, стр. 38.
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често разумевање значења појма морал, које није per se по-
грешно или неважно, али оно ипак није толико предмет те-
оријске етике. Етика није у некој већој мери заинтересована 
за изучавање и описивање вредносно неутралних „морала“ и 
обичаја који постоје у сваком друштву, који осликавају спе-
цифичности неке епохе, културе или специфичне сфере жи-
вота39. Нити је такав феномен нарочито занимљив за филозо-
фију уопште, будући да је она одређена својом инхерентном 
тежњом ка тоталности и стварању најопштијих и универзал-
них принципа. Испитивање партикуларних културолошких 
стандарда и обичајних норми понашања у неком друштву, 
њиховог мењања током времена или њихове културолошко-
-друштвене различитости и условљености више је предмет 
изучавања андрагогије, социјалне психологије, политиколо-
гије и других веома важних наука, али понајвише антропо-
логије и социологије. Стога ћемо ово, вредносно неутрално, 
значење речи морал назвати антрополошко-социолошким 
значењем морала, односно моралом у антрополошко-социо-
лошком смислу. Етичка теорија са друге стране „не треба да 
се бави директно обичајима већ да тражи моралне разлоге 
на основу којих се оне праксе које су постале обичаји могу 
оправдати или критиковати“40.

Психолошкo значење морала

Пре него што дефинишемо и објаснимо значење термина 
морал које је заправо предмет етике, потребно је размотрити 
још једно потенцијално значење овог термина. У контексту 
39 Што не значи да етика није заинтересована за њихову моралну 

евалуацију и испитивање исправности.  
40 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 43.



31Етика и морал

ове студије, која се бави питањима морала у међународној 
политици, не сме се заборавити једно специфично не-вред-
носно значење термина морал које је веома релевантно у 
овим сферама живота и друштва, нарочито у сектору бе-
збедности. Наиме, реч морал у контексту система безбедно-
сти веома често има сасвим другачије значење од поменута 
два основна значења. Штавише, у овом се сектору реч морал 
„првенствено односи на не-вредносно значење појма морал, 
као психолошке диспозиције, стања спремности на акцију, 
физички и ментални напор и жртву, најчешће дефинисаног 
у синтагми ‘борбени морал’“41. Морал војске или морал по-
лиције42 стога примарно означава „ментално, емоционално 
и духовно стање“43 припадника одређене јединице, односно 
степен мотивисаности и спремности за извршење задатка, а 
не неко вредносно, тј. етичко одређење морала. Тако рећи да 
је војска (или полиција) деморалисана не значи да је „лише-
на моралног компаса44… група нихилиста у униформама, већ 
војска у којој нема мотивације, воље и духа за рад…“45, нити 
је висок степен морала у јединици формулација која сугери-
ше да је јединица састављена од високо моралних људи. У 

41 Д. Станар, „Етички чинилац борбеног морала“, Национални 
интерес, 1/2020, Vol. 37, стр. 9.

42 Ово се може односити на целокупну институцију, или на неки њен 
део, па се може говорити о моралу одређене јединице, или „степену 
морала“ неког дела система. 

43 F. Manning, “Morale and Cohesion in Military Psychiatry”, Military 
Psychiatry, 1/18, 1994, стр. 3.

44 “Израз морални компас, наравно, није резервисан само за филозофе. 
Он је део уобичајеног језика морала и односи се на способност 
ваљаног моралног расуђивања.“ N. Cekić, „Šta pokazuje Kantov 
‘kompas’?”, Theoria, Vol. 63, 4/2020, стр. 18.

45 Д. Станар, „Етички чинилац борбеног морала“, Национални 
интерес, 1/2020, Vol. 37, стр. 10.
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том смислу „морал“ није интересантан етици у ужем смислу, 
и много је ближи предмету изучавања психологије као нау-
ке46. Зато ћемо ово, за сектор безбедности изузетно важно, 
значење термина морал дефинисати као психолошко значење 
морала, тј. морал у психолошком смислу. 

Етичко значење морала

Оно што јесте предмет изучавања етике јесте морал у 
свом вредносном смислу, односно морал у свој етичком зна-
чењу. То ће бити и једино значење у којем ћемо употребља-
вати термин морал до краја ове студије, осим уколико је ек-
сплицитно назначено другачије. Дефинисање морала у овом 
смислу представља невероватно тежак задатак и изазов око 
којег се вековима „ломе копља“ и воде жустре теоријске ра-
справе највећих мислилаца људског рода. Зато и не чуди што 
можемо да пронађемо десетине, ако не и стотине, различитих 
дефиниција морала, које се могу и поприлично разликовати. 
Уколико бисмо ипак покушали понудити неку општу дефи-
ницију морала која би могла претендовати да буде производ 
макар минималне конвергенције мишљења о овом феномену, 
дошли бисмо до закључка да је морал:

критеријум, односно скуп нормативних правила,   
којима се сопствени и туђи поступци оцењују као добри 

или зли.
46 Не треба упадати у замку поистовећивања психолошког значења 

термина морал са моралном психологијом, која се бави изучавањем 
психолошких процеса и појава повезаних са моралним (у етичком 
смислу) суђењем. Шире у: C. Miller, Moral Psychology, CUP, 
Cambridge, 2021.
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Имајући у виду понуђену дефиницију, изузетно је ва-
жно имати на уму да морал, по својој природи, „мора бити 
минималан, и што је још важније, бити искључиво рестрик-
тиван“47 јер се њиме ништа експлицитно не наређује, већ се 
заправо нормативно нужно забрањују морално неисправни 
поступци. Неразумевање минималног карактера морала ве-
ома је често грешка која води у морализам и манипулацију 
етичким појмовима. Очигледно, оваква дефиниција морала 
нужно изискује додатна појмовна разјашњења како бисмо је 
могли адекватно и исправно схватити и како бисмо избегли 
(не)намерне појмовне и логичке конфузије, које су веома че-
сте у пракси. У овоме циљу, покушајмо издвојити, дефиниса-
ти и објаснити неке од кључних и дистинктних одлика мора-
ла чије ће исправно схватање бити неопходно за оптимално 
разумевање етике међународне политике. 

1.2.2.  Одлике морала

Како је сам феномен морала изразито комплексан, сло-
јевит и контроверзан, за очекивати је и да ће исто тако бити 
и питање његових одлика односно атрибута. Тешко је зами-
слити да је уопште могуће створити неку дефинитивну и пот-
пуну листу или списак свих одлика морала, којим бисмо у 
потпуности обухватили све оно што морал означава и којим 
бисмо одредили природу морала без остатка. Међутим, неке 
суштинске одлике морала које га одвајају од сличних фено-
мена битно је издвојити и макар укратко објаснити, јер су оне 
differentia specifica морала односно моралних норми. Стога, у 
веома незахвалном задатку да издвојимо само оне најбитније, 
47 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 

времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 57.
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размотримо неке круцијалне одлике морала које су појмовно 
важне за понуђену дефиницију, а које ће нам омогућити не 
само боље разумевање, већ и лакше разликовање моралних 
од свих других друштвених норми. 

Нормативна правила – прескриптивност

Када кажемо да је морал „нормативни појам“48, тиме 
означавамо критеријум који прописује како би нешто, у овом 
случају људски поступци и праксе49, требало да буде, одно-
сно који прописује исправности. Уколико се осврнемо на ан-
трополошко-социолошко значење морала, приметићемо да 
морал тамо заправо описује специфичне праксе и обичаје у 
одређеном друштву, делу друштва или у одређеном периоду, 
односно даје нам увид у оно што је креирано као пракса. То 
значи да је (антрополошко-социолошки) морал у том смислу 
дескриптиван, тј. да описује друштвене појаве и праксе који 
реално важе и постоје као чињенице, и које су специфичне. 
У етичком смислу, међутим, морал нема претензију да опише 
стварност, односно чињенице које постоје у друштву, већ да 
пропише како би стварност требало да изгледа, те је он стога 
прескриптиван50, односно „носилац вредносне компоненте 

48 J. Babić, „Činjenice, načela, vrednosti“, Moral i naše vreme, Službeni 
glasnik, Beograd, 2005, стр. 37.

49 Праксе се наравно састоје од низа поступака, односно оне су 
„агрегати поступака“. J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 
1/2008, стр. 35.

50 Прескриптивни атрибут моралне норме, тј. чињеницу да морални 
суд не описује како нешто јесте, већ како нешто треба да буде, 
не треба мешати са питањима заснованости когнитивистичког 
дескриптивизма у ужем метаетичком смислу. То што је морални 
суд прескриптиван у овом смислу не значи нужно да нпр. појам 
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значења“51. Ово је наизглед јасна и разумљива дистинкција, 
али се у пракси показује да је неразумевање атрибута пре-
скриптивности морала често у корену неразумевања морала 
и етике као дисциплине. Наиме, када се говори о облицима 
практичне етике, како што су политичка етика или етика 
рата, релевантност морала у овим праксама се оспорава де-
скриптивним тврдњама о чињеницама. Конкретније, морал-
не норме које се баве политичком одговорношћу или поли-
тичким врлинама, или оправданим/неоправданим праксама 
у рату покушавају се оспорити тврдњама да „у политици то у 
пракси ретко тако функционише“, да „у рату свака страна то 
ради“, и да је то „нешто што се ради или дешава одувек“. Ме-
ђутим, као што је претходно објашњено, морал ни не претен-
дује да опише како се људи понашају, већ да пропише како би 
требало да се понашају, те је стога примедба да „у пракси то 
није тако“ потпуно нерелевантна и промашена, и ни на који 
начин не оспорава или слаби тврдњу да то треба да буде тако. 
Можда и на јаснијем примеру - да ли је морална норма да осо-
ба не треба да силује другу особу на било који начин оспоре-
на или ослабљена аргументом да силовање у пракси постоји, 
да је одувек постојало и да ће вероватно заувек и постојати 
као могући поступак? Наравно да не, јер је суд о томе да ли је 
неки поступак добар, исправан или оправдан, и да ли треба 
да се врши независан од чињенице да ли тај поступак заиста 
постоји као чињеница у реалности. 

добро нема дескриптивну компоненту, односно да није „погодан за 
истину“, као што су то и природне чињенице.

51 N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 160.
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Сопствени и туђи – универзалност

Понуђена дефиниција морала предвиђа суђење о соп-
ственим, али и туђим поступцима, користећи исти крите-
ријум. Морални суд52, дакле, који се доноси није ограничен 
само на сопствене поступке, односно поступке онога ко тај 
суд доноси, већ и на поступке свих осталих људи. Једно од 
суштинских питања етике као научне дисциплине јесте пи-
тање универзалности моралних норми, атрибута који нам 
омогућава да судимо свима по истом критеријуму, односно 
који нам дозвољава да применимо исти морални критеријум 
на све и да подразумевамо доношење истог моралног суда од 
свих. Моралне норме, одређене као прескриптивне, разлику-
ју се од осталих прескриптивних норми53 по томе што морају 
„у себи садржати претензију на универзалност“54, односно 
по томе што су апсолутне и универзалне за сваког свесног 
човека, без обзира на време у којем се доноси неки морални 
суд или на територију на којој се доноси55. У пракси, одре-
ђење универзалности као одлике морала често наилази на 
52 Термин суд користићемо као синоним за термин исказ, 

подразумевајући тиме „логички ентитет који има истиниту 
вредност“. N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, 
стр. 26.

53 У наставку текста дискутоваћемо шире о другим друштвеним 
нормама и њиховом односу са моралним нормама. 

54  J. Babić, „Moral i naše vreme“, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, 
Beograd, 2005, стр. 107.

55  Ваља напоменути да кроз историју постоје и мислиоци који заснивају 
другачија виђења моралних судова, и сматрају да њихова вредност 
није „ни апсолутна ни универзална, већ је релативна у односу на 
традиције, убеђења или праксе групе људи“. Ми ћемо, свакако, у 
наставку студије настојати показати и доказати универзалност 
моралних норми. Шире о релативизму и субјективизму у: N. Cekić, 
Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 43-51.
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неразумевање и неприхватање (које по правилу произилази 
управо из неразумевања), те је неопходно ближе објаснити 
шта заправо значи морално вредновање које „испоставља 
кардинални захтев универзалне објективности и непристра-
сности“56, а тиме и како је могуће „неслагање“ око моралне 
оправданости одређеног поступка или праксе.  

Првенствено је важно схватити моралну норму као оп-
шти принцип суђења, који се као такав примењује на прак-
тичне случајеве и ситуације чији је контекст конституисан 
ван-моралним чиниоцима, односно реалним чињеницама. 
Оно где заиста могу постојати релативизам и субјективизам, 
односно неслагање, јесте широко и неомеђено поље ван-мо-
ралних чиниоца који конституишу одређену ситуацију на 
коју је потребно применити моралну норму. Међутим, сам 
морални критеријум и принцип који конституише норму 
остаје непромењив и универзалан без обзира на то што ње-
гова примена на практичну ситуацију може резултирати ра-
зличитим вредновањем поступка или пракси од стране поје-
динаца. Међутим, ово различито вредновање или неслагање 
око моралне оправданости одређеног поступка није резул-
тат неслагања око моралног принципа или начела, односно 
моралне норме која се примењује (будући да су сви свесни 
људи сагласни око тога да та одређена норма постоји и да је 
примењива увек и свуда), већ око ван-моралних чинилаца. 
Покушајмо ово објаснити кроз неколико примера који нам 
могу помоћи да увидимо и разумемо разлику између моралне 
норме која се примењује на поступак и ван-моралних чиње-
ница које конституишу контекст поступка. Штавише, како 
бисмо што боље разумели апсолутно важење моралне нор-

56 J. Babić, „Zlatno pravilo i kategorički imperativ“, Moral i naše vreme, 
Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 16.
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ме, ослонимо се на најконтроверзнији и најпровокативнији 
поступак, који се по правилу узима као еклатантан пример 
релативности моралних норми – убиство. 

Убиство вероватно представља емотивно и морално нај-
шокантнији и најзабрањенији поступак, нарочито када се 
дешава у масовним размерама. Разлога за овакав „статус“ фе-
номена убиства има много – од људске природне одбојности 
према одузимању живота припадника исте врсте, иреверзи-
билности исхода, непоправљивости резултата, немогућности 
компензације жртве, итд. Наравно, незанемарљив фактор је-
сте и постојање перманентног ризика од убиства, будући да 
се људи међусобно убијају откако постоји човека и од како 
постоји људских друштава, понекад чак и у морбидно огром-
ним пропорцијама, који нужно доноси страх од тога да по-
станемо жртва убиства57. Уколико бисмо тражили неку врсту 
најопштије моралне норме, моралног принципа који се тиче 
убиства, који може да нам послужи за нашу анализу, онда 
бисмо могли теоријски поставити следећу норму која може 
претендовати на универзалност и објективност:

Не треба убијати невине људе.

Само формулација може да изгледа и нешто другачије, а 
да при томе не мења смисао моралне заповести  - неморално 
је убијати невине људе, неправедно је убити невиног човека, 
забрањено је убити некога ко није крив, итд. Ова морална 
норма може претендовати на универзалност, јер ово јесте 
морални суд који доноси свако свесно биће – нико не може 

57 Иако то можда није тако, бити убијен је за огромну већину људи 
нешто најгоре што може да им се деси. 
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да донесе морални суд о томе да треба убијати невине људе, 
јер би тиме обавезао себе да сматра да и он треба да буде уби-
јен без икаквог разлога, односно да би безразложно убиство 
њега требало да прође без његове и моралне осуде од стране 
других. Дакле, ако ја неки поступак „чиним зато што треба да 
то чиним… онда морам бити спреман да прихватим… да то 
важи и за сваког другог у таквој ситуацији“58, укључујући и си-
туацију у којој сам ја објекат таквог поступка (у овом случају 
убиства). Међутим, како онда долазимо до неслагања у вези 
са моралном оценом неког конкретног убиства? Као што смо 
напоменули у претходном пасусу, неслагање око конкретног 
суда није резултат тога што неки проценат људи мисли да 
треба да се убијају невини људи59, већ разилажења око ван-
-моралних чинилаца који конституишу контекст конкретне 
ситуације. 

Неке од најживљих етичких расправа у модерној фило-
зофији воде се управо око чина убијања – еутаназија, абор-
тус, убиство у одбрани имовине, убиство у рату (небораца, 
атомским оружјем, дроновима и сличним оружјем), итд. Те-
шко је уопште замислити да је узрок таквим расправама то 
што одређен проценат људи (заговорници права на абортус, 
еутаназију, „убиство на даљину“, итд.) сматра да треба убија-
ти невине људе. Сви остали елементи суда60 подложни су ра-
зличитом дефинисању и тумачењу, које заиста може водити у 
релативизам и који могу бити културолошки условљени или 

58 J. Babić, „Zlatno pravilo i kategorički imperativ“, Moral i naše vreme, 
Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 19.

59 Овакав став чак и интуитивно изгледа потпуно бесмислен, јер то 
значи да би такви људи истовремено морали сматрати да и они сами 
треба да буду убијени без разлога.

60 У овом случају недовољна дефинисаност и јасност појмова убиство 
и невиност (па чак човек!) узрокују неслагање око моралног суда.
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дефинисани епохом у којој неко живи, што условљава разли-
чите моралне процене истог поступка. Међутим, то не значи 
да не постоји објективна  морална вредност тог поступка, 
односно то не значи да су сви подједнако у праву61. У скла-
ду са тим, неко ко заступа про-абортус ставове извесно неће 
тврдити да је добро, тј. да треба убити човека (дете) у утроби 
мајке, већ ће оспорити појам „убијање“ тиме што фетус неће 
бити у обиму појма човек, односно неће бити схваћено као 
живо. На тај начин, нерођена беба није више обухваћена пој-
мом човек, те се тиме и не повређује универзалност моралне 
норме не треба убијати невине људе – стога, заговорници 
права на абортус и даље деле ту моралну норму са онима који 
се противе абортусу (и једни и други су сагласни да не треба 
убијати невине људе). За разлику од феномена абортуса, заго-
ворници права на еутаназију свакако неће спорити чињени-
цу да је објекат суда човек – они ће спорити да се еутаназија 
може назвати убиством, јер је по својој природи она некако 
супстанцијално „другачији“ феномен од убиства, и тиме неће 
повредити моралну норму са којом се, наравно, слажу. Нај-
лакше је, очигледно, различито интерпретирати појам неви-
ности. Уколико дакле убијамо некога ко је крив, или макар 
не-невин, онда поново не кршимо моралну заповест, јер она 
забрањује само убиство невиних људи. У различитим дру-
штвима, и у различитим људским праксама (нпр. у рату), де-
финисање невиности може бити радикално другачије – тако 
у рату невин није онај који није ништа скривио, као што је то 

61 Будући да тема наше студије јесте етика међународне политике, 
нећемо се бавити разјашњавањем појмова и моралним вредновањем 
феномена као што су абортус, убиство у одбрани имовине, итд. 
Одређене практичне етике могу понудити опширне и уверљиве 
одговоре на ова питања, док ћемо се ми бавити питањем убијања из 
перспективе међународне политике. 
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случај у миру, већ онај који нам не прети, односно који је без-
опасан; са друге стране, свако ко прети, тј. које опасан по жи-
вот тиме постаје не-невин, а тиме и подложан убиству које не 
крши моралну заповест. Стога, убиством оних који нам пре-
те, тј. бораца у рату, ми нећемо кршити моралну заповест о 
којој дискутујемо, јер је у том контексту дефиниција невино-
сти различита од оне која подразумева одсуство објективне 
кривице – борац није крив за рат нити је крив што учествује у 
рату, али ипак није невин62.  

Међутим, поново подвлачимо да то не значи да не посто-
ји објективна и истинита одредница невиности; то значи 
да итекако може постојати дубоко погрешно дефинисање и 
разумевање кривице у неком друштву, феномену или епохи, 
које води злочину. Самим тим, неки партикуларан морал, у 
дефинисаном социолошком смислу (дескриптивни морал 
једног друштва или ере), може итекако бити у колизији са мо-
ралом у етичком смислу, тј. „морал“ неког времена или неког 
друштва може бити дубоко морално неисправан, тј. немора-
лан63. Чињеница да је он опште прихваћен од стране друштва 
апсолутно не мења његову објективну моралну неисправ-
ност! Уколико бисмо хипотетички имали прилику да питамо 
неке од највећих злочинаца XX века, као што су нацистички 
инспиратори и креатори холокауста, да ли они сматрају да 
важи морална норма не треба убијати невине људе, сасвим 
сигурно бисмо добили експлицитан потврдан одговор. Они 
би извесно сматрали да не треба да се убијају нпр. њихо-
ва деца, њихови пријатељи који нису ништа скривили, они 
сами, итд. Штавише, у свом капиталном делу, незаобилазном 
62 У делу који се тиче етиком рата дискутоваћемо у појму невиности и 

легитимитета мета у рату много дубље и опширније. 
63 J. Babić, „Činjenice, načela, vrednosti“, Moral i naše vreme, Službeni 

glasnik, Beograd, 2005, стр. 39.
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у разумевању феномена зла, Хана Арент64 (Hannah Arendt) 
описала је како је злогласни СС официр Адолф Ајхман (Adolf 
Eichmann) био је чувен по дубоком разумевању комплексних 
етичких теорија, нарочито строге Кантове етике, али да у хо-
локаусту није видео ништа морално недозвољено, из простог 
разлога што „Кантови принципи поштовања људи нису били 
примењиви на Јевреје“65. Дакле, нацисти су могли да врше не-
запамћене масовне злочине, а да при томе, из своје дубоко 
девијантне и погрешне перспективе не крше наведену морал-
ну норму, тиме што су просто деградирали Јевреје у не-људе, 
тачније редефинисали их као под-људе (Untermensch), за које 
не важи морална забрана убијања (као што иначе не важи за 
штеточине са којима су често упоређивали Јевреје). То додат-
но потврђује схватање Ернста Калтенбрунера (Kaltenbrunner), 
једног од првих оптуженика у Нирнбергу, чији став да би „и 
он требало да буде истребљен, да је којим случајем Јевреј“66 
потврђује универзалност моралне норме коју он примењује. 
Иако се често овакви случајеви узимају као примери морал-
ног релативизма, јер тобож осликавају разлике „морала“ у 
различитим друштвима или епохама, они су заправо крун-
ски докази апсолутности и универзалности моралних нор-
ми! Масовна убиства Јевреја од стране нацистичке машине-
рије су објективно дубоко морално неоправдана, а креатори 
и инспиратори холокауста истински зли – на објективно зло 
њихових поступака ни на који начин не утиче чињеница да 
су они субјективно сматрали да Јевреји нису људи, јер су 

64 Чувено дело Хане Арент „Ајхман у Јерусалиму – о баналности зла“ 
на одличан начин приближава ову проблематику. 

65 J. Wolfendale, “Military Culture and War Crimes”, Routledge Handbook 
of Military Ethics, (ed. G. Lucas), Routledge Taylor and Francis Group, 
London, 2015, стр. 86.

66 P. French, War and Moral Dissonance, CUP, Cambridge, 2011, стр. 82.
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неисправно дефинисали кључне појмове. „Морал времена“ 
(морал у социолошком смислу) у ери немачког нацизма  био 
је истински морално недопустив, без обзира на то што је био 
опште прихваћен од стране већине друштва, и што је пред-
стављао неку прихваћену друштвену норму.   

Овакви примери, и још небројано других, помажу нам 
да схватимо разлику између моралне норме, тј. принципа 
моралности, и ван-моралних чинилаца поступка или прак-
се који се процењују у конкретном случају. Савршено је мо-
гуће да применом истог моралног критеријума различити 
људи или различита друштва дођу до различите оцене истог 
поступка или исте праксе. Ово међутим не значи да су сви 
подједнако у праву, то јест да су моралне норме релативне и 
одређене друштвом или појединцем. Напротив, то значи да 
неки појединци или нека друштва неправилно, погрешно 
или нетачно разумевају или дефинишу одређене ван-морал-
не чињенице које воде објективно неморалним поступцима 
или праксама. Овако схваћена разлика између моралне нор-
ме и ван-моралних чинилаца је драгоцено оруђе у рукама 
свих оних који желе да разумеју и да се баве међународном 
политиком, јер им управо та разлика јасно показује да се 
поље дијалога и дискусије мора омеђити на ван-моралне чи-
њенице, а не на „доказивање“ супремације нечијег моралног 
принципа! Из, нама централне, перспективе међународне 
политике, правилно разумевање претходних пасуса и атри-
бута универзалности моралних норми онемогућиће у пракси 
означавање целих народа или друштвених група као злих, не-
моралних и злочиначких, јер оваква грешка долази из прет-
поставке да „они“ немају исте моралне норме као „ми“, и да 
зато доносе другачије вредносне оцене неког поступка или 
праксе. Са неким ко има такве моралне принципе, као нпр. 
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да треба убијати невине људе, онда јасно нема нити дијало-
га, нити помирења, нити било каквог облика сарадње. Али, 
будући да знамо да је морал универзалан, тј. да сви људи, а 
тиме и сви народи, деле идентичне моралне критеријуме и 
норме, ми ћемо фокус наших напора пребацити ка докази-
вању исправног и истинитог значења ван-моралних чинила-
ца, односно ка правилној интерпретацији појмова (у нашем 
примеру – шта је убиство, шта је човек, шта је невиност) који 
су чиниоци неког поступка. Ово мењање фокуса је кључно, 
јер управо од „интерпретације кључних појмова, у сасвим 
дескриптивном смислу, зависи како ће се примењивати неки 
вредносни критеријум“67.

Зато је за сваки позитиван цивилизацијски помак, на-
рочито у глобалним и регионалним односима, неопходно 
препознати централно место филозофије, јер је сам задатак 
филозофије као такве управо анализа чињеница и рашчла-
њивање дескриптивних појмова око којих постоји суштин-
ско неслагање. Додатно, немогуће је механичко примењива-
ње моралне норме на практичну ситуацију по аутоматизму. 
Неопходно је испитивање специфичности и конкретних кон-
тингентних услова, разумевање контекста и дубоко „уживља-
вање“ у ситуацију у којој се реализује поступак како бисмо 
дошли до исправног моралног суда. То је једини начин до-
ласка до објективне и истините моралне оцене поступака, 
пракси и политика. 

67  J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 40.
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Поступци – свесност, намера и слобода

Објашњавајући претходне одлике морала, кроз анализу 
појмова у понуђеној дефиницији, говорили смо о моралном 
вредновању и оцењивању поступака. Али, шта све спада у 
поступке, односно који су то феномени који се уопште могу 
морално расуђивати и вредновати? Поплава је, рецимо, фе-
номен који може донети велику количину страдања и смрти 
невиних људи, као што то могу донети и ерупција вулкана, 
торнадо, ураган, итд. Међутим, и поред толико страдања и 
смрти, ми не доносимо морални суд о овим феноменима, не 
оцењујемо их као добре или зле, већ су они „морално инди-
ферентни“68. Штавише, чак и саме синтагме као што су „зао 
вулкан“, „неморална река“ или „неправедан ураган“ саме по 
себи звуче рогобатно и бесмислено, на сваком језику. Ови фе-
номени очигледно не спадају у поступке, које дакле можемо 
вредновати, већ једноставно у догађаје. Догађаји, за разлику 
од поступака, настају из нужности, тј. „на основу пуких узро-
ка“69 као производи природне каузалности. Како догађаји 
имају узроке који их нужно детерминишу, они нису подло-
жни моралном расуђивању јер је импликација нужности не-
могућност другачијег исхода70. Стога се рецимо за тзв. „при-
родну“ смрт, односно смрт као последицу старости, никоме 
не додељује морална одговорност јер је она нужна. Исти је 

68 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 36.
69 J. Babić, „Vrednovanje i tumačenje“, Theoria, Vol. 54, 4/2011, стр. 7.
70 Ваља приметити да у етици, и у опште у филозофији, постоји 

дискусија око питања постојања слободне воље. Већина филозофа 
сматра да постоји (макар минимална) слободна воља, и да људи 
том аутономијом воље доносе одлуке, па самим тим јесу морално 
одговорни за њих. Ова позиција назива се индетерминизам. 
Међутим, они који су склони да прихвате постојање каузално 
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случај рецимо са смрћу која долази као последица удара гро-
ма у природи или нпр. акциденталним тровањем угљен-мо-
ноксидом услед неисправних инсталација71. 

Поступци се са друге стране дешавају на основу разло-
га а не узрока. Разлози подразумевају поступак одлучивања 
о неком делању, односно постојање намере да се поступи по 
неким разлозима. Та намера доводи до свесне одлуке о по-
ступању у циљу испуњавања намере. Зато моралну одговор-
ност можемо успостављати само за поступке који су свесни 
и намерни, тј. који су производ неке одлуке да се поступи на 
одређен начин, а не за догађаје који су узроковани природ-
ном нужношћу о којој не одлучујемо. Код доношења свесне и 
намерне одлуке о неком делању „нема природног детермини-

детерминизма и у људском понашању сматрају да је и комплетно 
људско понашање једнако нужно одређено претходних догађајима 
колико и кретање физичких тела. На тај начин, слободна воље је 
заправо само привид, а наш комплетан живот, све наше одлуке и 
избори већ су предодређени оним што се десило пре тога – нашим 
одрастањем, васпитањем, животом наших родитеља, њихових 
родитеља, хемијским реакцијама у мозгу, итд. По оваквом схватању, 
било би немогуће икада икоме засновати моралну одговорност, јер је 
свака одлука већ предодређена, тј. објективно човек нема могућност 
било каквог избора, већ му се то само „чини“ тако. Стога у овој 
ситуацији говоримо о инкомпатибилизму моралне одговорности и 
детерминизма. Међутим, постоји и традиција компатибилизма, у 
којој се настоји доказати да и поред тога што је све детерминисано, 
ипак може постојати морална одговорност. Шире у: N. Prašević, 
Frankfurtovski kompatibilizam – odgovornost i alternativne mogućnosti, 
докторска дисертација, Филозофски факултет, БУ, 2014.     

71 Интересантно је приметити да овакве трагедије веома често 
доживљавају од стране околине као смрти лишене неког смисла јер 
се дешавају из простих узрока о којима нико не одлучује, већ су 
нужни. Како су резултат узрока а не разлога, оне се доживљавају као 
безразложне, односно бесмислене. 
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зма“72, што значи да постоји и опција да се и не донесе таква 
одлука, односно да се донесе нека друга одлука. Да би се доне-
ла одлука да се поступи на одређен начин, а не на неки други 
могући, потребно је постојање кључног момента слободе да 
се изабере између могућих опција, тј. могућност да особа „из-
међу отворених могућности бира једне а запоставља друге“73. 
Зато је појам слободе кључан за морал, јер је „управо слобода 
она претпоставка која омогућава приписивост одговорности 
за оно што чинимо… тамо где нема слободне одлуке нема ни 
одговорности, па ни кривице или заслуге“74. Без моралне сло-
боде, односно човекове аутономије воље, нема ни доношења 
одлуке да се поступи на одређени начин, већ се ради о при-
родном детерминизму и простој нужности, па тако „морална 
одговорност зависи од могућности да се поступи другачи-
је“75. Тако, на пример, нема моралне одговорности особе коју 
неко баци са крова, а она приликом пада убије пролазника, 
јер она није донела одлуку да падне са висине већ је њен пад 
на пролазника резултат неког узрока и природне нужности 
(гравитације)76. Али, то не значи да нема могућности засни-
вања моралне одговорности војнику који убије затвореника-
-неборца зато што му је то официр наредио – он је свесно до-
нео одлуку да поступи по наређењу, а имао је слободу и прак-

72 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 36.
73 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 19.
74  Ibid. 
75  N. Prašević, Frankfurtovski kompatibilizam – odgovornost i alternativne 

mogućnosti, докторска дисертација, Филозофски факултет, БУ, 2014, 
стр. 19.     

76 Овде се морално испитује поступак особе која некога баца са крова, 
јер је она из неких својих разлога донела слободном вољом свесну и 
намерну одлуку да тако поступи.  
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тичну могућност да то не уради77. Убиство дакле није дошло 
као плод узрока и природне каузалности већ његових разлога 
(да избегне казну за непослушност, да искаже послушност и 
оданост официру, итд.).

Важно је направити још једну дистинкцију – не може се 
успостављати морална одговорност за оно што се само зами-
шља или жели, док год се не донесе одлука о томе да се намера 
или жеља реализује. Ово практично значи да не можемо бити 
морално одговорни за оно што само желимо или шта зами-
шљамо, управо зато што немамо слободу да свесно одабере-
мо шта ћемо и када желети или замишљати. Саме замисли и 
жеље, као и нпр. снови, „нису под нашом контролом, долазе 
сами, без питања, и нису предмет одлучивања“78, те су морал-
но неутрални79. Управо зато што не можемо да одлучимо шта 
ћемо желети, и што често желимо нешто што је непријатно 
или „скупо“, ми као људи чак можемо и да истовремено има-
мо „жељу другог степена“80, односно да желимо да не желимо! 
Тако, на пример, особа која је тешки зависник на одвикавању 

77 Иако је цена такве одлуке можда драстична, нпр. затвор или његова 
сопствена смрт, он ипак има слободу да донесе одлуку. Та одлука 
може бити и да дезертира, да се преда непријатељу, па и да се 
убије пре него што послуша такво наређење. Овде нема говора о 
природној нужности и непостојању слободе, већ се ради о високој 
цени доношења исправне одлуке, а морална одговорност постоји и 
код њега и код официра који је наредио убиство. 

78 J. Babić, „Vrednovanje i tumačenje“, Theoria, Vol. 54, 4/2011, стр. 8.
79 Приметићемо да код религијских норми постоји одговорност и за 

пуко замишљање или жеље. 
80 За разлику од људи, животиње имају само првостепене жеље, и 

по њима просто делају. Из тог разлога им се не може приписати 
морална одговорност. Шире о моралној одговорности, слободи воље 
и „другостепеним жељама“ у: H. Frankfurt, “Freedom of Will and the 
Concept of a Person”, The Journal of Philosophy, Vol. 68, 1/1971, стр. 
5-20.
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од наркотика има константну „првостепену“ жељу да узме 
дрогу, али истовремено има „другостепену“ жељу не само да 
не узима дрогу, већ и да нема првостепену жељу81! Доноше-
њем одлуке да не поступи по жељи чије постојање није сама 
тражила нити одабрала, односно доношењем одлука да не 
узме дрогу и тиме „пркоси“ сопственој првостепеној жељи, 
зависник додатно ојачава аргумент за немогућност моралне 
одговорности за пуку жељу. Штавише, неко би можда био 
склон да закључи да је овакво поступање чак вредно и мо-
ралне похвале, јер се зависник свесно и намерно, слободном 
вољом, одупире сопственим жељама, односно хоће да не жели 
оно што жели – ово је много „теже“ он некога ко није зави-
сник и не узима дрогу јер ни не жели да је узме. Међутим, чим 
жеља пређе у хтење, а то значи чим донесемо свесну одлуку да 
нешто хоћемо, тј. почнемо да изналазимо средстава за оства-
ривање жеље, ми постајемо морално одговорни. Хтење је де-
лање, за разлику од жељења које је само замишљање, а сфера 
је одговорности „дефинисана у области делања а не у области 
замишљања“82. За разлику од жеље, у хтењу ми слободном во-
љом свесно доносимо одлуку о покушају остваривања неког 
циља. Да сумирамо, морал се дакле бави вредновањем само и 
искључиво практичних поступака који се доносе свесно и на-
мерно, слободном вољом. Све остало – природно детермини-
сани нужни догађаји, замишљени поступци, жеље, догађаји 
о којима не одлучујемо слободном вољом (несвесни и нена-

81 Слична је ситуације рецимо са људима који су на ригорозним 
дијетама – они имају жељу да једу нешто што не би смели да једу 
(ова се жеља просто „појавила“, они нису одабрали да је имају, нити 
могу да контролишу да ли ће је имати или не), али истовремено и 
жељу да не желе да једу, јер би им тада дијета (а тиме и живот) била 
много лакша за поднети.

82 J. Babić, „Vrednovanje i tumačenje“, Theoria, Vol. 54, 4/2011, стр. 6.
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мерни догађаји које узрокујемо) – нису подложни моралним 
судовима. 

Добро или зло – недефинљивост природним својствима

У моралној процени сопствених или туђих поступака 
или пракси, ми вреднујемо или оцењујемо исте као добре или 
зле, те се заправо морални суд „изражава и сажима у атри-
бутима добро и зло“83. Појмови добро и зло били су нам не-
опходни за саму дефиницију морала, али је важно, заправо 
кључно и апсолутно централно метаетичко питање, да ли ми 
уопште можемо да дефинишемо појмове добро и зло и шта 
они заправо означавају? Ово никако није ново или савреме-
но питање у етици, јер је било присутно и раније, „код Хјума, 
и касније, током XVIII и XIX века, код енглеских интуицио-
ниста, затим код новокантоваца, и код Брентана”84, али је оно 
после Мурових Принципа етике, постало толико централно 
у филозофији морала, да је „произвело једну целу нову фи-
лозофску дисциплину – мета-етику“85. Савремена теоријска 
етика XX века готово је саздана на проблему дефинисања до-
бра (а тиме наравно и зла), његовоj супстантивној природи и 
могућем значењу86. Укратко, Мур је у свом капиталном делу 
утврдио неизбежан проблем у дефинисању свих вредносних 
појмова који се користе у моралу, а првенствено појмова до-
83 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 15.
84 J. Babić, „Meta-etika“, Theoria, Vol. 49 1-2/2006.
85 Ibid. 
86 Тако савремену метаетику сачињавају различите теорије, које 

можемо грубо сврстати у две групе традиција: некогнитивистичко-
експресивистичку традицију и дескриптивистичко-когнитивистичку 
традицију. Шире у: N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 
2013, стр.143-351.
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бро и зло, који је назвао натуралистичка грешка и коју „своди 
на аргумент који је касније добио назив аргумент отвореног 
питања“87. 

Натуралистичка грешка представља проблем у којем се 
суштински одређено вредносно својство редукује и своди 
на неки природни квалитет, и тиме се значење вредносног 
својства дефинише значењем природно-емпиријског свој-
ства. Практично, то би значило дефинисати морални појам 
добро неким природним квалитетом као што је корист, сре-
ћа, уживање; појам зло би се исто тако дефинисао природним 
квалитетом, нпр. патња, бол, итд. Ово је по Муру немогуће, 
јер вредносни појмови нису аналитички разложиви на при-
родна својства, а тиме их није ни могуће редуковати на неко 
природно својство, или чак ни на скуп природних својстава, 
колики год он био88. Мур доказује своју тврдњу тзв. аргумен-
том отвореног питања, који доказује да питање шта је добро 
није могуће „затворити“, односно да на тај начин није могуће 
конструисати таутологију као у остатку „нормалног“ језика. 
Рецимо, уколико бисмо дефинисали добро као корисно, увек 
можемо да поставимо даље питање да ли је корисно увек до-
бро? Исто важи за било које својство на које бисмо покуша-
ли редуковати појам добро – можемо питати да ли је задо-
вољство увек добро, да ли је срећа увек добра, итд. Наравно, 
дефинисање појма зло неким природним својством из истог 
разлога је немогуће. Ако дефинишемо зло као патњу или бол, 
остаје питање да ли су патња и бол увек зли? Како се вред-

87 Ibid. стр. 89.
88 Постоје неки етички натуралисти који сматрају да иако морал не 

може да се редукује на природна својства, он супервенира над њима. 
О комплексном појму моралне супервенијенције шире у: J. Kim, 
“Supervenience as a Philosophical Concept”, Supervenience and Mind, 
CUP, Cambridge, 1993, стр. 131-160. 
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носни појмови очигледно не могу редуковати на природна 
својства, Мур закључује да је добро једноставно недефинљи-
во природним својствима, односно да је то једно вредносно 
„анализом неразложиво својство“89, једнако као и зло. 

Међутим, то што је добро несводљиво на природна свој-
ства никако не значи да је појам добро, као уосталом и сви 
вредносни појмови, бесмислен и да нема никакво дескрип-
тивно значење. Значење појма добро је варијабилно – „оно 
се мења од контекста до контекста... и не означава оно што 
се очекује од дескриптивног значења неког термина“90. Добро 
дакле није својство, већ стандард мерења, тј. моралног вред-
новања, природних својстава у одређеном контексту, по кри-
теријуму универзализације, што значи да није произвољан и 
релативан, већ универзалан стандард. То значи да исто свој-
ство (храброст, патња, задовољство, срећа, корист…) може 
имати различиту вредност у зависности од контекста његове 
практичне артикулације. Тако нпр. својства која чине доброг 
полицајца – храброст, интелигенција, пожртвованост – нису 
својства која би разбојника чинила (морално) добрим, иако 
несумњиво и разбојник може бити храбар, интелигентан и 
пожртвован. Не само да га ова својства не би чинила добрим, 
већ га она чине и, у моралном смислу, горим будући да је са 
тим својствима он ефикаснији и тиме опаснији разбојник91. 

 

89 N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 87.
90 J. Babić, „Meta-etika“, Theoria, Vol. 49 1-2/2006.
91 Можемо и да обрнемо ситуацију – ако је полицајац ефикаснији 

и опаснији, он је бољи, не само као полицајац, већ и у моралном 
смислу. 
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Неке додатне специфичне одлике морала

Претходно извршеном анализом и дефинисањем значе-
ња појмова који су део понуђене дефиниције морала одре-
дили смо неке од кључних атрибута, односно одлика мора-
ла, али их свакако тиме нисмо и у потпуности обухватили 
и исцрпели. Поред наведених, постоји још неколико важних 
одлика морала које издвајају моралне вредности, моралне су-
дове, а тиме и моралне норме, од осталих и омогућавају нам 
да их препознамо и идентификујемо од осталих у мору ван-
-моралних и квази-моралних вредности, стандарда и норми. 
У ове одлике, између осталих, спадају самоциљност, априор-
ност, морална мотивација, специфичне санкције за кршење 
моралних норми, суперерогација и друге.

- Самоциљност и категоричност – сврха морала
Упркос томе што се атрибут самоциљности и категорич-

ности може деривирати из најважније одлике морала (уни-
верзалности), он је ипак довољно битан да се нешто ближе 
појасни. За разлику од осталих норми, које су инструмен-
талне и служе да би се постигла или одржала нека вредност 
или неки интерес, моралне норме нису генерисане у циљу 
остваривања неког посебног циља, јер је и „морална вредност 
независна од интереса“92. Чинити оно што је добро је неоп-
ходно само зато што је добро, а не да бисмо нешто остварили. 
Морална норма дакле обавезује сама по себи, она не пред-
ставља начин или средство којим се настоји осигурати неки 
интерес или нека вредност, већ само добро. Свакако, у самом 
духу филозофске запитаности и дискусије о потенцијалној 
сврси моралног деловања, током историје појављивала су се и 
92  J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 38.
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важна и вредна становишта која су настојала пронаћи и де-
финисати ипак неку практичну сврху поштовања моралних 
норми, која би објаснила зашто се људи понашају морално и 
зашто осуђују неморалне поступке. Ова становишта о сврси 
моралног делања можемо поделити у три најопштије групе:

1) еудајмонизам, 
2) хедонизам,
3) утилитаризам.

Еудајмонизам претпоставља блаженство, односно сре-
ћу, као сврху моралног делања, те види морално делање као 
инструмент остваривања блаженства као највишег добра. Од 
Аристотела, који слови за утемељивача телеолошки одређене 
сврхе морала принципом блаженства, преко средњевековних 
до неких ретких савремених заступника еудајмонизма, оста-
ло је отворено питање шта је заправо то блаженство, односно 
срећа93 и зашто је баш та вредност највише добро. Хедони-
зам, данас сигурно много познатији термин, са друге стране 
поставља принцип задовољства као сврху морала, односно 
објашњава да је циљ моралног деловања појединца ужива-
ње и задовољство. Учење Епикура, вероватно најпознатијег 
филозофа хедонизма, подразумева и одређену хијерархију 
задовољстава, где су она духовна надређена телесним, те су 
заправо она првенствени циљ морала – морал нам дакле слу-
жи да бисмо постигли неко духовно задовољство. Коначно, 
постављање принципа корисности као сврхе морала, одно-
сно утилитаризам94, представља вероватно најзаступљенији

93 Ваља имати на уму да многи филозофи, укључујући ту и Аристотела, 
праве дистинкцију између појмова блаженства и среће. 

94 Са утилитаризмом, најзначајнијим обликом телеолошких норматив-
них теорија, детаљније ћемо се упознати у следећем поглављу које-
ће се бавити етичко-нормативним теоријама. 
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облик вредновања морала неком практичном сврхом – у 
овом случају користи. Без обзира који принцип покушамо 
позиционирати као сврху морала – срећу, задовољство, ко-
рист – сусрешћемо се са великим проблемима и потенцијал-
но катастрофалним импликацијама које нужно доноси ин-
струментално схватање морала. Наравно, немогуће је већ на 
самом почетку заобићи проблем објашњеног аргумента отво-
реног питања, који нам недвојбено указује на то да морални 
атрибут добро никако не можемо свести на неко природно и 
емпиријско својство, јер не можемо да објаснимо нпр. каква 
је срећа добра, када је задовољство добро, и, наравно, да ли 
је корист увек добра. Морал не можемо посматрати као сред-
ство за постизање неког циља, као инструменталну вред-
ност којом настојимо остварити неку другу (постављену као 
инхерентну) вредност као што је срећа или корист, већ само 
као интринзичну вредност, вредност по себи, норму која је 
самој себи сврха. Веома је важно нагласити и подвући да то 
што морално поступање није одређено циљем, већ је кате-
горично, не значи да оно не резултира исходима које човек 
и друштво сматрају врло пожељним, пријатним и изузетно 
позитивним. 

- Априорност – извор морала
Атрибут априорности морала представља заправо одго-

вор (или макар покушај одговора) на питање које је нераски-
диво повезано са претходним питањем сврхе морала, а то је 
питање извора морала. Уколико смо дефинисали морал као 
самоциљан, односно као феномен који није инструмент за 
постизање неких других вредности, онда је неопходно по-
нудити барем неко шире објашњење одакле од онда долази. 
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Питање извора морала јесте питање на које често можемо до-
бити прегршт одговора који осликавају или суштинско непо-
знавање природе морала и његове специфичности или нера-
зликовање моралних од неких других норми. Неке од попу-
ларних теорија које покушавају да објасне извор морала јесу:

1) социологистичка теорија, 
2) теорија о натприродном извору морала,
3) теорија нагона и
4) рационалистичка теорија95. 

Најчешћа, социологистичка, теорија заправо тачно об-
јашњава извор морала у друштву, као социјални конструкт 
и творевину друштва која се у процесу социјализације и ва-
спитања „утискује“ у своје „нове“ чланове. Међутим, оно што 
представља проблем јесте чињеница да ова теорија успешно 
објашњава извор морала у његовом антрополошко-соци-
олошком смислу, као скупа обичаја и културних вредности 
и пракси неког друштва, а не морала у његовом примарном, 
етичком, смислу. Очигледно је да овакво схватање извора 
морала није у складу са његовим суштинским одликама, на-
рочито универзалности, и да води потпуном моралном рела-
тивизму који пак не може да објасни на који начин и зашто 
сва друштва, чак и она најразличитија могућа, ипак поседују 
одређене заједничке норме, на које не утиче ни њихов гео-
графски положај ни епоха у којима постоје. Теорија о нат-
природном извору морала је теолошка теорија која морал 
види као „божанску искру“ у нама, као атрибут човечности 
који је усађен у свако људско биће од стране Бога. Неке вели-
ке дискусије са оваквим ставом у суштини ни не може бити, 
95 Шире о различитим схватањима о извору морала у: М. Перовић, 

Увод у етику, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 
2003, стр. 49.
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јер он полази од религијске претпоставке о нужном постоја-
њу Бога и његовој омнипотентности и беневолентности која 
се узима као догма. Теорија нагона пак морал види као ин-
стинкт, као природни и урођени несвесни нагон који води 
човекове поступке. Ипак, разлике између морала и урођених 
инстинката су толико велике и очигледне (разумска слобо-
да непоступања по „инстинкту“, независност инстинката од 
разума, суђење од туђим поступцима, постојање људи без 
„инстинкта“, итд.) да је неприхватљиво свођење морала на 
природни нагон. Рационалистичка теорија може се разуме-
ти на више начина – као теорија која сматра да се морал учи 
и као теорија која у разуму види извор морала. У својој првој 
варијанти, она је релативно бескорисна, јер не објашњава оно 
што настоји објаснити, тј. извор морала. Чак и када би се мо-
рал учио од некога, остаје неодговорено питање одакле је то 
знање дошло код првог „учитеља“ морала. Додатно, искуство 
јасно показује да се појединац не може „научити“ да буде мо-
ралан, односно да се не понаша неморално зато што још увек 
не зна шта је морално. 

Међутим, нешто другачије схватање рационалистич-
ке теорије, које подразумева да је извор морала у „разуму“, 
тачније у уму, много је ближе истини. Шта то заправо значи? 
Како не бисмо исувише залазили у дистинкцију ум/разум, 
аналитички/синтетички и априорни/апостериорни судови96, 
поједноставићемо то на следећи начин – извор морала налази 
се ван искуства, а морал представља једну синтетичку апри-
орну истину коју човек може открити својим умом. Морална 
96 Укратко, Кантово разумевање (а пре њега и приближно Томе 

Аквинског) разлике између ума и разума је такво да ум претпоставља 
разуму као вишу, априорну спознајну моћ, док је разум „окренут“ 
искуству, односно чулима. Шире у: I. Kant, Kritika čistog uma, 
Kultura, Beograd, 1970. 
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истина се спознаје умом, пре било каквог чулног опажаја и 
без било какве потребе за чулним искуством, и као таква је 
„доступна“ свим бићима који имају способност спекулатив-
не употребе ума – „моралном сазнању… није потребно ни-
шта емпиријско, што у другим врстама сазнања није случа-
ј“97. Морал је дакле „човеково генеричко својство“98, али не у 
смислу да му је морал биолошки урођен, већ у смислу да му је 
урођен ум, тј. способност да спозна морал без обзира на ис-
куство. Та спознаја морала независна је од чула и разума, она 
није нешто што можемо „научити“ од неког другог или стећи 
животним искуством, већ је увиђамо умом као нужну исти-
ну. Моралне истине су стога на нивоу математичких истина, 
тј. оне „остају оно што јесу, свеједно да ли се наш дух њима 
бави или не“99, те их ми заправо не стварамо, већ откривамо 
као постојеће реалитете. У строжем смислу, „и кад не би било 
људи, ипак би морално морало постојати… чак и када не би 
имало никаквог посебног бића за које би оно важило“100. У 
том смислу оно што човека разликује од свих осталих бића 
у постојању јесте његов ум, односно способност да открије 
нужне истинитости, укључујући и моралне истине, па су из 
тог разлога оне универзалне. 

Моменат еволуције у којем је организам стекао способ-
ност да увиди моралну истину јесте моменат настанка човека 
(homo sapiens), те је зато морал наша онтолошка одредница 
која нас раздваја од свих других живих бића. Зато „људска 
бића лишена осећаја за моралност припадају зоолошком све-

97 N. Cekić, „Šta pokazuje Kantov ‘kompas’?”, Theoria, Vol. 63, 4/2020, 
стр. 21.

98 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 
радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 11.

99 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 49.
100 Ibid. стр. 50.
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ту, а не хуманоидном“101, па се од сваког човека мора очекива-
ти исти морал, те се исти морални критеријум примењује на 
свакога ко је човек, без изузетка102. Додатно, управо је наша 
способност да умом спознамо постојеће моралне истине и 
омогућила било какво друштво и излазак из „пред-друштве-
ног природног стања“, те морал заиста јесте нужни предуслов 
уопште постанка друштва и цивилизације, и вредност из које 
се касније деривирају обичајне, религијске, правне и све дру-
ге друштвене норме. Иако то није његова сврха103, морал је 
омогућио нестваран развој људске расе у сваком смислу, тиме 
што је омогућио постојање друштва које је condicio sine qua 
non било каквог прогреса. Из те перспективе, морал није део 
природе човека, већ је природни закон чија је спознаја омо-
гућила људску природу која подразумева постојање човека 
нужно као друштвеног бића. Човек је zoon politikon, биће које 
живи у друштву, а „ако то он не би хтео… онда је или Бог или 
звер“104, како то каже Аристотел.

101 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 
радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 11.

102 Ипак, како је спознаја морала резултат спекулативне употребе ума, 
то значи да човек у пракси заиста не држи морално одговорне оне 
који из неког разлога не могу да спознају морал – веома млада 
деца, умно оболеле особе, итд. То не значи да њихови поступци 
нису неморални, већ да они сами не могу бити држаним морално 
одговорнима за њих, али не зато што „не знају“ шта је исправно, већ 
због тога што немају неопходну способност да то спознају.

103 Као што ни математичке истине немају никакву „сврху“, већ просто 
постоје саме по себи. Међутим, те истине су омогућиле човеку да 
уради и створи много тога практичног. 

104 M. Kangrga, “Kantova etika”, Arhe, 1/2004, стр. 64.
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- Морална мотивација  
Једна од веома интересантних одлика морала тиче се спе-

цифичног односа моралних судова и мотивације за делање, 
односно питања моралне мотивације. Наиме, за разлику од 
осталих судова које човек доноси, код доношења моралних 
судова долази до појаве мотивационог интернализма. Моти-
вациони интернализам моралних судова значи да су морал-
ни судови „интринзично мотивишући…  да постоји нужна 
веза између моралног суда и мотивације“105. У свом снажни-
јем облику, мотивациони интернализам подразумева да је 
немогуће донети морални суд који није мотивисан, да тиме 
постоји „мотивациони аутоматизам моралног суда“106 те да 
је морал интринзично мотивишући. Треба водити рачуна о 
томе да нужно настајање мотива да се поступи по моралном 
суду не значи нужно и поступање по том суду – то не само 
да је теоријски могуће, већ је и практично веома често. Када 
донесемо суд о томе шта треба да урадимо, ми смо нужно 
мотивисани да то урадимо, али неретко одлучимо да ипак не 
поступимо онако како смо проценили да би требало. Човек, 
као дубоко несавршено биће, одлично може открити ту своју 
несавршеност управо у оваквим ситуацијама које апсолут-
но свако од нас проживљава с времена на време. Користећи 
новозаветну реторику, можемо запитати ко ће бити тај који 
ће бацити први камен, и има ли човека који може истинито 
тврдити да је сваки пут поступио по сопственом моралном 
суду. Одговор ће увек бити не. Не постоји човек од крви и 
меса који је увек и у свакој ситуацији поступио по моралном 
суду, иако је био мотивисан за то, из простог разлога што су 
неки други фактори (комфор, корист, страх, задовољство, 

105 N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 119. и 126.
106  Ibid. стр. 129.
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итд.) такорећи превагнули. Међутим, ту, сваком човеку свој-
ствену, слабост воље (akrasia)107 да се поступи по моралном 
суду никако не треба мешати са оним што у колоквијалном 
говору називамо моралном дилемом. За разлику од моралне 
дилеме, када услед комплексности ситуације особи није јасно 
како треба да поступи, у случају слабости воље та особа врло 
добро зна шта треба да уради, али слободном вољом одлучује 
да то ипак не уради.

- Специфичне моралне санкције
Све норме, по дефиницији, подразумевају и институци-

ју казне, односно санкције, за одступање од понашања какво 
прописују. Моралне норме свакако нису изузетак, али су, у 
складу са специфичностима морала, и санкције за кршење 
моралних норми специфичне и посебне. Најочигледнија уну-
трашња санкција за кршење моралних норми јесте грижа 
савести, која представља унутрашњу и аутономну санкцију 
којом појединац „кажњава“ самог себе за одступање од мо-
ралних норми. Наравно, у сразмери са степеном „озбиљно-
сти“ моралне норме која се крши, али и са последицама које 
доноси такво кршење, и степен гриже савести може варирати 
од незнатног до интензивног. Штавише, интензитет санкци-
је гриже савести може бити толики да апсолутно онемогући 
било какво нормално функционисање појединца који ову 
санкцију сам себи изриче, што понекад доводи до фаталних 
исхода у форми суицида уколико је кршење моралне норме 
било драстично и изазвало катастрофалне последице. Кроз 
специфичну санкцију гриже савести огледа се поново и ауто-

107 Феномен слабости воље, односно човекове свесне одлуке да поступи 
онако како зна да не треба, идентификован је још у античкој 
филозофији, и означен појмом akrasia (гр. ἀκρασία).
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номност морала, јер без обзира колико се околина или цело-
купно друштво трудило да „ублажи“ грижу савести код поје-
динца и да „опрости“ кршење моралних норми, то не утиче 
на разарајући ефекат санкције коју појединац сам себи изри-
че без икаквих спољашњих притисака. Појединац кажњава 
самог себе, па чак и када је он једини који зна да је прекршио 
моралну норму, некада и сурово. Стога не чуди што су много 
мислиоци схватали савест као суштинску и најважнију осо-
бину људског рода. 

Међутим, треба разликовати грижу савести као санкци-
ју за кршење моралних норми од онога што често у свакод-
невном језику такође називамо „грижом савести“, а што нема 
везе са кршењем моралних норми нити са моралном уопште. 
У такве случајеве спада рецимо модерни феномен „шопохо-
личарске гриже савести“, који се углавном појављује после 
куповине скупих, по правилу непотребних, ствари. Овде се 
очигледно не ради о правој грижи савести, већ о жаљењу због 
нерационалног финансијског издатка, који не означава ну-
жно кршење моралне норме108, које изражава кајање што се 
новац није потрошио на нешто друго, углавном једнако бес-
потребно. Чинилац који раздваја грижу савести од оваквих 
феномена који се погрешно називају истим термином јесте 
стид. Осећај стида, који прати кајање, јесте нужан елемент 
специфичне моралне санкције гриже савести и непогрешиво 
је одваја од других врста животних кајања које сваки човек 
неретко осећа. У претходно наведеном феномену, појединац 

108 Постоје ситуације у којима то може бити заиста грижа савести – 
уколико се, рецимо, уместо куповине хране за дете родитељ одлучи 
за куповину новог скупоценог телефона. У том случају не говоримо 
само о тзв. шопохоличарском кајању, већ о специфичној моралној 
санкцији. 
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се не стиди што је купио нешто скупо и/или непотребно, већ 
жали што за тај новац није купио нешто више.

Како, поново по дефиницији, морални критеријум омо-
гућава не само доношење моралних судова о сопственим по-
ступцима, већ и о поступцима других, постоје и спољашње 
специфичне моралне санкције – морални презир и морално га-
ђење. Морални презир некога ко крши моралне норме озна-
чава перцепцију тог појединца као особе без морала. Будући 
да је морал специфично људска особина, битна одлика која 
раздваја човека од осталих живих бића, морални презир су-
штински означава негирање људске природе прекршиоца, 
односно његово вредновање као испод-људског, нижег бића. 
Степен кршења моралних норми, очито, мора бити довољно 
висок да бисмо некога нашом спољном моралном санкцијом 
рангирали као ниже биће, потчовека. Моралним презирањем 
ми исказујемо суд да прекршилац не заслужује људски трет-
ман и да са њим ми не делимо природу. У радикалним случа-
јевима, степен кршења моралних норми може бити толико 
драстичан да доведе до моралног гађења. За разлику од „само“ 
презира, морално гађење подразумева готово физичку мани-
фестацију нелагодности због самог постојања или близине 
појединца чији је поступак толико неизрециво погрешан и 
зао, да нам не дозвољава да будемо у физичком контакту са 
њим. Чак и сама помисао на тог појединца изазива физичку и 
емотивну непријатност, условљену његовим поступком. Сре-
ћом, већина људи ретко осећа морално гађење према неком 
појединцу, али су нажалост поступци људи који се по прави-
лу срећу у сфери унутрашње и међународне политике често 
такви да изазивају управо морално гађење. Постоје, наравно, 
и неке додатне спољне санкције за кршење моралних норми, 
као што су јавна осуда, остракизам, итд. али оне нису специ-
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фичне за морал, већ могу доћи и као последица кршења оби-
чајних, правних, религијских и других важних друштвених 
норми.  

- Суперерогација
Занимљив феномен унутар морала представља и појава 

суперерогације, односно онога што у свакодневном говору 
називамо „херојском“ или „светачком“ моралности. Наиме, 
моралне норме дефинишу оно што треба да урадимо, па зато 
непоступање по моралном императиву повлачи за собом мо-
ралну осуду, док испуњавање моралне дужности омогућава 
моралну похвалу. Међутим, феномен суперерогација пред-
ставља моралну похвалу поступака које чине појединци који 
иду „изнад“ онога што је морална дужност. Самим тим, њи-
хови поступци, иако вредни моралне похвале, не осликавају 
и не конституишу дужност за остале, те не можемо захтева-
ти од свих људи да поступају на начин на који они поступају. 
Из овога следи и закључак да не можемо заснивати моралну 
осуду за неиспуњавање онога што су „херојски“ или „светач-
ки“ стандарди, тј. да њихови похвале вредни поступци нису 
дужност за остале. Сложићемо се да је поступак човека који, 
искључиво мотивисан добром вољом и филантропијом, сва-
ки месец подели 30% своје плате бескућницима вредан мо-
ралне похвале, али то не значи да остали имају дужност да 
раде то исто, односно да они који не поделе бескућницима 
30% своје плате сваког месеца заслужују моралну осуду. Исто 
важи и за пилота који одлучује да жртвује свој живот да би 
спасио животе неколико својих колега. Поступање филан-
тропа или пилота у овим примерима није поступање из мо-
ралне дужности, јер очито да она у тој форми не постоји, већ 
поступање по мотивима који су „изван домашаја морално-
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сти“109. Суперерогација је евидентно веома ретка, чак толико 
да смо спремни да оне који тако поступају називамо наших 
херојима и свецима. 

1.3.  Морал и друштвене норме

Дискутујући о природи и одликама морала, неизбежно 
смо се дотакли и кључне претпоставке постојања слобо-
де воље. Таква слобода, која нам омогућава да иступимо из 
ланца природне каузалности и детерминизма, да доносимо 
сопствене одлуке из разлога које сами уважимо и да тиме за-
почињемо нове каузалне низове, тј. да „узрокујемо“ поступке 
и даље последице поступака којих не би било да нема нас, 
даје нам готово онтолошку одредницу човека као бића – оно 
што чини природу човека која га издваја од остатка приро-
де јесте управо слобода110. Слобода је дакле нужан услов не 
само постојања моралне одговорности, већ заправо и сваког 
практичног делања, јер је она нераскидиво повезана са на-
шом људском природом. Међутим, људско понашање није 
у потпуности слободно, нити оно такво икада може бити у 
људском друштву. За разлику од моралних норми, које иска-
зују управо човекову слободу да без спољне присиле посту-
па по императиву морално суда, постоје и разне друге важне 
друштвене норме које регулишу понашање појединаца уну-
тар сваког друштва, које ограничавају слободу и које облику-
ју свакодневне животе свих људи који живе у друштву. Наши 
поступци и наше одлуке у великој су мери одређени друштве-

109 N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 130.
110 Слобода се може разматрати у два смисла – као трансцендентална 

идеја и као аутономија воље. Шире у: М. Перовић, Увод у етику, 
Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 2003, стр. 50.
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ним нормама, које омеђавају поље индивидуалне слободе и 
практично омогућавају живот у организованој групи. 

Друштвене норме, по својој дефиницији, „нису проста 
знања о стварима, већ прописи за деловање“111 који омогућа-
вају постизање неке опште сврхе, и функционишу као упут-
ства за одрживе друштвене односе. Као што можемо закљу-
чити, ван-моралне друштвене норме одређене су, за разлику 
од категоричног и самоциљног морала, жељеним циљем или 
интересом, па се из тог разлога моралне вредности увек уз-
имају као „старије и важније од свих других вредности“112 
и имају примат над осталим вредностима. Сходно томе, и 
моралне норме важније су и „старије“ у односу на све оста-
ле друштвене норме, иако неке од њих могу заиста бити од 
изванредног значаја и снаге. Моралне норме су и дословно 
старије од осталих, оне су „најстарије и такорећи првобитне 
у односу на све друге… у односу на морал, све друге врсте 
норми представљају касније створене људске конвенције “113 
које се генеришу тек настанком и развојем људских заједница 
и друштава. Треба знати и да, током многих периода развоја 
цивилизације, „није постојала оштра дистинкција између… 
етике, права и религије“114. Наравно, како друштва напре-
дују и постају све комплексија, повећава се и број друштве-
них норми које регулишу понашање – неке од њих су јасно 
и прецизно кодификоване, док друге важе као неформалне 

111 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 60.
112 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 39.
113 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 

радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 10-11.
114 T. Nardin, “Ethical Traditions in International Relations”, Traditions of 

International Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, 
стр. 2.
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и некодификоване општеприхваћене конвенције115. Претход-
но дефинисане специфичне одлике морала омогућавају нам 
да направимо важну и јасну дистинкцију између моралних и 
осталих друштвених норми, и да испитамо њихов међусоб-
ни однос. Иако су различите, и из различитих перспектива 
регулишу различите области живота, јасно је да се оне могу 
тицати и истих феномена – тако није немогуће, па чак ни рет-
ко, да одређени поступак истовремено крши све постојеће 
друштвене норме. Ипак, немогуће је пренагласити важност 
разликовања моралних од осталих друштвених норми, јер у 
њиховом (не)намерном поистовећивању и мешању лежи ко-
рен неких од кључних савремених политичко-безбедносних 
изазова и претњи.

Кључне друштвене норме, које у највећој мери регулишу 
понашање у сваком друштву, и које се најчешће погрешно по-
истовећују са моралним нормама су:

1) Правне норме
2) Обичајне норме
3) Религијске норме. 

1.3.1.  Право и морал

Динамичан однос правних и моралних норми, односно 
права и морала, вековима не излази из жиже интереса ни ју-
риста ни етичара, без обзира на то како је устројено друштво 
у којем они живе и стварају. Савремена друштва и модерни 
115 Поред правних, обичајних и религијских норми о којима ћемо 

дискутовати у даљем делу студије, друштвени односи регулисани су 
и економским, политичким, институционалним и другим нормама. 
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човек су такође не само заинтересовани, већ често и попри-
лично збуњени односом између права и морала, а та запита-
ност о односу, значају и хијерархији ових друштвених норми 
најевидентнија је на пољу међународних односа и на питањи-
ма (не)постојања и (бе)смисла међународног права и закона. 
Колико год заиста били различити и специфични, „сложен 
карактер друштвених односа показује да се морал и право 
тешко могу посматрати као две у потпуности засебне и себи 
заокружене целине“116, али то не значи да се између њих тре-
ба и може стављати знак једнакости. Док су и морал и право 
прескриптивни, само је морал универзалан те се не може ме-
њати за разлику од закона. Док морално суђење подразумева 
само свесне и намерне поступке, правне норме веома често 
регулишу и ненамерне догађаје који се дешавају из нехата. 
Док морал подразумева карактеризацију поступака неде-
финљивим атрибутима добро и зло, закон „одлучује“ само да 
ли је нешто легално или нелегално, независно од тога да ли 
је добро. Историјски посматрано, тумачење односа морала и 
права прошло је кроз три препознатљива ступња – потпуног 
поистовећивања, потпуног раздвајања и савременог уравно-
теженог схватања. 

У свом првом ступњу, који ћемо назвати природно-прав-
ним ступњем, морал и право доживљавали су се као идентич-
ни. Почевши од великана као што су Платон и Аристотел, ова-
кво тумачење истоветности морала и права доживело је свој 
врхунац у схоластици, понајвише са Томом Аквинским, који 
је моралне принципе видео као надређене позитивном праву, 
те је сматрао да сваки закон који није „изведен или који није 
у складу са природно-правним принципима не може имати 

116 D. Stanković, „Moral i pravo u savremenoj pravnoj filozofiji“, Filozofija 
i društvo, XIX-XX, 2001-2002, стр. 204.
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било какву правну валидност“117. У реалности, овакво пои-
стовећивање моралних и правних норми довело је до ката-
строфалних практичних импликација, самовоље и арбитрар-
ности у реализацији норми, тј. у реалној примени законе, те 
је нужно довело до супротног процеса118. Узрокована општим 
отклоном од метафизике и фокусом на емпиријско и чиње-
нично, промена коју је донео правни позитивизам значила је 
појаву „схватања која раздвајају морал од права“119. Из пер-
спективе правног позитивизма, право као такво потпуно је 
одвојено од било какво моралног разматрања, оно „обавезу-
је и када се крше морална правила“120, те представља просто 
„скуп процедура лишених моралног или било ког другог за 
правну норму релевантног садржаја“121. Као и у првом случа-
ју, и овакво екстремно и искључиво схватање односа морала 
и права довело је до погубних последица, јер је право постало 
„једна ‘разобручена’ сила“122 као што се то догодило са тота-
литарним системима, у којима су конституисани и спровође-
ни потпуно аморални и зли закони. Коначно, на свом трећем 
ступњу, модерно схватање права подразумева етички мини-
мум, односно уравнотежено схватање по којем „релација мо-
рал-право има сложену и испреплетану структуру“123. Морал 

117 Ibid. стр. 205.
118 Као што је уопште интелектуална историја западне цивилизације 

доживела преокрет после схоластике. 
119 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 

радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 11.
120 Ibid. 
121 D. Stanković, „Moral i pravo u savremenoj pravnoj filozofiji“, Filozofija 

i društvo, XIX-XX, 2001-2002, стр. 205.
122 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 

радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 18.
123 D. Stanković, „Moral i pravo u savremenoj pravnoj filozofiji“, Filozofija 

i društvo, XIX-XX, 2001-2002, стр. 207.
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и право, дакле, нису идентични, али право никако не може и 
не сме да искључи у потпуности морал, јер оно има „претен-
зију на морално покриће“124 и без њега је бесмислено – Leges 
sine Moribus vanae. 

Савремено неразумевање односа правних и моралних 
норми долази из неприхватања уравнотеженог приступа и 
посматрања проблема из једне од две превазиђене перспек-
тиве – потпуног поистовећивања права и морала или њихо-
вог потпуног раздвајања. Грешке које произилазе их оваквих 
перспектива углавном се артикулишу у схватању да је право 
„довољно“, тј. да је све што је легално истовремено и морал-
но. То, очигледно, није тако, што нам показује и природа ових 
норми. Наиме, правне норме окренуте су неком интересу, од-
носно испуњавању неког циља, па се самим тим могу и ме-
њати и разликовати у зависности од циља који је постављен. 
Зато је савршено могуће да у различитим друштвима постоје 
различити закони, некада чак и драстично различити закони. 
Исто тако је могуће да једно друштво мења своје законе када 
му то одговара. Али, како право и морал нису идентични, за-
конски релативизам125 не подразумева морални релативизам 
– чињеница да је у једном друштву нешто легално а у другом 
не, или да је некада било легално нешто што данас није, не 
значи да та друштва имају различите моралне норме, већ да 
су промениле закон. Истовремено постоји опасност од тога 
да свако друштво којим владају другачији закони од наших 
ми окарактеришемо као морално неправедно и покварено, не 
водећи при томе рачуна о релативности закона, за разлику од 
апсолутног карактера морала. 

124 J. Babić. „Ratni zločin kao zločin poraza“, Moral i naše vreme, Službeni 
glasnik, Beograd, 2005, стр. 183.

125 У смислу релативног важења закона у односу на простор или време. 
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Закон може да буде шта год ми одлучимо да треба да 
буде, односно шта год је у складу са нашим интересом, па је 
тако такође савршено могуће да нешто буде у потпуности у 
складу са законом, тј. легално, а да истовремено буде дубоко 
неморално. Закон који предвиђа интернацију, или чак и уби-
јање, расних, етничких, верских или других мањина учини-
ће њихово убијање потпуно легалним, али то не значи да он, 
као и пракса убијања, нису дубоко неморални и да они који 
их спроводе немају моралну одговорност и поред тога што се 
понашају у складу са важећим законом. Исто би тако закон 
који би нпр. легализовао, политичку корупцију, дискрими-
нацију, репресију, пљачкашку приватизацију и сличне праксе 
био и остао неморалан закон, вез обзира што би се те праксе 
„легализовале“. Дакле, само зато што једна група људи, или 
чак једна држава, одлучи да одређени поступак или одре-
ђену праксу учини легалним и законитим (јер је то у складу 
са постојећим интересом), не значи нужно да има морално 
право да то и спроводи. Овакви примери, нажалост, нису у 
сфери хипотетичких већ су веома често током људске исто-
рије представљали реалност, како на унутрашњем тако и на 
међународном плану.

 Наравно, и супротно је веома могуће – да неки поступак 
буде дубоко неморалан, а да је при томе савршено легалан. 
Разлог за овакву могућност јесте што је морал обимом дале-
ко шири од правних норми, односно што нису све моралне 
норме у неком моменту „кодификоване“, односно преточене 
у законе. То значи да неморални поступци у одређеним сфе-
рама живота које нису у ужем смислу правно формализоване 
и одређене, остају у потпуности легални и ван домашаја за-
кона. Издаја, превара, лагање, прељуба, поступање из чистог 
користољубља, брутално искоришћавање других, невраћање 



72 Етика међународне политике

дугова, и многи други поступци који се веома често јављају у 
сферама пријатељства, емотивних и професионалних одно-
са и уопште међуљудских неинституционализованих односа 
нису ни на који начин забрањени позитивним правом. Нити 
би суштински било практично корисно нити пожељно да то 
буду. То их чини легалним, али ништа мање неморалним због 
тога. У погледу кажњавања, то значи да ти поступци не могу 
бити „кажњени“ законским санкцијама (новчаном казном, 
затвором, принудним радом, смртном казном, итд.), већ само 
претходно описаним моралним санкцијама, како специфич-
ним тако и неспецифичним.

Иако се, дакле, право „нужно ослања на морал“126 и по-
стаје своја супротност, односно не-право, када се одвоји од 
морала, правне норме нису идентичне моралним нормама. 
Природно, како право проистиче из морала, веома често 
ове норме коинцидирају, односно веома често поступци или 
праксе јесу истовремено и нелегални и неморални. Међутим, 
редукција морала на право неретко представља (не)намерну 
али опасну грешку, која има двоструке импликације:  

1) неисправног схватања морала као релативног 
услед постојања различитих закона у различитим 
земљама или епохама;

2) дубоко погрешног и трагичног закључка да је мо-
рално дозвољено све што је легално, као и да је све 
што је нелегално нужно неморално.

Приступ поистовећивања моралних и правних норми 
нарочито је присутан, и нарочито штетан, управо у сфе-
ри међународних односа у којима се агресивно инсистира 
на примату легалитета и тиме занемарује питање моралне 
126 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 

радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 16.
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оправданости и праведности поступака и пракси у међу-
народној политици. Међународни закон, као и сваки други 
закон, представља формализацију интереса у неком циљу, а 
веома често тај интерес није општи већ веома партикуларан. 
То суштински значи да ће се закон мењати када год то поста-
не згодно и опортуно, потенцијално тиме легализујући неза-
мисливо неморалне поступке и праксе127. На тај начин међу-
народни закон постаје ништа друго до кодификована воља 
моћних глобалних сила128 и формално-правни јарам слабих 
чија се непослушност трансформише у „криминал“.   

1.3.2.  Обичаји и морал

Из, претходно описаног, антрополошко-социолошког 
значења речи морал129 може се наслутити да се моралне нор-
ме најчешће мешају управо са обичајима, тј. обичајним нор-
мама једног друштва. У том смислу, „морал“ једног друштва 
представљају управо устаљен модел живота, начин живљења, 
његови обичаји и општеприхваћене праксе - они осликава-
ју дух једног друштва или чак дух времена или епохе о којој 
се говори, и стога се разликују се од друштва до друштва и 
од епохе до епохе. Међутим, нама интересантно и примарно 
значење речи морал, дакле етичко значење, имплицира по-
стојање значајних и релевантних разлика између онога што 
јесте морал и онога што у сваком друштву представљају оби-
чаји.

127 Ово ће бити нарочито евидентно када будемо говорили о феномену 
рата. 

128 Додатни проблем је наравно и питање спроводивости међународног 
права, али о томе ћемо шире у наставку студије. 

129 Потпоглавље 1.2.1. Значење термина морал.
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Обичаји, по дефиницији, представљају „друштвену нор-
му која настаје самостално, више-мање спонтано, дуготрај-
ним понављањем истог понашања у истим или сличним си-
туацијама, тако да се код људи ствара свест о његовој оба-
везности“130. Овакве опште прихваћене матрице понашања 
унутар једног друштва треба разликовати од простих нави-
ка, које су само одређени устаљени начини понашања за које 
нема претпоставке обавезности. Дакле, навика не подразу-
мева обавезу да се поступа на одређени начин, док обичај 
подразумева управо то – друштвено пожељно понашање које 
је нормирано (некодификованом) нормом. Обичаји, за ра-
злику од правних норми, нису формализовани, већ се њихо-
во важење подразумева од стране друштва, те се они заправо 
уче од најранијих фаза социјализације и одгоја детета, када 
се у том процесу репродукују постојеће културне вредности 
и праксе. Иако нису кодификоване, кршење обичајних норми 
подразумева значајне санкције, које могу бити веома озбиљне 
будући да их по правилу примењују сви остали чланови дру-
штва – маргинализација, остракизам, јавна осуда, итд. Оби-
чаји могу прописивати пожељне начине поступања у готово 
свим областима живота – од јавних односа, преко професио-
налног ангажовања до најинтимнијих сфера живота као што 
су емотивни односи, брак, породица, итд. Како су производ 
дуготрајног понављања одређеног начина понашања, које 
може бити производ најразличитијих природно-историјских 
фактора, обичаји и културе се очито међусобно разликују, па 
је свет (и даље) величанствена мешавина култура и разли-
читих, обичајима условљених, образаца понашања. То значи 
да кршење обичајне норме не значи нужно и кршење моралне 

130 Д. Митровић, Г. Вукадиновић, „Област права и морала“, Зборник 
радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017, стр. 13.
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норме, као и обрнуто – у неким културама обичаји могу бити 
такви да дозвољавају неморалне праксе. 

 Главна опасност од неразликовања обичајних и морал-
них норми лежи управо на чињеници постојања културоло-
шког диверзитета и са њим повезаним феноменом културног 
релативизма. На овом феномену „паразитира“ и аргумента-
ција етичког релативизма131, односно негирања универзал-
ности моралних норми ослањањем на различитост обичаја у 
различитим културама. Неразликовање културног и етичког 
релативизма додатно појачава чињеница да „велик број оби-
чајних норми у себи такође садржи снажну моралну димен-
зију“132, да су одређене неспецифичне моралне санкције јед-
наке санкцијама за кршење обичајних норми, као и чињени-
ца да постоје случајеви када обичаји и морал коинцидирају, 
тј. када одређени поступак истовремено крши и обичајну и 
моралну норму (нпр. издаја поверења и пријатељства или не-
враћање дугова133). Међутим, то никако не значи да се морал 
може редуковати на обичај! Импликације (не)намерног пои-
стовећивања обичаја и морала су, као и код права, двоструке:

1)  наметање сопствених обичаја другима као једи-
них морално исправних и оправданих културних 
матрица;

2) дозвољавање и оправдавање неморалних обичаја 
у различитим друштвима или епохама под изгово-
ром културног диверзитета, релативизма и толе-
ранције.

131 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 42.
132  Ibid. 
133 Не мислимо само на новчане дугове, већ уопште на непостојање 

очекиваног реципроцитета у међуљудском односу. 
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Из једне перспективе, толеранција нужно мора да посто-
ји како би спречила културну, и сваку другу, често насилну 
асимилацију оних који практикују другачије обичаје. Нето-
леранција доводи до културно-моралног ексепционализма 
и империјализма приликом којег једна култура изједначава 
своје обичаје са моралом и тиме си даје квази-морално оправ-
дање насилног „извожења“ своје културе у све оне културе 
чији су обичаји „мање морални“. Свака култура која није у 
складу са претпоставкама империјалне Über-културе потом 
прво бива „демонтирана“134 а затим регенерисана на „морал-
ним“ темељима.  У оваквим случајевима можемо говорити о 
морализирању које подразумева фанатично наметање соп-
ствених културних матрица и вредности под претпоставком 
да су оне инхерентно добре, да су просто моралне. Обичајне 
норме нису моралне норме, па самим тим нису ни универзал-
не, те се не може захтевати апсолутно и категорично пошто-
вање само одређених („наших“) обичаја, а свака девијација 
од „наших“ обичаја означавати као неморална, без обзира на 
то колико се ти обичаји могу драстично разликовати. Ипак, 
„толеранција не значи произвољност нити пак искључује 
могућност критике, и интерференције у питања друге култу-
ре“135, када се ради о њиховим обичајима, и на њима засно-
ваним праксама, ако су те праксе заиста неморалне. Јасно је 
да овде постоји такозвана „клизава низбрдица“136 на којој је 
веома тешко одржати неопходан „баланс толеранције“ и пре-
познати ону линију која раздваја културолошку ароганцију и 
морални релативизам. 

134 С. Антонић, Демонтажа културе, Catena Mundi, Београд, 2020.
135 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 43.
136 Аргумент клизаве низбрдице, односно slippery slope означава 

логичку грешку у којој се тврди постојање нужне сукцесије догађаја, 
која није немогућа, али која ипак није нужна.  



77Етика и морал

Зато је од кључног значаја направити јасну разлику из-
међу онога што јесте релативно и што може временом да се 
мења (обичаји) и онога што јесте универзално и непромењи-
во (морал). Очигледан и насушан „алат“ у овом подухвату 
разликовања обичајних од моралних норми јесте што боље 
и јасније познавање специфичних одлика морала, а нарочи-
то принципа универзализације – морал је критеријум који се 
примењује једнако увек и свуда, у сваком друштву и у сваком 
времену, те се као такав примењује и на постојеће обичајне 
норме и тиме омогућава истовремено постојање културоло-
шке разноврсности и различитих обичаја у различитим кул-
турама али и моралне осуде обичаја дозвољавају неморалне 
поступке и праксе.  

1.3.3.  Религија и морал

Историјски гледано, постојање морала и моралних нор-
ми у највећој мери повезивано је са религијом и религијским 
нормама. Поменута теорија о натприродном извору морала, 
која морал види као искру божанства коју је Бог усадио у сво-
ју креацију, била је доминантна теорија у већем делу историје 
човечанства, нарочито у монотеистичким религијама у који-
ма је раздвајање појма и идеје добра од концепта Бога било 
просто незамисливо. Као импликација таквог становишта 
јавља се и идеја да је религија предуслов морала, односно да 
је немогуће замислити моралног човека који није верник; ис-
товремено, да би човек био моралан, довољно је било да буде 
религиозан и да поштује религијске норме и практикује ре-
лигијске праксе и ритуале. У складу са тим, Бог је био схваћен 
не само као извор морала, већ и као и разлог моралног посту-
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пања – човек мора да буде добар зато што Бог кажњава оне 
који то нису. Импликације овакве поставке су дубоке. 

Поистовећивање поштовања религијских норми са ис-
пуњавањем моралне обавезе подразумевало је и моралну од-
говорност за оне који не практикују религију на „исправан“ 
начин али и за оне који практикују „погрешну“ религију, јер 
се религијске норме „наше“, „исправне“ религије схватају ако 
апсолутне и универзалне. Неизбежан резултат оваквог схва-
тања моралне одговорности јесте једна манихејска визија 
света, у којем се супротставља апсолутно добро („наша“ ре-
лигија) и апсолутно зло (све друге религије, или „отпадници“ 
од наше религије). Оваква визија света по правилу произво-
ди крсташку логику, по којој је не само дозвољено ширење 
(па и насилно) „праве“ вере и одбрану светих вредности, већ 
они могу постати и морално обавезни. Иако је данас јасно да 
се религије разликују од друштва до друштва, неке чак и у ве-
ликој мери, и да самим тиме нису носиоци апсолутних вред-
ности и норми, као што је то морал, ипак постоје значајни 
савремени безбедносни изазови који су узроковани управо 
нераздвајањем религије и морала, односно постулирањем 
моралне одговорности за све оне који нису „правоверни“137. 
Религијска нетолеранција, која је узроковала неке од најтра-
гичнијих и најкрвавијих дешавања у историји цивилизације, 
без обзира о којој религији се ради, почива на неразликовању 
релативних религијских од апсолутних моралних норми. Не 
треба губити из вида да кључне религијске норме у свим ве-

137 Најочигледнији пример је свакако радикални исламизам, који 
је фундиран управо на идеји моралне обавезности не само 
практиковања религијских норми, већ и њиховог наметања свим 
људима, свим средствима. 
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ликим религијама имају веома снажну моралну димензију138, 
те религијска толеранција никако не подразумева и (недопу-
стиву) моралну толеранцију, нити води у морални релативи-
зам. Та есенцијална морална димензија кључних религијских 
норми резултира и суштинском сличности између носећих 
вредности различитих религија, и омогућава кохабитацију и 
верску толеранцију.

Додатна важна импликација идеје Бога као предуслова 
постојања морала је још очигледнија – уколико нема Бога, 
неће бити ни моралности, односно „ако нема бесмртности 
душе… све је дозвољено“139140. У овој чувеној мисли једног од 
највећих умова свих времена, Фјодора Достојевског, сјајно се 
огледа идеја Бога као носиоца моралности, па би се његовим 
хипотетичким „уклањањем“ свет претворио у место на којем 
„ништа не би било неморално, све би било дозвољено, чак 
и људождерство“141. Иако је човечанство заиста, речима Ни-
чеа142, „убило Бога“, пре више од века, свет се ипак није пре-

138 Као и када смо дискутовали о правним и обичајним нормама, и сада 
ваља приметити да религијске и моралне норме могу коинцидирати у 
много случајева, па је могуће да немали број поступака истовремено 
крши и религијску и моралну норму. Штавише, неки поступци 
истовремено крше све наведене норме!

139 Ф. Достојевски, Браћа Карамазови, Лагуна, Београд, 2020. стр. 60.
140 Посматрајући из угла савременог религијског фундаментализма, 

може се тврдити да је ова мисао Достојевског трансформисана у 
своју перверзију, јер је данас фундаменталистима све дозвољено 
баш зато што „има Бога“.

141  Ibid. стр. 51.
142 Ниче је своју чувену идеју о смрти Бога, која се заправо односи на 

смрт хришћанског Бога на западу, изнео крајем XIX века у Веселој 
науци. Према његовом мишљењу, напуштање религиозног погледа 
на свет нужно води човечанство у потпуни морални нихилизам 
и опште превредновање у којем нема места за било какав облик 
универзалних и апсолутних моралних норми. 
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творио у изопачено место зла, аморалности и људождерства, 
макар не више него што је био док је Бог био „жив“. Напро-
тив143. Данас би морало бити савршено јасно да је сасвим мо-
гуће постојање атеиста који су морални, или чак атеистичког 
друштва у којем не владају свеприсутно насиље и канибали-
зам. Као и обрнуто – да је итекако могуће да дубоко религио-
зна друштва практикују поступке који су неморални, иако су 
у складу са њиховом религијом, или бар њиховим тумачењем 
исте. Идеја зависности морала од религије артикулише се у 
неком смислу и као идеја Бога као разлога моралног делова-
ња. То се може закључити и из мисли великана као што су 
Достојевски и Ниче, јер они једину брану људском злом по-
ступању виде у Богу, односно у човековом страху од Божје 
казне која је представљена кроз специфичне санкције за кр-
шење религијских норми144 – вечно проклетство душе, горе-
ње у огњеном и сумпорном језеру, итд. Уколико се овако кон-
струише виђење морала, онда то нужно води у закључак да је 
поштовање моралних норми заправо у свом корену дубоко 
себично и егоистично, јер је једини разлог моралног поступа-
ња награда, односно страх од казне. Морал тако престаје да 
143 Иако је немогуће извршити научну компарацију „стања моралности“ 

у различитим епохама, постоје индикатори који нам могу показати 
да се свет драстичним опадањем утицаја религије и религиозности 
није претворио у пакао. Тако рецимо све релевантне статистике 
показују драстично смањење насилних злочина – убистава, 
силовања, уопште насиља. Шире у: S. Pinker, Enlightenment Now, 
Viking, New York, 2018. 

144 Занимљиво је приметити да религијске норме, за разлику од 
моралних које су заинтересоване само за поступке, осуђују и 
прописују тешке санкције и за саму помисао на нешто „погрешно“, 
за постојање „грешних“ мисли, жеља и снова, итд. Штавише, 
неке религије у којима постоји концепт „прародитељског“ или 
„првородног“ греха, као што је хришћанство, чак сматрају да сви 
људи самим чином зачећа и рођења „наслеђују“ грех. 
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буде самоциљан, он постаје инструменталан, јер представља 
тек средство које избавља од пакла и води у спасење и вечни 
живот у изобиљу и благостању раја.  

Разликовање религијских од моралних норми и правље-
ње дистинкције између религије и морала једнако је важно 
и као и претходно аргументовано неопходно разликовање 
моралних од правних и обичајних норми. Крајња конфузија 
која може настати, и која по правилу настаје, (не)намерним 
поистовећивањем религије и морала показала се као изузет-
но опасна, па чак и катаклизмична, по целокупно човечан-
ство. Тренутни тренд ревитализације религије и осетног ја-
чања њеног утицаја у свету, нарочито у младим и растућим 
друштвима и културама, може представљати огроман и не-
решив проблем за глобални мир и благостање, уколико чо-
вечанство поново упадне у исту замку неразумевања разлике 
између два важна феномена – религије и морала, јер оно го-
тово извесно води у верску нетолеранцију, мржњу и насиље. 
Зато је потребно што чешће подвлачити виталан значај етич-
ког образовања будуће политичке елите, које ће омогућити 
будућим доносиоцима и реализаторима судбоносних одлу-
ка да јасно и прецизно раздвоје апсолутне моралне од свих 
осталих релативних норми и да тиме допринесу изградњи 
света који ће толерисати све цивилизацијске различитости и 
специфичности а истовремено јединствено настојати да ис-
корени поступке и праксе које су морално неоправдане.  
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1.4.  Етичке нормативне теорије

Пажљива и студиозна анализа значења моралних терми-
на и релативно упрошћена објашњења оног што морал јесте, 
кроз објашњења неких његових кључних карактеристике, 
као и појашњење разлике између моралних и других најва-
жнијих друштвених норми, изнесени у уводном делу студије 
омогућавају нам да на теоријском нивоу исправно схватимо 
феномен морала. Колико год теоријски темељи морала били 
изузетно важни за исправно разумевање моралних норми, 
етика као таква не сме да се заустави само и искључиво на 
изградњи и фортификацији тих темеља. Како је етика, као и 
филозофија уопште (уосталом и све друге науке), у служби 
човека, неопходно је да се на теоријским темељима изгради 
такав систем који би формулисао и образлагао јасна прави-
ла морално исправног поступања, односно разумљиве норме 
које би играле „практичну, руководствену улогу, да помог-
ну у самом деловању“145 човека у свакодневним практичним 
ситуацијама, нарочито у оним у којима је потребно додатно 
усмерење ка исправној одлуци и оправданом поступку. На 
овај практични изазов одговара нормативна етика и то на 
два специфична начина - фокусирајући се на креирање нај-
општијих и базичних норми и правила која имају претензију 
да објасне и пропишу исправне поступке у свим ситуацијама 
или фокусирајући се на веома посебне и специфичне делат-
ности, феномене или сфере друштва у којима је потребно ве-
ома пажљиво формулисање моралних норми. У зависности 
од тога на чему је фокус, нормативну етику чине:  

1) општа нормативна етика

145  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 32.
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2) практична (примењена) етика

1.4.1.  Опште етичке нормативне теорије

Општа нормативна етика, односно етичке нормативне 
теорије, настоје одредити неки основни и примењиви мо-
рални принцип који би могао да регулише свакодневни жи-
вот човека. На основу тог принципа, одређена нормативна 
теорија објашњава зашто је одређено поступање добро или 
зло, и даље прописује правила по којима се треба практич-
но понашати. Најопштија подела свих нормативних теори-
ја коју бисмо могли извршити јесте она на теорије одређене 
дужношћу и теорије одређене сврхом, те се основном поде-
лом сматра она на „телеолошке и деонтолошке етичке тео-
рије“146. Очигледна разлика између ова два облика етичких 
нормативних теорија јесте суштински принцип који се узима 
као критеријум процене моралности неког поступка – и док 
деонтолошка теорија узима дужност као принцип морално-
сти, телеолошке147 теорије испитују и процењују моралност 
поступка неком одређеном сврхом, односно последицом коју 
производи неки поступак или пракса. Укратко ћемо се освр-
нути на историјски две најзначајније етичке теорије, које су 
и данас најутицајније у нормативној етици – Кантову деон-

146 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 43.
147 Честа грешка јесте мешање појма „телеологија“ са појмом 

„теологија“. За разлику од познатог термина теологије, телеологија 
означава уопштену доктрину о сврси (грч. telos – циљ, сврха). 
Телеологија се такође често изједначава са веома блиским појмом 
консеквенцијализма, који представља последично одређење 
вредности поступка.  
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тологију и утилитаризам као најзначајнији и најпознатији 
облик телеолошке теорије. 

Деонтологија

У сажетом приказу историје етике означили смо Иману-
ела Канта као вероватно најзначајнијег филозофа морала у 
историји цивилизације. Његова етичка теорија дужности и 
даље представља, уз утилитаризам, најзначајнију норматив-
ну теорију која се бави моралом. Деонтологија као таква се 
заправо и поистовећује са Кантовом теоријом дужности, па 
је и сам појам деонтологија (грч. deon – дужност; наука о ду-
жности) нераздвојив од учења великог филозофа, иако га он 
није сковао148. Зато данас, када кажемо деонтологија, мисли-
мо на Кантову етичку теорију. Кант полази од претпоставке 
да основни „принцип морала мора бити независан и логички 
претходити искуству“149, односно да човек треба у свакој си-
туацију да поступа по моралној дужности коју спознаје умом, 
без обзира на то каква је практична ситуација у којој се нала-
зи, а самим тим и какве последице производи његов посту-
пак. Само на овај, формалан, начин може се осигурати уни-
верзалност морала, јер морални суд само када је „априоран, 
независан од било чега емпиријског“150 може да генерише мо-
рални принцип по коме човек треба да се понаша. Зато Кант 
148 Изненађујуће, неологизам деонтологија створио је један од 

најзнаменитијих представника „супротне“ нормативне теорије 
утилитаризма, Џереми Бентам. Шире у: A. Sorensen, “Deontology 
– born and kept in servitude by utilitarianism”, Danish Yearbook of 
Philosophy, Vol. 43, 2008, стр. 70.

149 Ј. Бабић, „Категорички императив и универзализација“, Филозофске 
студије, 23/1991, стр. 4.

150  Ibid. 
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сматра да „морал почиње са одбацивањем принципа који се 
не могу учинити универзалним“151 и даје упутство, односно 
инструмент, којим свако спознаје моралну дужност и врши 
својеврсну „проверу“ универзалибилности поступка чија се 
морална оправданост жели одредити. Овај инструмент којим 
човек врши „проверу“ моралне оправданости поступка нази-
ва се категорички императив. 

Категорички императив152 је најважнији елемент Канто-
ве етике и филозофије уопште, зато што представља прак-
тично средство за доношење моралних судова. Сам Кант де-
финише категорички императив на следећи начин: 

„Делај само према оној максими за коју у исто време мо-
жеш желети да она постане један општи закон“153. У нешто 
једноставнијој варијанти, категорички императив гласи „По-
ступај тако да максима твоје воље може постати општи 
закон“154. 

Оно што нам категорички императив говори јесте да вр-
шимо само оне поступке за које бисмо могли хтети да буду 
закони поступања за све, односно да се њихова оправданост 
размотри преко питања „могу ли ја, без само-контрадикци-
је, хтети да овај план постане закон према коме ће сви по-
ступати?“155. Уколико максима неког поступка пролази тест 

151 O. O’Nil, „Kantovska etika“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. Zorana 
Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 259.

152 Поред категоричког императива, који је безуслован, постоје и 
хипотетички императиви који нам указују на то шта да урадимо како 
бисмо остварили неки циљ. 

153  I. Kant, Zasnivanje metafizike morala, BIGZ, Beograd, 1981, стр. 62.
154  J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 46.
155  J.B. Šnevind, „Moderna moralna filozofija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), 

I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 221.
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универзализације156, значи да је морално исправан. Важна 
грешка на коју овде морамо упозорити јесте грешка универ-
зализације поступка! Наиме, категорички императив захтева 
да „максима поступка треба да се универзализује, а не посту-
пак сам“157, јер поступак сам по себи може имати различиту 
моралну вредност у различитим контекстима и специфич-
ним ситуацијама. Поред ове, примарне формулације катего-
ричког императива која се назива формулом општег закона, 
постоји још неколико формулација Кантовог категоричког 
императива158, од којих је најпознатија такозвана формула 
сврхе по себи:

 „Поступај тако да ти човештво у својој личности 
као и у личности сваког другог човека увек употребљаваш у 
исто време и као сврху, а никада само као средство“159.

У овој формулацији категоричког императива још се 
боље огледа суштина Кантове деонтологије као етике универ-
залног поштовања интринзичне моралне вредности сваког 
човека, јер се сваки човек мора посматрати као сврха по себи, 
чиме се изричито забрањује било каква врста искоришћава-

156 Кант наводи две врсте универзализације – практичну и логичку. Из 
овога следи постојање савршених дужности и несавршених обавеза. 
Шире у: O. O’Nil, „Kantovska etika“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 
Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004.

157  Ј. Бабић, „Категорички императив и универзализација“, Филозофске 
студије, 23/1991, стр. 9.

158 У зависности од интерпретатора, издваја се од три до пет 
различитих формулација категоричког императива. Шире у: Ј. 
Бабић, „Категорички императив и универзализација“, Филозофске 
студије, 23/1991, стр. 8-9.

159 I. Kant, Zasnivanje metafizike morala, BIGZ, Beograd, 1981, стр. 74.
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ња или експлоатације људи, којим се други претварају у пука 
средства за остваривање неких наших циљева160.

 Једна од најважнијих елемената деонтологије, која је су-
штински раздваја од сваког облика телеологије, јесте посту-
лирање добре воље као темеља моралне вредности сваког по-
ступка или праксе. Управо добра воља, која је „једино… без 
ограничења и безусловно добра“161, одређује моралну вред-
ност поступка, без обзира на то какве су његове последице. То 
значи да се морална вредност неког поступка не одређује по-
следицама које тај поступак производи, већ на основу тога да 
ли је одлука о поступку донесена са добром вољом, односно у 
складу са категоричким императивом. Ово значи да су неки 
неморални поступци, као што је нпр. лагање, погрешни чак 
и „када на предвидљив начин производе добре последице“162. 
Како моралну вредност мог поступка не одређују последице, 
„моја је дужност да поштујем императив и да се не обазирем 
на последице“163. Fiat Justitia Ruat Caelum. Дакле, из перспек-
тиве деонтологије, морал није средство постизања среће, он 
„није наука о срећи већ о томе како да постанемо достојним 
среће“164. Чињеница да деонтологија моралну вредност по-
ступка логички раздваја од последица, уз често неразумева-
ње категоричког императива, чине деонтологију проблема-
тичном и неприхватљивом за велик број савремених људи, 
160 Идеја универзалног поштовања свих људи као морално једнаких 

представља „кредо савременог либерализма“ и основу демократије 
и забране понижавања, преваре, робовласништва, итд. J. Babić, 
„Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 47.

161 V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 292.
162 N. Dejvis, „Savremena deontologija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 

Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 301.
163 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 

218.
164  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 290.
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који су склонији да поступке морално вреднују управо по по-
следицама које из њих проистичу. Ово је нарочито евидентно 
у сферама унутрашње и међународне политике, у којима се 
по правилу нагиње утилитаризму као теорији која даје прак-
тичне смернице и правила за вредновање моралне исправно-
сти и оправданости поступака у овим специфичним сферама 
постојања и људске делатности. 

Утилитаризам

За разлику од деонтологије, утилитаризам не само да 
не раздваја морално вредновање поступака од њихових по-
следица, већ управо последицама вреднује њихову моралну 
исправност и оправданост што га чини обликом консеквен-
цијализма165. Иако деонтолошки императив представља сна-
жну брану морално неисправном поступању, у одређеним 
ситуацијама је веома тешко занемарити последице посту-
пака и оправдавати поступке који воде ка катастрофалним 
последицама, иако су они заиста у складу са императивом, 
и из те перспективе морално оправдани. Изазови деонтоло-
шког приступа су нарочито евидентни у сферама у којима до-
ношење одлука о поступању или непоступању може да има 
дубоке последице по огроман број људи, па се утилитаризам 
појављује као „спасоносна“ етичка нормативна теорија за оне 
који су део политичког или безбедносног система. У одређе-
ним ситуацијама, прорачун последица које произилазе из 
поступања по категоричком императиву је толико интуитив-
но морално неприхватљив да је морални субјект „морално 

165 У консеквенцијалистичке теорије спадају све оне теорије које 
узимају последице поступака као критеријум суђења о њима. 
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оправдан, можда чак и обавезан, да предузме оне акције које 
су иначе забрањене“166 како би спречио трагичан исход. 

Ова особина утилитаризма, да садржи у себи „принцип 
опште самерљивости“167 јесте његов најпривлачнији атрибут, 
јер наизглед човеку омогућава да упореди исходе два поступ-
ка и да их на тај начин морално вреднује као бољи и лошији. 
Ни овакав приступ није лишен проблема. Централни појам 
утилитаризма јесте корист, која се „изједначава са унапређи-
вањем уживања и избегавањем бола“168. Како се корист тума-
чи на овај начин, јасно је да утилитаризам представља облик 
хедонизма, али не егоистичког већ универзалног хедонизма, 
који постулира задовољство свих људи као циљ моралног де-
лања. Дакле, за разлику од деонтологије по којој је поступак 
морално исправан када се врши из дужности, утилитаризам 
тврди да је 

морално исправан поступак онај који доноси максималну 
корист (повећање уживања и смањење бола) за максималан 
број људи. 

Како бисмо могли да измеримо, односно да израчунамо 
шта доноси највећу корист за највећи број људи, ослањамо се 
на тзв. моралну рачуницу или етички рачун. Џереми Бентам 
(Bentham), творац онога што данас називамо утилитаризмом, 
дефинисао је укупно шест критеријума или параметара ко-
јима вршимо ову рачуницу – „јачина (интензитет), трајање, 
извесност (степен сигурности да ћемо задовољство постићи), 
блискост, плодност (изгледи да ће задовољство којем тежи-

166 L. Alexander, “Deontology at the Threshold”, San Diego Law Review, 
Vol. 37, 2000, стр. 894.

167 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 45.
168 R. E. Gudin, „Korisnost i dobro“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 

Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 351.
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мо бити извор нових задовољстава), чистота (изгледи да за-
довољство не постане извор незадовољства, бола)“169, док се 
у обзир свакако узима и питање опсега задовољства, тј. најве-
ћег могућег броја људи којима поступак доноси корист. Већ 
на први поглед очигледно је да је ова рачуница изузетно те-
шка, гранично немогућа, јер човек ни на који начин не може 
са неком великом сигурношћу „израчунати“ све ове атрибуте 
последице његовог поступка170. Оно што Бентамова морална 
рачуница захтева јесте „израчунавање за које обични људи 
нису способни“171. Приликом доношења одлука о поступању 
у комплексној сфери међународне политике, морална рачу-
ница постаје незамисливо компликована и тешка, јер је број 
фактора који утичу на апсолутно све параметре користи коју 
остварујемо (њен интензитет, трајање, извесност, блискост, 
плодност и чистоту) несхватљиво велик за човеков ум. 

Поред очигледних, можда и непремостивих, потешко-
ћа у тачном израчунавању користи неког поступка, Бента-
мовом етичком рачуну може се замерити то што, приликом 
оцењивања поступка, уважава само квантитативни аспе-
кат задовољства, не уважавајући при томе разлике између 
различитих облика задовољства. Овај проблем адресира већ 
Бентамов теоријски „наследник“ Мил (Mill), који у моралну 
рачуницу уводи и разлику између „’квантитативног’ и ‘ква-
литативног’ хедонизма засновану на разлици између ‘виших’ 
169  V. Pavićević, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967, стр. 279.
170 Не само да смо као несавршена бића склони погрешкама у 

претпоставкама, већ је и сам резултат чак и неког једноставног 
поступка веома често изразито неизвестан. Ми не можемо унапред 
знати какве ће бити последице неког нашег поступка, а камоли да 
можемо да израчунамо нпр. плодност или чистоту користи коју он 
доноси.  

171 J.B. Šnevind, „Moderna moralna filozofija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), 
I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 223.
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и ‘нижих’ задовољстава“172. Милов квалитативни утилита-
ризам претпоставља супериорност виших, односно духовних 
задовољстава која су по својој природи изнад телесних, јер су 
она суштинска човеку као бићу. Зато у моралној рачуници 
користи коју доноси неки поступак морамо више вредновати 
повећање духовних од телесних задовољстава и умањивање 
духовног од телесног бола. Додатан покушај унапређивања 
утилитаризма представљало је и увођење утилитаризма 
правила које је настојало да замени потребу моралне рачу-
нице за сваки појединачни поступак моралном рачуницом за 
тај поступак као правило. Рецимо, утилитаризам поступака 
би подразумевао морално рачунање последица само једне, 
тачно одређене крађе – да ли тиме што ја сада и овде доносим 
одлуку да украдем неки новац или ствар производим више 
користи од одлучивања да не крадем? Уколико је последица 
моје одлуке да НЕ крадем то да ће ми десеточлана породица 
помрети од глади, а последица одлуке да крадем то да ће једна 
изразито богата особа бити оштећена за, за њу занемарљиву 
суму, онда морална рачуница каже да је морално исправно 
да украдем, јер тиме производим боље последице (највећу 
могућу корист за највећи могући број људи). Међутим, ути-
литаризам правила би подразумевао морално рачунање по-
следица крађе као системског поступања, крађе као правила 
– да ли је корисно да се краде уопште, тј. да ли је корисно да 
се поступа по правилу да се краде? Очигледно, у овој ситуа-
цију ће два облика утилитаризма (утилитаризам поступака 
и утилитаризам правила) произвести супротно вредновање 
поступка крађе. 

Иако очигледно несавршена етичка нормативна теори-
ја, која има проблем да квалитативно дефинише и квантита-

172  J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 45.
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тивно упореди задовољство и бол као одреднице користи и 
обезбеди било какву сигурност моралне рачунице, утилита-
ризам је доминантан приступ у моралном разматрању фено-
мена у сферама међународне политике, али и безбедности. У 
пракси то резултира моралним аберацијама и сулудим ути-
литаристичким оправдањима дубоко неморалних поступака 
и пракси, јер иако је замишљен као „најпрецизнији и најра-
зборитији морални аргумент, утилитаризам се испоставио 
као најспекулативнији и најарбитрарнији“173. Утилитаризам 
се користи да би се оправдало апсолутно све, само уколико 
се „израчуна“ да то доноси „боље“ последице и већу корист, 
јер он по својој природи заправо ништа апсолутно не забра-
њује, „ни силовање, ни мучење, чак ни убиство“174 и то у не-
стварним размерама.  Ово свакако не значи да нема места за 
утилитаризам као такав у моралној анализи поступка у међу-
народној политици, већ да је неопходно дубоко интелектуал-
но разумевање утилитаризма као етичке нормативне теорија 
које подразумева и свест о његовим недостацима и потенци-
јалним замкама у које може да одведе доносиоце одлука које 
се тичу милиона људи. 

Друге етичке нормативне теорије

Иако постоји одређен шири консензус међу филозофима 
да данас „две категорије, телеолошка и деонтолошка, исцр-

173 M. Walzer, Arguing about War, Yale University Press, New Haven, 2004, 
стр. 38.

174 F. Petit, „Konsekvencijalizam“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. Zorana 
Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 339.
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пљују могућности у погледу теорија исправног поступања“175 
односно етичких нормативних теорија, није згорег поменути 
још неке постојеће теорије, нарочито имајући у виду значај 
неких од њих у специфичној сфери безбедности. Иако у ужем 
смислу није теорија, такозвано златно правило настоји обја-
снити на који начин би требало да се понашамо и зашто баш 
тако. Златно правило јесте свакако један од историјски нај-
присутнијих облика моралних упутстава, те га „налазимо у 
неком облику у канонским књигама практично свих религија 
које претендују на било какву универзалност“176. Иако пре-
тендује на универзалност, златно правило заправо не може 
да испуни „кардинални захтев универзалне објективности и 
непристрасности“177 јер се ни не бави њоме, већ реципрочно-
шћу. Овај „проблем“ присутан је и у позитивној и у негатив-
ној формулацији златног правила – Чини другима оно што 
желиш да они чине теби; не чини другима оно што не желиш 
да они чине теби. Нигде не следи да је оно што ја желим да 
чине мене нужно добро или исправно, па тиме није нужно 
да ће такви моји поступци према другима бити исправни. 
Исто важи и за негативну формулацију – оно што не желим 
да чине мени није нужно зло или погрешно, па самим тим то 
не значи да ја не треба да то чиним другима. Како неки ауто-
ри примећују, златно правило „налаже мазохисти да постане 
садиста“178, јер заиста прописује да другима наноси бол само 
зато што он жели да се њему наноси бол. 

175 N. Dejvis, „Savremena deontologija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 
Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 301.

176 J. Babić, „Zlatno pravilo i kategorički imperativ“, Moral i naše vreme, 
Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 15.

177  Ibid. стр. 16.
178  Ibid. стр. 22. 
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До пред крај XX века релативно „заборављена“ и пре-
вазиђена теорија врлина доживела је своју ревитализацију 
кроз „моралну филозофију аутора као што су Фут (Foot), Ма-
кинтајер, Ескомб (Anscombe), итд.“179. Како су деонтологија и 
утилитаризам, вековима једине две релевантне теорије, све 
више показивале своје теоријске и практичне мањкавости, 
„неки филозофи морала су се разочарали у (њихову) уску, 
безличну форму… и оживели су занемарену традицију ‘тео-
рије врлина’“180, која је била изузетно значајна за античку грч-
ку филозофију. Теорија врлина посматра људско понашање, 
тј. њихове поступке као артикулацију њихових врлина, па се 
и „вредносни критеријум конституише у складу са оним што 
се у неком друштву узима као ‘врлина’“181. Ово суштински 
значи да су поступци који су у складу са врлином исправни 
поступци и као такви добри односно пожељни. Тако се запра-
во ова теорија више фокусира на питање врлина појединаца 
него реалне процене њихових поступака, тј. више се бави ка-
рактером појединца него његовим поступцима. Иако се сама 
врлина дефинише као „диспозиција или образац у нечијем 
карактеру или личности која резултира њиховим моралним 
понашањем“182 није тешко увидети да морална вредност по-
ступка који је резултат понашања „по врлини“ итекако за-
виси од контекста у којем се врлина испољава. На пример, 
врлина храбрости је свакако веома пожељна врлина код људи 
који раде у сектору безбедност. Међутим, припадник секто-

179 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-Blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 62, 2/2021, стр. 27.

180 G. Pens, „Teorija vrline“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. Zorana 
Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 361.

181 J. Babić, „Etika i moral“, Theoria, Vol. 51, 1/2008, стр. 43.
182 S. Van Hoof, Understanding Virtue Ethics, Acumen Publishing Limited, 

Slough, 2006, стр. 1.
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ра безбедности може да искаже изузетну храброст приликом 
вршења ратног злочина, приликом злоупотребе службеног 
положаја, приликом примања мита, итд. У тим случајевима 
он заиста поступа по врлини, али је његов поступак далеко 
од пожељног, исправног или морално оправданог. Слично, 
врлине мудрости и промишљености веома су пожељне врли-
не особе која се бави политиком, међутим веома је лако наћи 
прегршт примера у којима политичари доносе дубоко немо-
ралне одлуке, ослањајући се на сопствену мудрост и проми-
шљеност. Услед ове очигледне мане теорије врлина, она више 
није толико значајна у већини сфера живота. Међутим, она 
је нажалост итекако значајна за сферу безбедности, нарочи-
то за институцију војске, јер се она и даље у огромној мери 
ослања на развијање врлине код својих припадника као ме-
ханизам осигуравања њиховог моралног поступања. Зато и 
не чуди што „не постоји програм или курикулум војне етике 
који не укључује значајне сегменте развоја врлина, а често су 
они и у потпуности базирани на развоју војних врлина“183.

Поред савременог Ролсовог кантовског конструкти-
визма, који „комбинује хегеловско признавање ауторитета 
заједнице са кантовским наглашавањем аутономије“184 ваља 
се дотаћи и теорије prima facie вредности, за чијег се твор-
ца узима утицајни модерни британски филозоф Дејвид Рос 
(Ross). Рос сматра да човек готово интуитивно спознаје одре-
ђене prima facie185 дужности и да је обавезан да по њима по-

183 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-Blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 62, 2/2021, стр. 27.

184  J.B. Šnevind, „Moderna moralna filozofija“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), 
I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 228.

185 Латинска синтагма prima facie означава првобитни дојам, схватање 
на први поглед, нешто што се претпоставља као тачно док се не 
оспори. 
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ступа. Он дефинише почетних седам prima facie дужности: 
„искреност, одштета (враћање дугова), захвалност, правда, 
милосрђе (доброчинство), унапређење сопствених способно-
сти и нечињење злочина према другима“186, али подвлачи да 
не постоји неки коначни списак. Још важније од тога што не 
постоји коначан списак дужности јесте сазнање да ове ду-
жности могу доћи у конфликт једна са другом, односно што 
испуњавање једне може подразумевати нужно кршење друге. 
На пример, уколико је човек у прилици да слаже помахни-
талог убицу и тиме сачува животе невиних људи, код њега 
се дешава конфликт prima facie дужности искрености и ми-
лосрђа, па можда чак у ширем смислу и нечињења злочина 
према другима. У овој ситуацију, сматра Рос, јасно је да човек 
треба да слаже, јер је у том контексту дужност искрености 
мање важна од других дужности. Закључак који произилази 
из овог и сличних примера јесте да нажалост „не постоји оп-
шти поредак различитих типова prima facie дужности“, одно-
сно нека непромењива хијерархија њихове важности, па „не 
можемо да кажемо која ће prima facie дужност да се покаже 
као најважнија у ситуацији са којом се суочавамо“187, већ је 
потребно расуђивати од ситуације до ситуације. 

Поред поменутих, можемо говорити о постојању теори-
је савести, теорије директне интуиције, теорији двоструког 
ефекта, итд. Међутим, ни једна од поменутих теорија не може 
се мерити са значајем и присутности деонтологије и утилита-
ризма, те се готово све савремене етичке расправе, а поготово 
о феноменима у међународним односима, своде на суочава-
ње ставова између оних који заступају поступање по морал-

186 N. Cekić, Metaetika, Akademska knjiga, Beograd, 2013, стр. 335.
187 Dž. Densi, „Etika Prima facie dužnosti“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), 

I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 321-322.
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ној дужности и оних који пак сматрају да су морално оправ-
дани они поступци и праксе који максимизирају корист. Као 
што ћемо видети приликом анализе морално веома изазов-
них и специфичних феномена и појава у сфери међународне 
политике, интелектуално разумевање моралне исправности 
нужно захтева познавање свих предности и мана и деонтоло-
гије и утилитаризма, и посебно и пажљиво морално суђење о 
сваком појединачном феномену. Без обзира каквом смо етич-
ко нормативном приступу склонији, не смемо губити из вида 
да оба могу да буду злоупотребљена и да нас одведу у мрачне 
ходнике моралног оправдавања беспризорних масовних зло-
чина. 

1.4.2.  Практична (примењена) етика

Описане етичке нормативне теорије на сјајан начин ре-
флектују саму суштину филозофије која у сваком погледу 
обавезно тежи општости. Тако и етичке нормативне теори-
је, у настојању да обезбеде правила и путоказе исправног и 
доброг понашања, формулишу најопштије и најбазичније 
норме који претендују да регулишу све поступке и праксе 
људи, односно поступке у сваком могућем аспекту живота. У 
том племенитом филозофском напору неизбежно се долази 
до спознаје да неки специфични облици људске стварности, 
неке веома карактеристичне области људског живота, за-
хтевају детаљну и пажљиву моралну анализу феномена који 
се у њима одигравају. „Сирова“ примена општих моралних 
норми носи ризик занемаривања изузетне комплексности и 
специфичности контекста у којем се поступак врши. Додат-
но, развој друштва који проистиче из „нових примена науке, 
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нових развоја технике и технологије који имају огроман учи-
нак на наш живот и који производе многе и велике промене 
у начину живљења људи“188 суочава нас са изазовом морал-
ног суђења у ситуацијама без преседана. Овакве ситуације 
и карактеристични контексти у којима се реализују људски 
поступци захтевају детаљно испитивање и упознавање са 
кључним ван-моралним интелектуалним чињеницама189 које 
је нужно за доношење исправног моралног суда и за консти-
туисање ваљане моралне норме. 

Примењена или практична етика190 за задатак има 
управо испитивање и дефинисање услова примене (и даље 
универзалног и јединственог) моралног критеријума у спе-
цифичним областима постојања. Она није одвојена од тео-
ријске и опште нормативне етике и не представља неку дру-
гачију или посебну етику, већ просто специфичну примену 
моралног критеријума на неку особену и изазовну област – 
„ради се напросто или о особености неког одређеног домена 
примене моралног критеријума или о суочењу тог критерију-
ма са неком другом, ван-моралном вредношћу…“191. Метеор-
188 J. Babić, „Primenjena etika“, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, 

Beograd, 2005, стр. 317.
189 Постоје и они аутори који веома искључиво тврде да су чињенице 

било које врсте потпуно ирелевантне за моралне принцип – аргумент 
који је веома снажан и добро утемељен. Међутим, питање примене 
тих принципа је нужно везано за чињенице које генеришу ситуацију 
и посебан случај који се разматра, те није у конфликту са таквим 
и сличним виђењима одвојености принципа и чињеница. Шире у: 
G.A. Cohen, “Facts and Principles”, Philosophy and Public Affairs, 31/3, 
2003, стр. 211-245.

190 Појам примењена или практична, који се користи да означи овај део 
етике не значи наравно да остатак етике није примењив или да није 
практичан. 

191 J. Babić, „Primenjena etika“, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, 
Beograd, 2005, стр. 318.
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ски успон примењене етике у последњих неколико деценија 
упознао је ширу јавност са неким значајним „примењеним 
етикама“ – медицинском етиком, биоетиком192, пословном 
етиком, и другима које настоје обезбедити исправну приме-
ну моралног критеријума у веома комплексним и изазовним 
пољима медицине, живота и смрти, пословања, итд. Како 
је за бављење неком посебном облашћу примене моралног 
критеријума, односно неком посебном примењеном етиком, 
неопходно „уживљавање“ у контекст и дубоко интелектуал-
но-практично познавање свих специфичности те области, 
тешко да можемо да говоримо о некоме ко је „стручњак за 
примењену етику“193, већ пре о стручњацима за одређену при-
мењену етику, за примену моралног критеријума у одређеним 
посебним делатностима или специфичним професијама.194. 
Штавише, важност специфичних задатака и одговорности 
које подразумева појам професија „осликана је и постојањем 
специфичних примењених етика (војна етика, медицинска 
етика, правна етика, полицијска етика, итд.)“195.

Изазов који је пред нама јесте испитивање могућности и 
начина примене моралног критеријума у специфичним обла-

192 Нарочито „жива“ област етике данас је управо биоетика, јер су 
питања која се тичу абортуса, еутаназије, сурогат материнства, 
трансхуманизма, итд. постала суштинска за модерног човека и 
друштво. Шире у: Између киборга и химере (ур. М. Ђурковић), 
Catena Mundi/IES, Београд, 2018. 

193 Можемо, међутим, да говоримо о експерту за теоријску етику или 
стручњаку за опште нормативне теорије. 

194 Морална димензија професија је толико изражена да је укључена у 
„процес дефинисања и препознавања припадника једне професије“ 
у којој не битна ознака појма „етички атрибут, тачније моралност“. 
Д. Станар, „Професија и морал“, Култура полиса, Vol. 39, 2019, стр. 
146.

195  Ibid. стр. 148.
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стима међународне политике. Дакле, примењена етика. Ме-
ђутим, као што ћемо приметити у наставку студије, готово је 
немогуће говорити о етици међународне политике као зао-
круженој и хомогеној области, као посебној практичној ети-
ци, као што су рецимо поменута пословна етика и биоетика. 
Област коју дефинишемо као међународна политика исуви-
ше је комплексна, хетерогена и слојевита да бисмо је могли 
у потпуности и адекватно обухватити једном примењеном 
етиком. Не ради се само о питању разлика између области 
политике и сродних сфера као што је рецимо сфера безбедно-
сти, већ и о значајним разликама посебних сегмената унутар 
области политике. Морални критеријум не можемо на исти 
начин, „сирово“, примењивати тамо где постоје значајне, чак 
и драстичне, разлике у природи – дипломатија и унутрашња 
политика, полиција и војска, рат и мир, итд. Стога, бавље-
ње применом моралног критеријума на област међународ-
не политике подразумева, макар минимално, упознавање са 
различитим областима практичне етике – политичком ети-
ком, етиком јавне службе, полицијском етиком, етиком оба-
вештајно-безбедносног рада, војном етиком, етиком рата, 
етиком мира, итд. Изузетно тежак изазов, али изазов на који 
радо пристајемо и на који је неопходно да одговори свако ко 
жели да се одговорно и успешно бави питањима међународне 
политике. 
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Додатак I – Зашто људи чине зло?
  
Циљ уводног поглавља „Етика и морал“ био је упознава-

ње читалаца са основним појмовима етике, њеном кратком 
историјом, одликама морала, моралним нормама и њихо-
вим односом са другим друштвеним нормама, најутицајни-
јим етичким нормативним теоријама, итд. Иако у изразито 
сведеном облику и апсолутно минималном обиму, понуђене 
дефиниције и објашњења онога што заправо јесте морал и 
која је његова улога у људском животу и људским друштви-
ма чине се адекватним и довољним да изграде један солидан 
темељ на коме се даље може градити разумевање примене 
моралног критеријума у међународној политици и разма-
трање примењене етике овог изванредно изазовног и инте-
ресантног аспекта савремене цивилизације. Међутим, и по-
ред релативно темељног и систематичног приказа кључних 
појмова и релација у етици, чини се да је један веома важан 
и суштински „елемент“ етике остао недовољно разјашњен и 
аргументован. Феномен зла делимично је разматран у пару 
са својим дијалектичким антиподом добром, али сматрамо 
да је пре упловљавања у опасне и несигурне воде моралног 
вредновања поступака и пракси у међународној политици 
неопходно дати нешто обимнији и студиознији одговор на 
питање зашто људи чине зло.  

Идеја и мисао којом започиње чувена студија зла у по-
литици, Политичка понерологија, тражи од нас да прво ра-
зумемо оно што настојимо излечити – Ignotas nulla curation 
morbi196.  Питање зашто људи чине зло интригирало је људе 
196 A. Lobačevski, Politička ponerologija: naučna studija o prirodi zla 

prilagođenog za političke svrhe, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Beograd, 2011, стр. 44.
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свих епоха и култура, свих цивилизација и векова, свих ре-
лигија и облика друштвеног уређења, без изузетка. Зато не 
чуди што су свој одговор на ово исконско питање понудиле 
религија, филозофија, антропологија, социологија, психоло-
гија, биологија, хемија, историја, криминалистика, политико-
логија и готово сви други облици мисли о човеку и друштву. 
Иако постоје значајне разлике између схватања зла у рели-
гијама, може се препознати својеврсни „најмањи заједнички 
садржалац“ разумевања зла у готово свим религијама, а то је 
постојање неке врсте демонског порекла зла, отелотвореног 
у идеји ђавола197. Биологија, хемија, антропологија и социо-
логија приступају феномену зла кроз вековну nature/nurture 
дискусију, у којој се извор зла тражи или у генетској преди-
спозицији и природи човека или у његовом одгоју, тј. дру-
штву. Доприноси разумевању зла савремене психологије су 
такође од немерљивог значаја – од класичних психоанали-
тичарских теорија урођеног нагона за уништавање и насиље 
Јунга, Фројда и нарочито Фрома до модерних ремек-дела као 
што је Зимбардов (Zimbardo) Луциферов ефекат. Филозофи-
ја, како је и за очекивати, није остала нема ни по питању зла, 
па се разматрања овог феномена могу пронаћи код готово 
свих филозофа, од старо-грчких великана преко Спинозе, 
Лајбница и Ничеа до поменуте Хане Арент. Зато би сваки 
наш евентуални покушај да коначно и дефинитивно одреди-
мо зло, после десетина векова мисли о овом феномену, био 
и више него безобразно претенциозан198. Уместо тога, у свр-
ху бољег разумевања разлога зашто људи чине зло, ми ћемо 

197 Различите религије подразумевају и различите концепте „ђавола“ – 
од Апописа преко Ахримана до Иблиса и Луцифера

198 О појму зла више у: J. Babić, „Zlo i pojam zla – nacrt jedne filozofske 
analize“, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 57-
70.
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искористити чувену филозофску алегорију Владавина Кра-
љевством таме, тачније њену скорашњу итерацију у књизи 
Питера Френча (French) Рат и морална дисонанца.

У маштовитој и интересантној Френчовој верзији ове 
алегорије, проблем у Краљевству таме, тј. у паклу, наста-
је кад Бог одлучује да опрости све грехе Луциферу, и врати 
га у анђеоске редове. Овим „радно место“ господара пакла 
остаје упражњено, те демони бивају принуђени да форми-
рају комитет за избор свог новог вође. Да би нови господар 
пакла био изабран, потребно је међу кандидатима199, људима 
који су у паклу, пронаћи „онога који чини морално погрешне 
поступке само зато што су они морално погрешни, и ни из 
једног другог разлога, без обзира на то колико се исконски 
поквареним дела кандидата чинила на први поглед“200. И док 
кандидати покушавају да на све начине убеде комитет да су 
баш они највећи зликовци људског рода и као такви једини 
достојни мрачног трона, на крају се комитет ипак распушта 
јер долази до закључка да нико од кандидата није заслужио 
да буде господар Краљевства таме јер једноставно није чинио 
зло ради зла, већ из неких других разлога. Сви су изгледи да 
је за човека „немогуће хтети зло као такво, зло ради зла“201, па 
тако без обзира на то колико зла њихова дела била, разлози 
чињења зла од стране људи ипак нису препознати као довољ-
но „демонски“. Ова је филозофско-етичка сликовита алего-
рија веома корисна за наш наум одговарања на питање зашто 

199 Кандидате чине неки од највећих злотвора у људској историји – од 
најгорих нацистичких злочинаца до Чарлса Менсона. Интересантно 
је да је у Френчовој верзији своје место међу кандидатима пронашао 
и Винстон Черчил.  

200 P. French, War and Moral Dissonance, CUP, Cambridge, 2011, стр. 76.
201 J. Babić, „Zlo i pojam zla – nacrt jedne filozofske analize“, Moral i naše 

vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 61.
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људи чине зло, јер нам помаже да покушамо да класификује-
мо разлоге за чињење зла у три оквирне категорије.

Првог разлога зашто људи чине зле поступке већ смо 
се на кратко дотакли када смо разматрали атрибут моралне 
мотивације и када смо објаснили да је донети морални суд 
интринзично мотивишућ. И поред тога што знамо шта је 
исправно, и што смо самим тим мотивисани да баш тако по-
ступимо, слабост воље, односно akrasia неретко представља 
препреку за исправно поступање и узрок зла. Веома често 
морално зли поступци долазе као резултат свесног занема-
ривања моралне заповести, односно игнорисања сопственог 
моралног суда, у сврху стицања неке користи или задовољ-
ства. Они представљају „капитулацију пред злом“202, пораз 
наше људске природе. Наизглед баналан пример варања на 
испиту може да послужи да јасније прикаже проблем слабо-
сти воље – ми знамо да не треба да варамо на испиту203, али 
ипак то радимо јер ћемо тиме остварити неку корист (коју 
очигледно нисмо заслужили). Слабост воље може бити иза-
звана и страхом од последица – ми знамо да треба да прија-
вимо колегу који узима мито, али то ипак не радимо јер не 
желимо да будемо маргинализовани, да добијемо отказ, итд. 
Разлога свакако има много, али оно што им је заједничко је-
сте чињеница да је чест и „стандардни облик испољавања зла 
202 J. Babić, „Zlo i pojam zla – nacrt jedne filozofske analize“, Moral i naše 

vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 61.
203 Пристајањем на то да треба да варамо на испиту пристали бисмо, 

користећи принцип универзализације, и на то да сви увек треба да 
варају на испиту - хирург који нас оперише и који да на превару 
дошао до дипломе, адвокат који нас брани од лажне оптужнице и 
који је варао на испитима, возач аутобуса који нас вози и који је 
преварио на возачком испиту, итд. Како нико очигледно не пристаје 
на то да су ови људи требали да варају на испитима, јасно је да је 
варање на испитима морално забрањено. 



106 Етика међународне политике

у свету… прављење изузетака и прављење правила од изузе-
така“204. Оно што је посебно застрашујуће код слабости воље 
као разлога за чињење зла јесте то што нико од нас нажалост 
није имун на akrasia-у.

Други, вероватно најчешћи, разлог због којег људи чине 
зло јесте тај што доносе погрешне судове о моралној оправ-
даности и исправности неког поступка. На тај начин, они 
заправо мисле да чине добро, тј. мисле да се придржавају 
моралног принципа, те очито не чине зло ради њега самог. 
Постоје два дистинктна начина на која се овакво чињење зла 
може артикулисати – кроз недовољно познавање ван-морал-
ног контекста ситуације и кроз грешку у моралној рачуници. 
Управо је зло које проистиче из недовољног познавања ван-
-моралног контекста и специфичности неке ситуације разлог 
зашто је практична етика толико битна за оне сфере људског 
постојања у којима је често невероватно лако „замутити“ чи-
њенице и створити лажну слику неке практичне ситуације у 
којој се потом и поступак погрешно морално вреднује. Нпр. 
непознавање специфичних услова које доноси рат као артику-
лација стварности и „сирово“ примењивање „мирнодопског“ 
моралног критеријума у контексту рата може лако довести до 
чињења зла205. Грешке које се јављају у моралним рачуницама 
могу такође узроковати чињење зла у нестварним размерама, 
под објашњењем постизања неког већег добра. Идеолошка 
заслепљеност углавном је кроз историју узроковала зло баш 
овог типа – зло које се чини зарад неког већег добра, па тиме 
не излази из оквира онога што утилитаризам као етичка нор-
мативна теорија прописује. Идеологије, и дела која се чине у 

204 J. Babić, „Zlo i pojam zla – nacrt jedne filozofske analize“, Moral i naše 
vreme, Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 60.

205 Шире о овој проблематици у поглављу „Етика рата“.
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њихово име, посебно добро истичу фаталну фалинку утили-
таризма као етичко нормативне теорије која може оправдати 
апсолутно све, само уколико се замисли довољно велико и 
„свето“ крајње добро којем се тежи.

И коначно, трећи разлог чињења зла назваћемо просто 
аморалност. Колико год били упорни, темељни и пожртво-
вани у одбрани значаја етике уопште, а нарочито облика при-
мењене етике који је у нашем фокусу, не смемо пасти у иску-
шење да игноришемо стварности и чињенице. Управо нас та 
стварност болно опомиње да међу нама постоје и они који 
су просто аморални, тј. потпуно равнодушни према питањи-
ма морала. Без обзира како називамо ове људе – психопате, 
социопате, морално-ментално болесни – они чине одређени 
проценат206 сваког друштва. Чак ни зло који почине овакви 
(не)људи не долази као производ чињења зла зарад зла само-
га – како психопате просто „не знају разлику између (морал-
но) исправног и погрешног“207 они исту мотивацију имају и 
за чињење добра као и за чињење зла. Чак и уколико бисмо 
претпоставили да неко од њих чак и зна шта је добро шта 
је зло, зло које се чини не чини се ради зла већ зато што се 
разлика између онога што је добро и зло схвата као иреле-
вантна. Опасност коју би представљао аморални психопата 
на месту доносиоца одлука у сфери међународне политике, 
у којој би се оне потенцијално могле тицати хиљада, ако не и 
милиона људи, не може се пренагласити и преувеличати.

И поред тога што смо одговорили на комплексно пита-
ње зашто људи чине зло, ми ипак не можемо дати тачан од-

206 У зависности од истраживања или студије којој желимо да верујемо, 
тај проценат иде од 0,3 до чак преко 2% укупног становништва 
планете!

207 P. French, War and Moral Dissonance, CUP, Cambridge, 2011, стр. 78.
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говор на питање који је од наведених разлога за чињење зла 
најопаснији, како у свакодневном и „обичном“ животу тако 
и у домену међународне политике. Тај одговор вероватно не 
може дати нико, јер су монструозна и дијаболична зла, којих 
нажалост има много у историји људске цивилизације, дола-
зила као резултат и слабости воље, и погрешних моралних 
судова и аморалности. Иако можда на први поглед делује да 
човечанство понајвише треба да зазире од аморалних људи, 
чини се да су ипак прокламовани „усрећитељи човечанства“, 
који су зарад постизања „највећег добра“ посезали за најве-
ћим злом и стављали „садашњост у службу обећане и ‘светле 
будућности’“208 одговорни за најгнуснија и најмасовнија зла у 
историји цивилизације. Немамо много разлога да претпоста-
вимо да је време у којем тренутно живимо ишта другачије.   

 

208  Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 10.
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Практична етика, дефинисана у претходном поглављу, 
настаје из потребе исправног моралног вредновања посту-
пака и пракси у изванредним и посебним доменима људске 
стварности, у специфичним сферама живота у којима је не-
опходно потпуно разумевање и познавање фактицитета како 
би морални суд био исправан. Искључива и „сирова“ при-
мена општих моралних начела, које прописује општа етичка 
нормативна теорија, без познавања и схватања ван-морал-
них чињеница које генеришу околности и контекст, уопште-
но је изузетно опасна и површна, а нарочито у назначеним 
посебним областима живота које немају паралелу. Област 
политике свакако представља изузетан пример сфере по-
стојања у којој свако исправно морално вредновање нужно 
зависи од суштинског познавања и разумевања околности, 
контекста и чињеница, јер је она толико драстично битно 
различита од осталих сфера постојања и делања да „сирова“ 
примена општих моралних начела води неприхватљивим и 
једноставно погрешним судовима и закључцима. Управо су 
чињенице209 које конституишу одређену ситуацију у полити-
ци те које детерминишу „које начело… може да се примени 
за оправдавање“210 одређене политичке одлуке и поступка. 
Зато када говоримо о политичкој етици, као једној значајној 
примењеној етици211, ми не подразумевамо постојање неких 
209 Историјске, геополитичке, психолошке, идентитетске, 

културолошке, итд. 
210 J. Babić, „Činjenice, načela, vrednosti“, Moral i naše vreme, Službeni 

glasnik, Beograd, 2005, стр. 47.
211 Из перспективе политичке науке, политичка етика се традиционално 

одређује као „грана моралне науке (етике) која се бави дужностима 
и обавезама које проистичу из односа људи у држави“. J. W. Garner, 
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другачијих моралних начела, неко поље у којем морал „не 
важи“, већ пажљиву примену тих начела на јединствене и те-
шке случајеве и ситуације унутар сфере политике. Као што 
пише Бојл, „примена моралних начела на тешке случајеве… 
је комплексна и тешка, а нарочито у политици и међународ-
ним односима“212. 

Не само да ситуације у сфери политике, услед своје пар-
тикуларности и несвакидашњости, захтевају посебну и осо-
бену примену213 базичних моралних начела, већ се и унутар 
онога што називамо сфера политике могу диференцирати 
издвојене области политике које захтевају додатну „посеб-
ност“ моралног суђења. Јасно је, дакле, да оно што називамо 
политичком етиком представља оквир за примену моралних 
начела у сфери политике, али истовремено да се у одређеним 
специфичним областима политике ова примена мора додат-
но усложити и пажљиво артикулисати. Област међународне 
политике, односно дела политике који се тиче међусобних 
односа суверених држава214  у „глобалној арени“, управо јесте 
једна таква изузетно специфична и посебна област политике 
у којој се поступци и праксе ипак морају разматрати нешто 
другачије у односу на то како се разматрају у „унутрашњој“ 
политици. Предмет нашег истраживања, етика међународне 
политике, не постоји као посебно конституисана примењена 

“Political Science and Ethics”, International Journal of Ethics, Vol. 17, 
2/1907, стр. 201.

212 J. Boyle, Traditions of International Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), 
CUP, Cambridge, 1992, стр. 115.

213 А исправна примена моралних начела на појединачну ситуацију 
увек захтева „уживљавање“ у посебност ситуације, и познавање 
свих битних чињеница које је конституишу. Ово се мора нагласити 
сваки пут када се говори о моралног вредновању поступака у сфери 
политике. 

214 Или односа суверених држава и међународних институција. 
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етика, већ се разматра у оквиру онога што називамо општом 
политичком етиком. Међутим, за суштинско и дубоко разу-
мевање моралне проблематике међународних односа, фокус 
наше студије неће бити на општој политичкој етици, већ 
управо на специфичним моралним изазовима међународне 
политике. Додатно, феномен међународне безбедности есен-
цијално је повезан са међународном политиком, и као такав 
нужно захтева његово разумевање на свим нивоима, укључу-
јући наравно и њену етичку перспективу. Ова два неодвојива 
феномена међународне динамике – политику и безбедност – 
неопходно је испитивати и посматрати заједно, јер се они ме-
ђусобно преплићу, спајају, подразумевају, један из другог де-
ривирају, један другог детерминишу, итд. а врхунац синтезе 
доживљавају кроз феномен рата. Форма студије диктирана је 
управо оваквим карактеристикама њеног предмета – кратак 
увод у општу политичку етику, разматрање специфичности 
етике међународне политике, увид у етику безбедности као 
есенцијалног атрибута међународне политике и коначно ис-
питивање моралне димензије рата као најекстремнијег обли-
ка интеракције у међународним односима између земаља. 

2.1.  Политичка етика

Појмови политика и морал заиста имају изванредно 
комплексну, слојевиту, промењиву и јединствену динамику 
међусобних односа и међусобне повезаности/искључивости. 
Зато и не чуди што је њихов однос одувек представљао не-
пресушну инспирацију за све оне који су се суштински бави-
ли како феноменом политике тако и феноменом морала, јер 
је „један од најзначајнијих и најбитнијих односа за сваку по-



112 Етика међународне политике

литику њен однос према моралу“215. Из те инспирације про-
истекло је током векова право и истинско благо човечанства 
- милиони страница мудрости, хиљаде супротстављених ми-
шљења, стотине теорија и коначно десетине идеологија. По 
питању односа политике и морала, спектар тумачења и пер-
спектива је у потпуности попуњен – од визије њиховог „при-
родног“ и нерасточивог јединства и готово идентичности до 
схватања њихове потпуне, апсолутне и „нужне“ раздвојено-
сти, па чак и дијалектичке опозитности! Данас питање ме-
ђусобног односа политике и морала, односно питање места, 
улоге и значаја морала у политици и даље представља врело 
надахнућа за све мислеће људе и поље сукобљавања најра-
зличитијих ставова, виђења, поимања, перспектива и теори-
ја. Мисао о улози морала у политици природно подразумева 
шароликост и диверзитет, условљену не само zeitgeist-ом, већ 
и идентитетским наслеђем, цивилизацијском структуром и 
идеолошким претпоставкама времена и културе онога ко о 
политици и политичкој етици мисли. Та шароликост је не-
избежна и нужна, јер „у пољу живота у којем се сусрећу по-
литика и етика увек постоји конфузија“216. Ипак, у настојању 
да конкретизујемо и на минималан начин систематизујемо 
перспективе улоге морала у политици, у сврху наше студи-
је идентификоваћемо два историјски кључна етичка „дожи-
вљаја“ политике:

1) Античко виђење политике,
2) Макијавелистичко виђење политике.

215 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 7.
216 R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, Westminster John Knox 

Press, Louisville, 2013, стр. 19.
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Античко виђење политике 

Појам античко виђење политике користимо да означи-
мо све оне перспективе које политику виде као делатност не-
раскидиво повезану са моралом. Сама синтагма за коју смо се 
одлучили не значи наравно да је овакво виђење политике217 
резервисано само и искључиво за античке мислиоце, већ да 
је оно утемељено на филозофији највећих античких мисли-
лаца који су, са тек пар изузетака, давали етици „доминантно 
место у њиховим расправама о политици“218. Највећи међу 
њима, Платон и Аристотел, свакако морају представљати ис-
ходиште за разумевање политике као феномена неотуђивог 
од етике, као делатности чија је суштина дефинисана цен-
тралним етичким појмовима – „Појам политике… означава 
чврсто организовану заједницу људи утемељену на морал-
ном принципу. Циљ политике је опште добро, правда, корист 
и одгајање карактера…“219. Тако Платон „у потпуности по-
дређује политичку науку својој концепцији морала“220 и кон-
ципира идеалну државу као форму организације која за циљ 
има ништа друго до добро и врлину својих грађана. Заправо, 
иако Платоново чувено дело очито представља филозофско 
поимање идеалне државе, и као такво представља битни део 
историјске политиколошке ризнице, „суштина Платоно-

217 Оно наравно није монолитно, већ обухвата различите доживљаје 
политике којима је у корену заједничко суштинско јединство 
политике и етике. 

218 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 
Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 194.

219 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 17.
220 W. A. Dunning, A History of Political Theories: Ancient and Medieval, 

Kessinger Publishing LLC, Whitefish MO, 2010, стр. 57.
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ве Државе је допринос етици“221. Како је циљ државе врли-
на, политичко делање не само да није могуће раздвојити од 
моралног вредновања, већ је за Платона сама „политика тек 
грана етике“222. Нема велике разлике у схватању задатка по-
литике ни код великог Аристотела – циљ политике је одређе-
ње највишег добра и реализација среће, односно блаженства, 
људи у држави. Међутим, за разлику од Платона, Аристотел 
раздваја политику од етике, па зато и слови за „првог аутора 
који је створио независну науку политике“223. Аристотел по-
литику224 посматра као науку која нам омогућава да креирамо 
оквир за реализацију онога што прописује његова етика, тј. 
да креирамо „одређени облик уређења, који је скуп институ-
ција, неопходан да би се овај облик живота учинио могућим 
и заштитио“225. Бављење политиком, као јавним деловањем 
подразумева морално вредновање под посебном лупом, јер 
без моралног утемељења политика остаје без свог примарног 
смисла.

Као што је и назначено, називање оваквог виђења улоге 
морала у политици античким, не подразумева његову огра-
ниченост на античке мислиоце. Многи нововековни и савре-
мени мислиоци такође посматрају свако раздвајање етике и 
политике, односно негирање улоге морала у политици, немо-

221 Standford, “Plato’s Ethics and Politics in The Republic”, Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, доступно на: https://plato.stanford.edu/
entries/plato-ethics-politics/, приступљено 10.4.2021.

222 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 
Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 194.

223  Ibid. стр. 195.
224 Треба имати на уму да Аристотел под појмом политика не 

подразумева само оно што ми данас, у ужем смислу, подразумевамо 
под политичким, већ све оно што је друштвено.

225 А. Макинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000, стр. 
78.
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гућим и бесмисленим. Тако Кант пише да „права политика, 
дакле, не може да учини ниједан корак а да се пре тога не по-
клони моралу“ и тврди да је његова чувена поука политича-
рима, да буду мудри као змије али и невини као голубови, 
сасвим могућа уколико се морал „уздигне на степен… огра-
ничавајућег услова“226 политике. То не значи да Кант сматра 
да ће политика икада бити у потпуности у складу са мора-
лом, јер чак и за њега само објективно, тј. „у теорији нема 
уопште сукоба између морала и политике“, док субјективно, 
тј. у пракси „тај ће сукоб увек постојати“227. Русо схвата да је 
чак немогуће разматрати политику независно од морала, јер 
„онима који хоће да обрађују политику одвојено од морала, 
никада неће поћи за руком да иједно од овога двога добро 
разматрају“228. Спиноза на трагу Платона „посматра поли-
тику као део етике и темељи своје политичке доктрине на 
етичким принципима“229 док Жане сматра да је „бесмислено 
и непотребно раздвајати две науке (етику и политику) које су 
природне повезане хиљадама веза“230. У потпуности у складу 
са утилитаризмом, у који се судбински уткао, Мил је сматрао 
да циљ политике мора бити користан и добар, да „циљ вла-
давине мора бити промовисање врлина и интелигенције на-
рода“231. 

 Античко виђење улоге морала у политици је суштин-
ско виђење смисла политике у стварању и заштити добра за 

226 I. Kant, „Večni mir“, Um i sloboda, Ideje, Beograd, 1974, стр. 158.
227 Ibid. стр. 163.
228 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 7.
229 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 

Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 197.
230  Ibid. стр. 199. 
231 Đ. Vuković, Društvo u sumraku, Friedrich-Ebert-Stiftung, Sarajevo, 

2019, стр. 128.
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оне у чије се име политика води. У савременим демократи-
јама политика мора да буде одређена управо овим телеоло-
шким принципом – да нужно и искључиво стреми морално 
оправданим циљевима, максимално морално оправданим 
средствима (дакле, од свих реално доступних средстава). 
Они који се баве политиком, и разуме се њихови поступци, 
нису ни на који начин „ослобођени“ моралног вредновања 
и процењивања – политика је процес стварања и одржавања 
морално добрих вредности за друштво, и као такав диктира 
поступање по чврстим моралним начелима. Зато свака поли-
тика мора „да се стално контролише и критикује са моралног 
становишта“232, јер она политика која изађе из оквира морал-
ности престаје да буде политика и постаје злочинство а они 
доносиоци политичких одлука који се, под разним изговори-
ма, „ослободе окова моралности“ суштински престају да би-
вају политичарима и постају злочинци par excellence! Бавље-
ње политиком не егзонира моралне одговорности; штавише, 
оно је умножава и драстично повећава. 

Макијавелистичко виђење политике

Аргументацију макијавелистичког виђења политике мо-
рамо започети идентично као и ону везану за античко виђе-
ње – разјашњавањем саме синтагме којом смо именовали ову 
перспективу улоге морала у политици. Нити је чувени Нико-
ло Макијавели једини представник ове перспективе, нити су 
његови ставови једини релевантни за конституисање оваквог 
виђења политике и политичке етике – међутим, несумњиво је 
да је целокупан приступ радикалног развођења политике од 

232  Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 63.
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морала најјасније и најочигледније повезан са овим италијан-
ским аутором, до те мере да се целокупно становиште изјед-
начује са макијавелизмом. За разлику од античког схватања 
политике, које подразумева њено суштинско одређење ети-
ком и тиме нераскидиву повезаност начела моралног суђења 
и политичког делања, перцепција политике коју је фундирао 
Макијавели је потпуно вредносно неутрална – она је тео-
ријски пре аморална и ван-морална него неморална, али је 
као „доктрина политичке праксе јасно неморална и покваре-
на“233. Сам Макијавели „раскида са античком условљеношћу 
етике и политике као и са средњовековним морализмом“234 
те се политика такорећи разводи од етике, она „постаје инди-
ферентна према моралним категоријама“, а политичко дела-
ње настоји се на неки волшебан начин „изузети“ од моралног 
суђења уопште, сместити „с оне стране добра и зла“235. На тај 
начин, апсолутно све постаје дозвољено или чак пожељно у 
политици. Зато и не треба да чуди што су многи око Макија-
велија „исплели ореол – генија зла, превара и безобзирности 
у политици“236.

 Да бисмо направили овакав парадигматски скок у сферу 
политике која је лишена сваког моралног суђења неопходно 
је редефинисати циљ и суштину политике. Ако задржимо 
схватање политике као делатности која је окренута оства-
ривању добра за друштво, задатак ослобађања политике од 
етике постаје немогуће. Међутим, уколико редефинишемо 
политику као просту вештину владања, која за циљ има само 

233 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 
Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 196.

234 N. Makijaveli, Izabrano delo, svezak I, Globus, Zagreb, 1985, стр. 7.
235 M. Radojičić, „Interesi versus moral u politici“, Filozofija i društvo, 

XIX-XX, стр. 119. 
236  И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, стр. 272.
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и једино освајање и задржавање власти (власти која гарантује 
моћ, утицај, богатство, итд.), онда је претварамо у својеврсну 
техничко-практичку вештину, политички занат. У оваквој 
концепцији политике, „etos више није критичко мерило за 
kratos“237, па је сврха политике из макијавелистичке перспек-
тиве само моћ, без узимања у обзир било какве вредносне 
димензије те моћи, њене употребе и сврхе. Јасна и директна 
импликација овакве (ре)дефиниције политике јесте и давање 
„одрешених руку” у борби за задобијање, оснаживање и одр-
жање власти, јер уколико је једини циљ политичара одржање 
сопствене власти, онда су „сва средства која он при томе упо-
треби… оправдана“238. 

Иако Макијавели заиста јесте био „први политички ау-
тор који је негирао постојање било какве везе између етике и 
политичке теорије и праксе“239 многи други политички ми-
слиоци такође су извршили а потом и продубили ову поделу. 
Томас Мор такође разуме политику као техничко средство 
организације друштва које је „морално неутрално“240, а на 
сличном трагу је и Хобс који „политику своди на техничку 
вештину… сличну аритметици и геометрији“241. Вероватно 
најзначајнији, или макар један од најзначајнијих, политичких 
теоретичара новијег доба, Макс Вебер, такође је своје разу-
мевање политике градио на претпоставци примата моћи као 
централног феномена-покретача политике уопште. Иако се 
не може тврдити да је Вебер макијавелиста у ужем смислу, 

237 Lj. Tadić, Nauka o politici, Rad, Beograd, 1988, стр. 39. Цитирано у Č. 
Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990.

238 J. Habermans, Teorija i praksa, BIGZ, Beograd, 1980, стр. 59.
239 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 

Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 196.
240  Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 18.
241  Ibid. 
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његово схватање политике је такође веома техничко и вред-
носно неутрално, што га може учинити подобним за свр-
ставање у перспективу коју смо назвали макијавелистичким 
виђењем политике. Данас изузетно популаран приступ поли-
тици, који називамо реализам или реал-политика242 у великој 
мери гради се на макијавелистичком виђењу политике као 
активности и сфере живота која је ослобођена било каквих 
моралних разматрања и суђења, и поред тога што „постоји 
много тога што збуњује у идеји да политика има специјал-
но изузеће из моралног поретка“243. Иако се реал-политика 
углавном узима као теоријски оквир моралног оправдавања 
(тачније образлагања непотребности било каквог моралног 
оправдања) политике која се води „споља“, односно међуна-
родне политике, није реткост наићи на реал-политичка об-
јашњења политичких поступака и у унутрашњој политици. 
Ипак, како је она као теорија много значајнија управо за ме-
ђународне односе, који и јесу у фокусу наше студије, ширу 
дискусију о дометима и ограничењима реал-политике оста-
вићемо за део студије који се буде бавио улогом морала у ме-
ђународним односима.  

Оба наведена виђења политике, и античко и макијаве-
листичко, веома су занимљиви за политичку етику, али из 
нешто другачијих перспектива. Посматрајући из античке 
перспективе, занимљиво је анализирати шта се и како уоп-
ште одређује као добро којем политика тежи, како се ранги-
рају конкурентна добра, како се морално вреднују средства 

242 Ипак, треба напоменути да све више аутора препознаје улазак 
реал-политичке аргументације у фазу опадања и слабљења. Шире 
о томе у делу студије који се буде бавио реализмом у међународној 
политици. 

243 S.A.Dž. Kouedi, „Politika i problem prljavih ruku“, Uvod u etiku, (ur. P. 
Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 535.
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којима се настоји постићи то, одабрано врховно друштвено 
добро, да ли постоје разлике у наизглед истим поступцима 
у приватној и политичкој сфери и да ли та разлика захтева 
и другачије морално вредновање, да ли су политичке врлине 
другачије од приватних врлина, итд. Са друге стране, веома је 
занимљиво анализирати какви су резултати макијавелистич-
ког приступа политици који „елиминише“ морал из политич-
ке рачунице, да ли је он доследан и уопште могућ, нарочито 
у савременим демократијама које подразумевају контролу и 
евалуацију власти. Како је демократија предвидела не само 
контролу и евалуацију власти од стране грађана, већ и могућ-
ност смењивости оних који владају, макијавелистичко ста-
новиште је, макар на јавном, експлицитном и манифестном 
нивоу, историјски превазиђено када се ради о унутрашњој 
политици. Зато данас сасвим сигурно нема политичара а ни 
политике која ће „тврдити да не прихвата и да одређена мо-
рална начела није уградила у свој програм и реализацију“244 
већ ће управо супротно, осликавати себе као једино морално 
исправну, као моралну вертикалу друштву. Савремено ин-
систирање на моралној исправности и ваљаности политике 
која се спроводи, или моралној изузетности политичара који 
је на месту доносиоца одлука иде до тих размера да се често 
чини да се у том напору превазилази просто оправдање, и 
тежи претходно описаној суперерогацији! Ситуација у ме-
ђународној политици нажалост није баш толико јасна и не-
упитна, када се ради о прихватљивости или цивилизацијској 
превазиђености посматрања поступака у сфери политике 
као поступака који су изузети од моралног вредновања.  

Етички изазовних и значајних феномена у политичкој 
етици у ширем смислу (дакле у општој политичкој етици као 

244  Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 63.
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примењеној етици) свакако има прегршт, али се ми у овој 
студији нећемо даље бавити њима, нити дубљим теоријским 
претпоставкама политичке етике и уопштено политиколо-
гије. Темељно разматрање односа политике и етике, одно-
сно савремених изазова политичке етике свакако захтева 
степен озбиљности и опширности који би резултирао макар 
једном посебном студијом, ако не и целом серијом научних 
монографија. Врсни аутори, као што су Периш (Parish), Коди 
(Coady) и други, произвели су изузетне анализе најразличи-
тијих дилема и парадокса политичке етике, али се чини да 
нам стварност упорно сервира нове и теже моралне пробле-
ме како се политички системи развијају и усложњавају. Зато 
је савремена и актуелна „позиција у погледу политике и мо-
рала комплексна и веома интересантна“245 – ништа друго ни 
не би било могуће. Ипак, пре него што пређемо на специфич-
ни сегмент политичке етике који је у фокусу наше студије, 
тј. питање улоге морала у међународним односима, укратко 
ћемо размотрити само два веома интересантна феномена и 
својеврсна парадокса који се јављају у савременој политич-
кој етици а који имају значајну моралну димензију не само на 
унутрашњем већ и на плану спољне политике. 

2.1.1.  Проблем „прљавих руку“

Вероватно најконтроверзнији, а тиме и етички најпро-
вокативнији, феномен у савременој политици јесте проблем 
„прљавих руку“. Сам појам „прљавих руку“ везује се за Волзе-
ров (Walzer) чувени чланак „Политичка акција: проблем пр-
љавих руку“ са почетка 70-их година XX века, али је проблем 
245 C.A.J. Coady, Messy Morality: The Challenge of Politics, OUP, Oxford, 

2008, стр. 9.
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одувек присутан у политичком одлучивању и политици. Оно 
што чини овај феномен толико контроверзним и интере-
сантним није његова политичка, већ управо његова етичка 
димензија јер се у једном изузетно специфичном пољу људске 
делатности, у одређеним ситуацијама, у пуној снази судара-
ју две основне етичке нормативне теорије – деонтологија и 
утилитаризам. Свакако да не мањка ситуација, како хипоте-
тичко-теоријских тако и, нажалост, практичних, у којима се 
ове две опште етичке нормативне теорије сукобљавају, у сми-
слу различитог моралног вредновања истог поступка, али је 
поље политике својом природом најплодније за појаву таквих 
случајева у којима деонтологија и утилитаризам заузимају 
дијаметрално супротне позиције моралног суђења. Ово ни-
кога заправо много ни не изненађује - поље политике246 део 
је стварности у којем се највише и замагљује и разводњава 
граница између онога што је добро и онога што је зло, јер се 
„слобода и судбине људи нигде нису суочавале и супротста-
вљале на тако магичан и театралан начин као у политици“247. 

Проблем „прљавих руку“ бави се питањем моралног 
оправдања (не)чињења зла зарад остваривања добра за по-
литичку заједницу. Већ на први поглед можемо видети да до-
живљај политике као сфере потпуно лишене моралног вред-
новања заправо онемогућава овај проблем, јер ни не испо-
ставља услов и потребу моралног оправдавања било каквог 
делања. Уколико је циљ политике чисто стицање, одржање 
и очување власти, нема смисла ни постављати питање (не)
оправданог прљања руку. Међутим, уколико дозволимо, као 
што је и неопходно и једино могуће, морално расуђивање у 

246 Нарочито у кулминацији политичког одлучивања коју репрезентује 
употреба насиља и посебно рат као облик политичког насиља. 

247 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 7.
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пољу политике, питање оправданости „прљања руку“ заиста 
постаје изузетно интересантно, комплексно и изазовно. До-
датни, једнако очигледни аспект феномена, „прљавих руку“ 
јесте његово природно наслањање на утилитаризам, јер се 
већ у самој дефиницији овог феномена питање чињења зла 
настоји оправдати остваривањем неког циља, тј. добра за 
политичку заједницу. Утилитаризам сам по себи и јесте пр-
венствено намењен вредновању „јавних“ поступака, он се 
првобитно, „и још увек то чини, убедљиво препоручивао као 
водич за политичаре“248 односно приликом доношења одлука 
о поступцима који се тичу мноштва других. Генерално је са-
мерљивост поступака, основни квалитет који пружа утили-
таризам као теорија, најочигледнији „алат“ у моралном вред-
новању оних ситуација у којима све могуће опције носе неку 
врсту моралне одговорности и кршење неког моралног наче-
ла. Али, није све тако једноставно као што би утилитаризам 
то можда сугерисао. Комплексност света у којем живимо као 
несавршена бића нужно нас суочава са ситуацијама у којима 
„нема часне и моралне опције, нема могућности поступања 
која нас ослобађа кривице и одговорности за зло“249, ситуа-
цијама које називамо моралним дилемама. Моралну дилему 
представља ситуацију у којој или „нема исправног одговора 
на избор који је пред агентом и који подразумева да је и чи-
њење X и нечињење X једнако морално погрешно“250 или у 
којој „да бисмо учинили добру ствар, морамо да учинимо по-

248 R. E. Gudin, „Korisnost i dobro“, Uvod u etiku, (ur. P. Singer), I.K. 
Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 359.

249 T. Nagel, “War and Massacre”, Mortal Questions, CUP, Cambridge, 
1979, стр. 73-74.

250 C.A.J. Coady, Messy Morality: The Challenge of Politics, OUP, Oxford, 
2008, стр. 79.
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грешну ствар“251. И док су моралне дилеме могуће у готово 
сваком аспекту живота, „труизам је да се значајне моралне 
дилеме много чешће појављују у политичкој арени него било 
где другде“252.

Постојање моралних дилема уопште, а самим тим и про-
блема „прљавих руку“, на одличан начин огољева несаврше-
ност обе опште етичке нормативне теорије. Са друге стране, 
моралне дилеме управо оправдавају постојање више разли-
читих нормативних теорија, јер се оне у неком моменту ну-
жно надопуњују. Сам проблем о којем дискутујемо заправо 
уопште и не постоји, уколико се стриктно држимо било које 
од две нормативне теорије – било деонтологије било утили-
таризма. Из перспективе деонтолошког апсолутизма, про-
блем „прљавих руку“ не постоји јер деонтологија „захтева од 
свих моралних агената да не упрљају руке и тачка“253. Међу-
тим, као што смо у тексту напоменули, али и као што је сваки 
човек и сам искусио, живот нас понекад доводи у такве си-
туације у којима просто не постоји реална опција поступа-
ња која није, макар из неке перспективе, морално погрешна 
или неоправдана. Некада просто прљамо руке без обзира на 
то како поступили. Додатно, чиста Кантова деонтологија за-
иста налаже потпуно занемаривање последица поступања, 
односно „правду по цену да небо падне“, па самим тим и није 
уопште битно каквим би се потенцијалним добрим исходом 
могло оправдати прљање руку чинећи зло. Захтев занемари-
вања последица поступака у њиховом моралном вредновању 
нигде није толико проблематичан и контраинтуитиван као 
што је то у политици. Утилитаризам такође не препознаје 
251 J. M. Parish, Paradoxes of Political Ethics: From Dirty Hands to the 

Invisible Hand, CUP, Cambridge, 2007, стр. 2. 
252 Ibid. 
253 Ibid. стр. 7.
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проблем „прљавих руку“, у ужем смислу, јер у датим околно-
стима не препознаје никакву моралну дилему, па тиме и ни-
какав морални проблем. Наиме, како утилитаризам прихвата 
чињеницу да се за остваривање максималне друштвене ко-
ристи може (мора?) прихватити чињење неког (мањег) зла, 
одлука о „прљању руку“ заправо уопште није проблематична. 
Ситуација може само да се „чини као морална дилема, али 
уколико се исправно схвати, она (морална дилема) не може 
постојати“254 јер друштвено добро, тј. корист, јасно оправда-
ва зло средство њеног остваривања – зло чињење не само да 
није кршење моралне заповести већ је моралан поступак и ту 
нема никакве дилеме255. Зато и сасвим очекивано „политички 
лидери прихватају утилитаристичку рачуницу“256 када одлу-
чују да посегну за свим расположивим средствима у циљу 
остваривања користи за друштво (а неретко и за себе). 

Очито да ни за деонтологију ни за утилитаризам не по-
стоји ништа морално проблематично у феномену „прљавих 
руку“ – када се такве ситуације десе, не постоји морална ди-
лема и јасан је исправан смер делања. Али зашто онда уопште 
говоримо о проблему прљавих руку и зашто се од почетка 
XXI века бележи „велики пораст у стварању литературе која 
се бави проблемом прљавих руку“257? Одговор на ово питање 
лежи у потпуној неприхватљивости исхода „сирове“ примене 
општих етичких нормативних теорија на специфично поље 
254 Ibid. стр. 5.
255 Шире у: K. Nielsen, “There is No Dilemma of Dirty Hands”, Politics 

and Morality, (ed. I. Primoratz), Palgrave MacMillan, Basingstoke, 
2007, стр. 20-37.

256 M. Walzer, “Political Action: The Problem of Dirty Hands”, Philosophy 
and Public Affairs, Vol. 2, 2/1973, стр. 161-162. 

257 S. de Wijze, “Dirty Hands: Doing Wrong to do Right”, Politics and 
Morality, (ed. I. Primoratz), Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2007, 
стр. 3.
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политике, проблем на који смо више пута упозоравали у до-
садашњем делу студије. 

Деонтолошки проблем 

Уколико бисмо инсистирали на таквом примењивању 
моралних начела у сфери политике, перспектива деонтоло-
гије нужно би нас суочила са веома тешко прихватљивим, па 
чак и немогућим исходима. Није реткост да доносилац поли-
тичке одлуке буде, на пример, суочен искључиво са „злим“ 
опцијама, односно да се нађе у таквој артикулацији стварно-
сти да шта год урадио он ће нужно прекршити неко морал-
но начело258. Када се суочимо са ситуацијом у којој је сваки 
могући поступак мање или више зао, деонтологија не нуди 
решење и не помаже нам да се „избавимо“ из дате ситуације у 
којој смо заробљени. Као што примећује Хофман (Hoffmann), 
„деонтолошка етика која дефинисање онога што је исправно 
не деривира из прорачуна онога што је могуће осуђује соп-
ствене заповести на ирелевантност јер их је немогуће спрове-
сти у реалном свету“259. Проблеми за деонтологију не нестају 
ни у ситуацијама у којима је некако и могуће сачувати мо-
ралну чистоту, односно чисте руке. Наиме, уколико бисмо у 
политици заиста били решени да останемо на сопственој по-
зицији апсолутне забране одређених поступака зато што су 
они лоши (па нам је дужност да их не чинимо) по сваку цену, 

258 Додуше, он суштински може донети одлуку да не донесе нити једну 
одлуку, тако што ће се рецимо убити. Међутим, ни у том случају 
није неупитна морална оправданост његове одлуке да по сваку цену 
очува сопствени морални интегритет. 

259 S. Hoffmann, World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War 
Era, Rowman and Littlefield, Lanham, 1998, стр. 152.
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морали бисмо бити спремни да прихватимо да заиста посло-
вично „небо падне“, односно да „дозволимо да се свет пре-
твори у пакао како бисмо ми сачували сопствени морални 
интегритет“260. Количина моћи којом се понекад располаже 
у политици заиста може произвести прави пакао на земљи – 
смрт, патњу и незамисливо страдање милиона људи. 

Да ли се може морално оправдати политичар који доно-
си одлуку да поступи на такав начин да сачува сопствену мо-
ралну чистоту, по цену таквог пакла? Шта уопште може дати 
морално право човеку да „неокаљаност своје душе и чистоту 
својих руку стави изнад живота и добробити великог бро-
ја других људи“261? Да ли можемо да говоримо о моралном 
исправном избору уколико доносилац политичке одлуке од-
бије да рецимо слаже јер то није у складу са моралним наче-
лом, а притом врло добро зна да ће та лаж сачувати животе, 
здравље и добробит хиљада људи о којима одлучује? Да ли 
можемо изрећи неку врсту моралне похвале лидеру који од-
бије да прекрши обећање јер жели да очува сопствену морал-
ну неокаљаност, по цену да милиони његових грађана оста-
ну без посла и суоче се са крајњим сиромаштвом? Да ли је 
морално оправдано да политичар забрани мучење терористе, 
као у Волзеровом примеру, јер не жели да прекрши морал-
но начело забране мучења људи, уколико је то једини могући 
начин да спаси десетине хиљада људи сигурне смрти и сака-
ћења од бомбе коју је тај терориста поставио негде у центру 
града – можда на главном тргу, можда у болници, можда чак 

260 J. M. Parish, Paradoxes of Political Ethics: From Dirty Hands to the 
Invisible Hand, CUP, Cambridge, 2007, стр. 8.

261 T. Nagel, “War and Massacre”, Mortal Questions, CUP, Cambridge, 
1979, стр. 63.
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и у школи или обданишту262? Снажна интуиција приликом 
покушаја да одговоримо на ова питања нам овде јасно указује 
на одређена ограничења деонтолошког приступа проблему 
занемаривања последица зарад поштовања моралног наче-
ла у сфери политике. Чак и неки од најизразитијих и нају-
тицајнијих савремених заговорника деонтологије, као што је 
Нозик (Nozick), „прихватају могућност прага после којег би 
консеквенцијалистичка разматрања могла премостити деон-
толошке забране“263 јер реалност ставља политичаре, који су 
ипак само људи, пред трагичне изборе у којима не могу да 
избегну да „упрљају руке“.  

Оно што у оваквим случајевима најснажније ограничава 
могућност апсолутистичког приступа политици јесте чиње-
ница политичке и моралне одговорности за друге људе. Разма-
трајући проблем „прљавих руку“ поменути Макс Вебер уво-
ди и појам етике одговорности264 као централни за политику, 
као камена темељац исправног политичког одлучивања. Зато 
што је политичар одговоран за добробит људи који сносе по-
следице265 његове одлуке, нема право да њиховим животима 
262 Стварност нам нажалост показује да је тешко претерати у овим 

хипотетичким примерима, јер су зверски терористички напади 
заиста намерно таргетирали прометне тржне центре, позоришта, 
чак и основне школе као у трагичном случају Беслана. 

263 L. Alexander, “Deontology at the Threshold”, San Diego Law Review, 
Vol. 37, 2000, стр. 896.

264 Вебер закључује да се етика одговорности и оно што он назива 
етика уверења допуњују, и само у комбинацији „чине правог човека 
за политику“. Шире у: M. Veber, “Politika kao poziv”, Politički spisi, 
Filip Višnjić i Službeni glasnik, Beograd, 2006. 

265 Последице политичких одлука су често драстичне у обиму, па 
„већина модерних расправа одлуке прљавих руку третира као 
делимично диктиране значајем или тежином укључених последица“. 
S.A.Dž. Kouedi, „Politika i problem prljavih ruku“, Uvod u etiku, (ur. P. 
Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 539.
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претпостави своје „чисте руке“. Штавише, одређени аутори 
чак сматрају да чињење зла у том циљу, тј. из одговорности 
према народу, „није само прерогатив, већ и дужност (поли-
тичара)“266! Долазимо у наизглед парадоксалну ситуацију у 
којој је морална дужност политичара, која долази из њего-
ве одговорности према народу, да „упрља руке“ и прекрши 
моралну дужност која га у свим осталим контекстима апсо-
лутно условљава. Зато Вебер и препоручује ономе „ко тражи 
спас своје душе… нека то не тражи на путу политике јер она 
има сасвим другачије задатке“267. Задатке који могу бити мо-
рално погубни и духовно катаклизмични по оне који имају 
судбину и дужност да „упрљају руке“ и изврше их.  

Утилитаристички проблем

У бегу од строгих и искључивих ограничења деонтоло-
шког апсолутизма, политичари по правилу „беже“ у утилита-
ризам. Оваква пракса је и очекивана, јер се проблем „прља-
вих руку“ не манифестује као „повремена криза у политичкој 
каријери неког несрећног политичара, већ као системска и 
честа одлика политичког живота“268, феномен који је, чини 
се, инхерентан политичкој пракси као таквој. Како Коеди 
закључује, улога политичара „рађа потребу за прљавим ру-
кама“269.  Сам оснивач утилитаризма, Бентам, је и наменски 
266 J. M. Parish, Paradoxes of Political Ethics: From Dirty Hands to the 

Invisible Hand, CUP, Cambridge, 2007, стр. 2.
267 M. Veber, “Politika kao poziv”, Politički spisi, Filip Višnjić i Službeni 

glasnik, Beograd, 2006. 
268 M. Walzer, “Political Action: The Problem of Dirty Hands”, Philosophy 

and Public Affairs, Vol. 2, 2/1973, стр. 162.
269 S.A.Dž. Kouedi, „Politika i problem prljavih ruku“, Uvod u etiku, (ur. P. 

Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 535.
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креирао утилитаризам као „доктрину за политичке лидере, 
и то изгледа успешно“270. Као што смо и објаснили, утилита-
ризам ефикасно „разрешава“ проблем „прљавих руку“ тако 
што безусловно оправдава свако зло средство довољно мо-
рално добрим циљем – уколико се остварује добар циљ, руке 
увек остају чисте. Штавише, такав поступак постаје морално 
обавезан јер се „интегритет тиме (чињењем зла) не жртвује, 
он се очувава“271. Али, баш у овом елегантном решењу и лежи 
коренски проблем утилитаризма, не само у контексту „прља-
вих руку“, већ и уопште. Уколико се највећа могућа корист 
највећег могућег броја људи постави као параметар моралне 
евалуације поступака, а то чини базични утилитаристички 
принцип максимизације среће, чак и уколико потпуно зане-
маримо све поменуте проблеме „рачунања“ користи ex ante,  
„утилитаризам… подстиче бизарне рачунице“272 којима се 
оправдавају масовна убиства и злочини вредни сваког пре-
зира. Они се не само оправдавају, већ се чињење таквих дела 
третира као морално дозвољено, тј. као пракса којом се не 
„прљају руке“ доносилаца политичких одлука. 

У реалности политичког живота, то значи да рецимо 
онај ко донесе одлуку о убијању стотина хиљада људи зарад 
остваривања користи коју доноси рецимо смена тиранског 
режима, заправо ни на који начин не прља руке. У чувеном 
интервјуу датом телевизији Си-Би-Ес 1996. године Медлин 
Олбрајт (Madeleine Albright), на платформи утилитаристич-
ког „решења“ проблема „прљавих руку“ изјавила је да је по-

270 M. Walzer, Arguing about War, Yale University Press, New Haven, 2004, 
стр. 38.

271 T. Nagel, “War and Massacre”, Mortal Questions, CUP, Cambridge, 
1979, стр. 63.

272 M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 324.
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литички циљ остварен санкцијама Ираку „оправдао цену 
– смрт 500,000 ирачке деце“273. Зла која, из утилитаристичке 
перспективе, уопште не прљају руке доносиоца политичке 
одлуке могу укључивати масовна убиства невиних, мучења, 
жртвовање деце, преваре, изазивање устанака и крвавих ре-
волуција, насилне смене власти, итд. Нажалост, поступци 
који се врше у свакодневници политичке праксе, у контек-
сту „прљавих руку“, су толико морално одбојни да „укључују 
грубље и скарадније утилитаристичке калкулације и кршења 
моралних норми од оних које филозофи обично могу да за-
мисле“274. Зато не би требало губити из вида да је аксиом да 
политика по својој природи квари људе неопходно допунити 
једнако снажном истином да „покварени људи кваре полити-
ку“275 оправдавајући сопствене политичке одлуке и поступке 
неприхватљивим етично нормативним акробацијама. 

Решење проблема „прљавих руку“ морамо стога тражи-
ти ван стриктних ограничења моралног апсолутизма и уздр-
жавајући се од моралне провалије у коју нас вуку утилита-
ристичке рачунице у сфери политичког одлучивања. И сам 
Волзер, у поменутом чланку који је и покренуо савремену ди-
скусију о „прљавим рукама“ у политичкој етици, закључује 
да се веома тешко (ако и уопште) може „владати невино“276, 
односно да чињење исправне ствари у политици често зна-
чи приморава политичара да поступи морално погрешно, и 
273 М. Олбрајт, интервју доступан на YouTube платформи. https://www.

youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8, приступљено 12.4.2021.
274  C.A.J. Coady, Messy Morality: The Challenge of Politics, OUP, Oxford, 

2008, стр. 78.
275 V. Durcik, “Ethics of Politics in Context of the Present”, Organizacija i 

zardzanije, Zeszyty naukowe politechniki, Slaskej, Vol. 94, 2016, стр. 
43.

276 M. Walzer, “Political Action: The Problem of Dirty Hands”, Philosophy 
and Public Affairs, Vol. 2, 2/1973, стр. 161.
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да прихвати кривицу. Слично мисли и Вебер, који сматра да 
доношење морално исправне одлуке на политичком нивоу, 
тј. делање из одговорности, са собом повлачи „дубоку и непо-
прављиву моралну штету“277 по онога ко је доноси.  И док са 
једне стране одговорност у појединим ситуацијама онемогу-
ћава инсистирање на моралној чистоти, евидентно зло (како 
квалитативно тако и квантитативно) одређених поступака 
нужно „прља руке“, без обзира на исход. У таквим ситуација-
ма доносилац политичке одлуке суочава се са оним што Рос 
назива конфликтом prima facie дужности (одговорности пре-
ма добробити народа са једне стране и неповређивања дру-
гих са друге), те је приморан да их у свакој појединачној си-
туацији процени и одреди која је „важнија“. Зато се као поку-
шај решења овог проблема понекад уводи појам племените 
корупције278, који признаје моралну „поквареност“ одређеног 
поступка, али истовремено прихвата и његову племениту 
природу. Овај вид корупције подразумева „поступке који 
‘кваре’ морално легитимне политичке институције, али који 
су ипак мотивисани добрим циљевима“279. Оно што раздва-
ја племениту од класичне корупције у јавном сектору јесте 
чињеница да „мотивација није стицање личне користи, већ 
жеља да се постигне нешто што се доживљава као јавно до-
бро, или спречи нешто што се доживљава као јавно зло“280.

277 J. M. Parish, Paradoxes of Political Ethics: From Dirty Hands to the 
Invisible Hand, CUP, Cambridge, 2007, стр. 11.

278 Корупција у овом смислу денотира своје изворно значење – 
„поквареност“, а не колоквијално значење примања мита или 
трговине утицајем. 

279 S. Miller, “Noble Cause Corruption in Politics”, Politics and Morality, 
(ed. I. Primoratz), Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2007, стр. 103.

280 C.A.J. Coady, Messy Morality: The Challenge of Politics, OUP, Oxford, 
2008, стр. 91.
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Посматрајући из ове перспективе, бављење политиком 
заиста претпоставља спремност на приношење највеће мо-
гуће (моралне) жртве. Оне који се нађу у ситуацији да до-
носе такве одлуке треба посматрати и као људе спремне да 
жртвују сопствену моралну „чистоту“, у религијским појмо-
вима сопствено спасење, да прихвате на себе терет огромне 
моралне кривице, све зарад испуњавања своје политичке 
дужности према друштву, тј. народу о чијој добробити бри-
ну. Зато је од неизрециве и виталне важности да политичке 
функције обављају најбољи и најчеститији међу нама, људи 
са најснажнијим моралним карактером који ће гарантовати 
постојање свести о злу чак и када је оно неопходно али и које 
ће га истовремено ограничавати – људи који су спремни да 
поступе исправно чак и када то није морално. Како полити-
чари, „као припадници професије, целу каријеру проводе на 
морално веома клизавој падини“281 на којој је сваки корак по-
тенцијално морално погубан, они међу нама који су склонији 
романтизацији политичке професије могли би чак пасти у 
искушење да позив политичара нужно повежу са феноменом 
моралне суперерогације! 

2.1.2.  Политичке врлине

У теоријском уводу ове студије укратко смо се осврнули 
на теорију врлина, као релативно превазиђену општу етичку 
нормативну теорију, која редукује целокупну моралност на 
поседовање врлине и поступање по врлини. Иако је јасно за-
што је проблем контекста у којем се врлина исказује нерешив 
за теорију врлина, то свакако не значи да је сам појам врлине 
281  Д. Станар, „Професија и морал“, Култура полиса, Vol. 39, 2019, стр. 

153.
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неинтересантан за етику – и то не само за теоријску етику, 
већ и за примењене етике каква је и политичка. Питање вр-
лина, односно „позитивних одлика карактера“282 које усло-
вљавају диспозицију за понашање на одређен начин, веома 
је интересантно у контексту политике, односно људи који се 
баве политиком. Врлине које захтева позив политичара често 
се тумаче као специфичне, можда чак и различите од врли-
на које подразумева „нормалан“, приватан живот грађана, 
те није реткост наићи на виђења оличена у чувеној изреци 
„лични пороци, врлине јавне“283. 

Политичке врлине, „неопходне за ефективно функци-
онисање либерално-демократске политике“284, а сасвим си-
гурно и сваке друге, неопходно је посматрати из другачијег 
угла у односу на угао који заузимамо када дефинишемо лич-
не врлине човека. Неколико пута наглашена неопходност 
„уживљавања“ и разумевања реалне ситуације и чињеница 
неопходна је за исправно морално вредновање, те стога и 
примењена етика (у овом случају политичка) нужно посма-
тра врлину „у светлу захтева политичког живота“285, односно 
специфичности околности у којима се тај живот одвија. Шта 
онда конституише врлину у политици? Изворна, Аристоте-
лова, теорија врлина је изразито телеолошка теорија, будући 
да је врлина одређена неком сврхом. Врлина, односно разви-
јање и поступање по врлини, служи да би човек био срећан 
282 Standford, “Virtue Ethics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

доступно на: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/, 
приступљено 13.4.2021.

283 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 72.
284 J. Steutel, D. Car, “Virtue Ethics and the Virtue Approach to Moral 

Education”, Virtue Ethics and Moral Education, (ed. D. Carr, J. Steutel), 
Routledge, London and New York, 1999, стр. 6.

285 M. Lebar, “Virtue and Politics”, The Cambridge Companion to Virtue 
Ethics, (ed. D. Russell), CUP, Cambridge, 2013, стр. 273.
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и успешан у друштву у којем живи, односно да би постигао 
блаженство. У складу са тим, и визија државе је таква да 
подразумева развијање врлине грађана као сопствену сврху. 
Имајући на уму аргументацију из претходног потпоглавља 
које се бавило проблемом „прљавих руку“, политичке врлине 
би се дакле могле одредити као оне карактерне особине које 
доприносе јавном добру друштва, па су тиме пожељне код 
оних који се баве политиком и који су за тај задатак задуже-
ни. Како је добробит друштва сврха политике, остваривање 
„напретка и развоја човека одређује која се особина рачуна 
као врлина“286, а једнако важно и када је та особина заправо 
врлина у етичком смислу.

Целокупна се теорија врлина не може исправно разу-
мети уколико се у обзир не узме разматрање о томе када је 
поступање по одређеној врлини потребно и пожељно, а зна-
чај овог разматрања незаобилазан је и у политичкој етици. 
Већ се са Аристотелом проблем контекста поступања по 
врлини покушава разрешити увођењем елемента названог 
phronesis287 односно разборитост. Разборитост подразумева 
својеврсну „практичну мудрост“, тј. могућност препознава-
ња конкретне ситуације и контекста у којима врлина треба да 
се искаже. Врлине дакле у свом истинском смислу, „не бива 
без разборитости“288, што је посебно евидентно у сфери поли-
тике. И Аквински такође захтева „практичну разумност“ ве-
ома сличну Аристотеловом phronesis-у, коју назива prudentia. 
Чини се да бисмо управо у разборитости могли препознати 
најзначајнију одредницу политичких врлина – способност 
286 Ibid. стр. 282.
287 Појам phronesis уводи сам Аристотел (φρόνησις) да означи 

разборитост, посебну од мудрости. Aristotel, Nikomahova etika, 
Globus, Zagreb, 1988, стр. 134.

288  Ibid. стр. 133.
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расуђивања о томе коју врлину и како исказати у конкрет-
ној реалној ситуацији. То се можда може протумачити и из 
основне Кантове поставке политичких врлина, изложене 
у препоруци онима који се баве политиком да буду “мудри 
као змије и невини као голубови“289, при томе што код Кан-
та једно никако не искључује друго, већ врлина „невиности“ 
служи као ограничење мудрости. Очито дакле да политичке 
врлине обухватају све оно што се и може рационално тра-
жити од политичара – искреност, поштење, мудрост, пра-
вичност, оданост, храброст, итд. Међутим, насушна потреба 
разборитости која омогућава доносиоцу политичке одлуке 
да поступи по врлини онда када је то потребно, односно да је 
искаже на пожељан начин кључна је у разумевању политич-
ких врлина. Јер, врлина мудрости и храбрости у политичком 
животу може (треба) да се искаже и кроз доношење одлука 
које подразумевају убијање, лагање и издају док се истовре-
мено врлине оданости и истинољубивости могу исказати на 
морално неприхватљиве начине. 

Врлина оданости у политици  

О специфичности сваке од наведених врлина у политич-
ком контексту се свакако може нашироко расправљати, али 
се чини да је врлина оданости та која уноси највише забуне и 
неразумевања у политичку етику и разматрање политике као 
феномена уопште, а истовремено узрокује највише дискуси-
је, нарочито у савременим демократским системима. Разлог 
је двострук – са једне стране, сама врлина оданости или ло-
јалности „унутар државне организације јесте најпожељнија 

289  I. Kant, „Večni mir“, Um i sloboda, Ideje, Beograd, 1974, стр. 156.
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врлина у демократским системима“290 па је самим тим често 
предмет вредновања и преиспитивања; истовремено, овa вр-
лина може бити толико вредносно амбивалентна да поједи-
ни аутори тврде да оданост „највероватније и није врлина, 
per se“291. Али, шта чини баш оданост најважнијом и најпо-
жељнијом врлином у демократским политичким системима? 
Одговор на то питање лежи у есенцији демократије, у њеним 
структуралним елементима и у самој темељној премиси по-
стојања и функционисања овог облика владавине и уређења. 
Појам демократије један је од најприсутнијих и најкоришће-
нијих појмова у савременој друштвеној науци, али и у сва-
кодневном медијском и политичком дискурсу. Упркос попу-
ларности и фреквенцији употребе овог појма, и даље наила-
зимо на потешкоће приликом покушаја одређивање његовог 
значења, јер је „мало политичких термина које је тако тешко 
дефинисати као демократију“292. Нека минимална дефиници-
ја демократије подразумевала би облик политичког система 
који подразумева учешће свих грађана у процесу управљања 
друштвом, односно креирање укупне политике у складу са 
вољом већине. За разлику од античке демократије, за коју 
бисмо можда могли тврдити да је аутентично непосредна и 
директна, у савременим друштвима која су сачињена од  ми-
лиона грађана, или чак десетина или стотина милиона грађа-
на, објективно је немогућа имплементација директне демо-
кратије. Из тог разлога, данас када говоримо о демократским 

290 Д. Станар, „Демократија, стручност и лојалност: систем плена или 
олигархија експерата“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 
No. 172, 4/2019, стр. 554. 

291 P. Olsthoorn, Military Ethics and Virtues, Routledge, London and New 
York, 2011, стр. 91.

292 Д. Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за политичке 
студије, Београд, 2009, стр. 161.
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системима ми подразумевамо посредне, тј. представничке 
демократије у којима грађани слободном вољом бирају сво-
је представнике и делегирају право одлучивања на њих. Овај 
атрибут демократије, делегирања права на одлучивање у име 
свих изабраном представнику народа, један је од носећих 
стубова свих модерних демократских друштава, а управо је 
врлина оданости293 нужна претпоставка функционисања та-
квих система јер „омогућава спровођење оне воље која је иза-
брана да доноси одлуке“294. 

Пре него што елаборирамо централно место лојалности 
у демократији, неопходно је разрешити једну честу недоуми-
цу везану за легитимитет одлука демократски изабраног по-
литичког функционера. Наиме, одлуке које доноси легитим-
но изабран представник народа, у име народа и за народ, за-
иста отелотворавају већинску вољу народа, али је погрешно 
претпоставити да оне увек и нужно морају бити у складу са 
ставом јавности по питању о којем се одлучује. То практич-
но значи да је легитимна и она одлука изабраног политичког 
представника која се коси са оним што је у том тренутку vox 
populi295, јер грађани не бирају свог представника као пуки 
инструмент, медијум спровођења воље већине по сваком пи-

293 У овом контексту оданости вољи народа, тачније вољи већине 
грађана. 

294 Д. Станар, „Демократија, стручност и лојалност: систем плена или 
олигархија експерата“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 
No. 172, 4/2019, стр. 554.

295 Ово природно не мора да важи за неке капиталне одлуке које 
кључно одређују будућност целокупног народа (значајне измене 
устава, приступање војним и политичким савезима, измена 
државног уређења и политичког система, итд.), те се у тим, додуше 
ретким, ситуацијама прибегава најдиректнијој форми демократије 
у виду референдума. Референдум представља савремену форму 
општенародног, директног, изјашњавања. 
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тању. Напротив, бирајући свог представника грађани одлу-
чују да делегирају своје право на одлучивање на особу која 
својим знањем, разумом и моралним компасом расуђује о 
томе шта треба а шта не треба одлучити. Чувени Берк (Burke), 
обраћајући се и едукујући грађане и бираче у Бристолу кра-
јем XVIII века, исправно им поручује да онај кога одаберу не 
треба зарад воље јавности да „жртвује своје непристрасно 
мишљење, зрело суђење, просветљену свест“296 јер су то ква-
литети због којег су га и изабрали. Није дужност изабраног 
представника народа само да слуша јавност, већ и да у име 
тог народа и одлучује ослањајући се на сопствену мудрост и 
сопствено расуђивање. Не само да га послушност масама не 
чини бољим, он их заправо „издаје уместо да им служи, уко-
лико жртвује свој суд зарад њиховог мишљења“297 – он остаје 
лојалан грађанима када поступа по сопственом расуђивању, 
и њиховом интересу. Како је воља грађана отелотворена у 
вољи легитимно изабраног представника, одступање од та-
кве воље унутар политичког система представља изневера-
вање суштине демократије, тј. одузимање моћи одлучивања 
о сопственом животу од грађана298. Такво одступање од воље 
грађана углавном се оправдава патерналистичким аргумен-

296 A. Rosenthal et all, Republic on Trial: The Case for Representative 
Democracy, CQ Press, Washington D.C, 2002, стр. 105. 

297  Ibid. 
298 Веома добар, релативно актуелан, пример тога јесте недостатак 

оданости унутар политичког система са којим се суочавао 
бивши амерички председник Доналд Трамп, који је тврдио да 
„професионалци“ тј. политички кадрови унутар државног система 
не спроводе политику коју је конструисао председник, као оличење 
воље народа, директно изабран на демократским изборима. На тај 
начин, политика САД није била политика већине њених грађана, 
већ политика мањине-елите која се налазила на важним местима у 
политичком систему. 
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тима да грађани не знају шта је добро за њих, да се њихова 
воља крши за њихово добро, итд. Управо је зато оданост, тј. 
лојалност унутар политичког система sine qua non демокра-
тије, јер „омогућава реализацију воље легитимно изабраног 
представника народа“299, односно воље самог народа. Зато се 
у савременим демократијама „више него икада пре траже ло-
јалност и људи од поверења“300, који су спремни да своје зна-
ње ставе у службу демократске воље грађана. 

Иако је очигледно да без врлине оданости у политичком 
животу не може бити ни демократије као такве301, поново је 
важно подвући да врлина без phronesis-а, односно разбори-
тости политичара може бити и трагична по друштво. Врлина 
и сам принцип оданости можда подразумевају повиновање 
вољи грађана, али се „са њима не сме претерати“302 јер је ри-
зик оданости у форми слепе послушности перверзија демо-
кратије у своју супротност. Инсистирање на врлини одано-
сти често у пракси, нажалост, резултира занемаривањем свих 
осталих врлина, стварајући тако политички систем бескрајно 
лојалних али крајње неспособних политичара и функционе-
ра, чак и у најразвијенијим демократијама света. Стављајући 
исувише велик фокус на оданост, изабрани представници на-
рода веома често по преузимању функције додељују неке од 
најзначајнијих политичких функција у друштву кадровима 
299 Д. Станар, „Демократија, стручност и лојалност: систем плена или 

олигархија експерата“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 
No. 172, 4/2019, стр. 555.

300 N. Carboni, Professional Autonomy vs. Political Control, EGPA 
Conference, Rotterdam, 2008. 

301 Изабрана власт мора бити одана народу, док унутар политичког 
система сви морају бити одани изабраној власти, отелотвореној у 
доносиоцу одлука. 

302 T. Christiansen, “Bureaucratic roles: Political Loyalty and Professional 
Autonomy”, Scandinavian Political Studies, XIV, 4/1991, стр. 306.
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којима је главна, а често и једина, референца управо слепа ло-
јалност и послушност. Оно што се у политичкој науци назива 
„систем плена“, а што подразумева дељење политичких функ-
ција готово искључиво по принципу лојалности по освајању 
власти, нити је реткост нити је новост303.  И док са једне стране 
то заиста гарантује да ће се легитимна воља већине спрово-
дити без изузетака, са друге стране то целокупан политички 
систем ставља у руке субоптималних, често нестручних, не-
образованих и у политику залуталих, кадрова304. Тешко да се 
оваква ситуација може окарактерисати као добра и пожељна, 
без обзира из које етичке нормативне перспективе то посма-
трамо, јер „ниједна демократија не може функционисати, или 
макар функционисати довољно добро да задовољи сопствене 
грађане“305 без учешћа образованих и стручних кадрова чија 
стручност треба да има инструменталну функцију у оствари-
вању воље грађана. 

303 Иако се често настанак „система плена“ (Spoils System, Patronage 
System) везује за оснивача Демократске странке, VII председника 
САД Џонсона и почетак XIX века, он је постојао и често био 
имплементиран и много пре њега. Шире у: C. A. Friedrich, “The Rise 
and Decline of Spoils Tradition”, The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Vol. 189, 1937, стр. 10-16.

304 Поново се можемо осврнути на Трампову администрацију, која 
је показала и штетност „система плена“, будући да је амерички 
председник, управо из жеље да гарантује оданост, екстремно важне 
положаје у државном апарату најмоћније државе света ставио у руке 
својим рођацима и пријатељима. Неки од тих кадрова, заиста су 
били гротескно нестручни. Савремена историја српске демократије 
такође, нажалост, може служити као добар пример штетности и 
трагичности инсистирања на принципу оданости по сваку цену. 

305  M. Schudson, “The trouble with experts – why democracies need them”, 
Theory and Society, XXXV, 5-6/2006, стр. 504-505. 
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Оданост свакако мора да постоји, али она у некој мери 
мора да учини „уступак стручности“306 и да омогући опти-
мално расуђивање и поступање, чак и када оно није у складу 
са вољом народа у ужем смислу. Без оданости, демократија 
ризикује да се трансформише у елитистичку олигархију у 
којој ће се патерналистички занемаривати воља грађана и у 
којој ће објективна власт бити у рукама од народа отуђених 
бирократа и стручњака. Са друге стране, инсистирање на вр-
лини безусловне оданости, по цену занемаривања свих оста-
лих врлина, у пракси доводи до траги-комичних политичких 
апарата којим су полуге моћи у рукама потпуно некомпе-
тентних и нестручних, али екстремно оданих, политичких 
кадрова. Разборитост нам једина може помоћи да не преко-
рачимо веома танку и замућену линију између ове две витал-
не опасности по демократска друштва и да не дозволимо да 
се врлине оданости и стручности међусобно негирају и ис-
кључују. Идеално, решење лежи у налажењу „баланса између 
стручности и лојалности“307 који ће гарантовати минимално 
неопходну оданост и минимално нужан степен стручности 
политичких кадрова. Врлина оданости остаје централна и 
витална врлина у сфери политике савременог демократског 
света, али да би она заиста била пожељна и у крајњем случају 
корисна, за друштво, неопходно је да буде тек део сета врлина 
у којем се мора наћи место и врлине као што су мудрост, хра-
брост, стручност, итд.    

306 S. Gailmard, “Expertise, Subversion, and Bureaucratic Discretion”, 
Journal of Law, Economics and Organization. XVIII, 2/2002, стр. 536.

307 Д. Станар, „Демократија, стручност и лојалност: систем плена или 
олигархија експерата“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 
No. 172, 4/2019, стр. 557.
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2.2.  Морал у међународним односима
 
Став о битности морала у политици, заснованости и ре-

алној потреби политичке етике, као и могућности и неопход-
ности употребе моралних начела у расуђивању поступака и 
пракси у сфери политике данас је релативно снажно утеме-
љен и општеприхваћен у демократским друштвима. Колико 
год се морал некада заиста покушавао релативизовати и при-
казати ирелевантним, сам политички дискурс савремених 
политичких друштава јасно осликава неопходност каквог-
-таквог моралног оправдавања свих политичких поступака и 
одлука, чак и утемељивање целокупних политика и политич-
ких идеологија на моралним претпоставкама. Незамисливо 
је данас, чак и у специфичној сфери политике, да било који 
политички субјект отворено чини поступке који се не могу 
морално оправдати308, а да их при томе образлаже аргумента-
цијом да морал некако „не важи“ у политици, односно да је 
поседовање легитимитета и политичке моћи да се нешто учи-
ни довољно и безусловно оправдање за то чињење. Свакако 
да је принцип смењивости у демократији екстремно важан 
и незаобилазан елемент такве политичке атмосфере модер-
них држава, у којој се сваки поступак и свака одлука настоји 
оправдати као добра, и то баш у моралном смислу. Међутим, 
да ли све ово можемо да са сигурношћу тврдимо баш за сваки 
сегмент политике? Нажалост, делује да је одговор на ово, за 
нас пресудно питање, негативан, и да је политичку етику као 
такву ипак неопходно додатно раслојити и, такорећи, „нијан-

308 Што, наравно, не значи да политика није препуна поступака 
који се никако не могу морално оправдати, који су понекад чак и 
недвосмислено морално покварени и зли – то је, чини се, неизбежан 
атрибут поља политике. 
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сирати“, како бисмо успели да истражимо и схватимо зашто 
се у одређеном сегменту политике и даље релативно тешко 
прихвата постојање моралних норми, и то не само од стране 
политичких субјеката, већ и од стране стручне политичке и 
политиколошке јавности. Тај сегмент политике јесте нешто 
што често називамо спољном политиком309, али је прецизни-
ји и адекватнији назив политика међународних односа, тј. 
међународна политика310. 

Из перспективе наше студије, тј. из етичке перспективе, 
појмови спољне политике, међународних односа, диплома-
тије, међународне политике, међународних сукоба, међуна-
родних ратова, итд. могу се сви разматрати као важни фено-
мени којима се бави део политичке етике који ћемо назвати 
етика међународне политике311. Етика међународне поли-
тике није раздвојена и, такорећи, „отуђена“ од политичке 
етике, она није у контрасту са нечим што би била етика уну-
трашње политике, али је посвећена екстремно специфичном 

309 Иако се неретко појмови спољне и међународне политике 
изједначују, они нису синоними. У стручној заједници, „постоји 
консензус да је спољна политика место пресека унутрашње и 
међународне политике“, и да је она само „визија пожељног исхода 
или сет интереса у интеракцији са другом државом/агентом“. A.S. 
Bojang, “The Study of Foreign Policy in International Relations”, 
Journal of Political Science and Public Affairs, Vol. 6, 4/2018, стр. 2. 

310 Утицајни аутори, као што је Валц, чак експлицитно раздвајају 
појмове спољне политике и међународне политике, из, наравно, угла 
политикологије и политиколошке теорије међународне политике. 
Шире у: K. Waltz, “International Politics is Not Foreign Policy”, Security 
Studies, Vol. 6, 1/1996, стр. 54-57.

311  Како су феномени међународне политике и међународне безбедности 
битно везани и апсолутно нераздвојиви један од другог, у каснијем 
делу студије на неки начин ћемо допунити етику међународне 
политике и делом који се бави етичким питањима специфичних 
елемената безбедности који су везани за међународне односе. 
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сегменту политике који се тиче међусобних односа између 
суверених политичких ентитета312. Из ове специфичности 
међународних односа произилазе и разна тумачења улоге 
морала у међународној политици која нису у складу са уло-
гом и статусом морала у ономе што називамо „домаћа“ или 
унутрашња политика. Својеврсна посебност међународних 
односа је толика да неки аутори указују да постоји „онтоло-
шка дисјункција… између домаће и међународне полити-
ке“313, односно да су оне у својој суштини и природи разли-
чите. Задатак бављења етиком међународне политике је стога 
слојевит и комплексан – не само да је потребно истражити и 
утврдити специфичности примене моралног критеријума у 
овом карактеристичном и јединственом пољу реалности, већ 
је неопходно и објаснити на који начин се поље међународ-
не политике упорно теоријски настоји раздвојити од поља 
унутрашње политике, у сваком, а не само етичком, смислу314. 
Смер истраживања етике међународне политике мора бити 
управо такав да прво идентификује и дефинише разлоге и 
изворе другачијег сагледавања улоге морала у међународним 
односима, у односу на „нормалне“ односе, јер ће на тај начин 
истовремено и испитивати специфичности моралног вред-
новања поступака и пракси међународне политике и пону-
дити одговор на кључно питање „статуса“ морала у односима 
између суверених политичких заједница и народа. Важно је 
312 То могу бити односи између држава, између државе и међународних 

институција, итд. 
313 V. Pin-Fat, Universality, Ethics and International Relations, Routledge 

Taylor and Francis Group, London, 2010, стр. 36.
314 Науке које се баве политиком, правом, културом, итд. такође често 

раздвајају поље међународних односа од поља „унутрашњих“ 
односа, односно живота и стварности унутар једне државе, 
креирајући посебне норме, стандарде и правила која се разликују од 
оних „нормалних“ тј. оних који важе у једном друштву или држави. 
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напоменути да етика међународне политике за свој предмет 
узима само улогу и позицију морала и моралних норми у ме-
ђународним односима, и да у складу са нужним раздвајањем 
моралних од правних, религијских, обичајних, политичких 
и других друштвених норми, не настоји редефинисати оно 
што називамо политичком теоријом међународних односа, 
међународних правом, итд. Штавише, правилно разумевање 
етике међународне политике може само допунити и обога-
тити постојећа виђења међународних односа из перспектива 
других друштвених наука и дисциплина које су, у већој или 
мањој мери, заинтересоване за етичку димензију феномена 
којима се баве, јер је питање морала „најопскурнији и најте-
жи проблем у целом пољу међународних студија“315.

Сваки покушај разумевања разлике у начинима и обли-
цима примене моралних начела између онога што називамо 
„нормалним“ животом унутар једне државе и специфичним 
животом у међународној арени мора поћи од разумевања др-
жаве као моралног субјекта и још важније од стања које вла-
да у међународним односима. Штавише, разумевање статуса 
државе у међународним односима и деривирано је управо из 
стања у којем се налазе државе и које у великој мери усло-
вљава њихово међусобно одношење и интеракцију, укључују-
ћи ту и етичку димензију тог односа. Стога је неопходно да и 
наш увид у етику међународне политике заснујемо управо на 
почетном елементу, својеврсном камену темељцу и платфор-
ми разматрања међународних односа уопште – такозваном 
природном стању у којем државе постоје и у којем се одвија 
њихова интеракција у сваком смислу. Различите перспективе 
улоге морала у међународним односима, о којима ћемо ди-

315  A. Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1962, стр. 58.
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скутовати у наставку студије, у великој мери и настају као 
последица како различитог тумачења и разумевања овог ста-
ња тако и његових моралних импликација за државе и грађа-
не. Правилним дефинисањем тог природног стања које влада 
међу државама отварамо пут ка разматрању не само етичких 
импликација таквог стања на међународне односе, већ и уоп-
штено разумевању моралне позиције па и онтолошког стату-
са суверене државе у глобалној арени. Коначно, разумевање 
онога што је етички изузетно интересантно питање – питање 
светске владе или глобалне државе – такође нужно почива 
на дефинисању природног стања и његовим импликацијама. 

2.2.1.  „Природно стање“ међународних односа

Идеја „природног стања“ једна је од најважнијих за поли-
тичку теорију, теорију међународних односа, као и за науку 
о политици уопште. Припадници теоријски веома значајне 
„школе друштвеног уговора“316, која је и данас једна од нај-
утицајнијих традиција у политичкој теорији, базирају своју 
аргументацију на платформи „природног стања“ као нужне 
претпоставке и услова формирања такозваног друштвеног 
уговора317 којим се објашњава постанак политичког друштва, 
тј. суверене државе. Концепт „природног стања“ се заправо 
може посматрати као полазиште за „објашњење генезе поли-

316 S. Forde, “Classical Realism”, Traditions of International Ethics (ed. T. 
Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 75.

317 Шире о теоријама друштвеног уговора, тј. контрактаријанизму 
у: D. Mapel, “The Contractarian Tradition and International Ethics”, 
Traditions of International Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, 
Cambridge, 1992, стр. 180-200.
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тике“318 уопште, као почетни стадијум из којег се постепено 
формира оно што ми данас називамо организованим систе-
мом владања, државом и политичком заједницом. Пре него 
што дефинишемо шта је заправо то „природно стање“ ваља 
разјаснити и подвући чињеницу да се ни у ком случају не 
ради о претпоставци реалног постојања таквог стања, било 
када у историји, већ да појам заправо означава „хипотетичко 
стање, које у стварности никада није постојало“319 али пред-
ставља веома вредан мисаони алат за хипотезирање у поли-
тичкој теорији. Иако се заиста може нашироко полемисати 
о суштини идеје „природног стања“, за потребе ове студије 
довољно је разумевати „природно стање“ као „појам који је 
увео Хобс, и који означава стање у којем се налазе људи без 
грађанског друштва“320. Дакле, ради се о стању у којем нема 
било каквог облика владе или политичког ауторитета, и у 
којем влада потпуна и непатворена слобода свих појединаца 
који су међусобно релативно једнаки. Сви они који припада-
ју традицији контрактаријанизма и који легитимитет власти 
темеље на постојању друштвеног уговора између свих грађа-
на, минимално се слажу са оваквом дефиницијом природног 
стања, али се њихова теоријска неслагања, која су некада и 
драстична, „углавном базирају на разликама у карактериза-
цији ‘природног стања’“321 односно на различитом виђењу са-
мих одлика тог „природног стања“ а нарочито природе одно-
са људи у њему. Иако је веома незахвално вршити прецизну 
318 R. Grafstein, “The Significance of Modern State of Nature Theory”, 

Polity, Vol. 19, 4/1987, стр. 530.
319 The Oxford Companion to Philosophy (ed. T. Honderich), 2nd Edition, 

OUP, Oxford, 2005, стр. 313.
320 T. Costelloe, “The Concept of a ‘State of Nature’ in Vico’s ‘New 

Science’”, History of Philosophy Quarterly, Vol. 16, 3/1999, стр. 321.
321 The Oxford Companion to Philosophy (ed. T. Honderich), 2nd Edition, 

OUP, Oxford, 2005, стр. 894.
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категоризацију различитих перцепција „природног стања“ и 
односа који владају у њему, за потребе нашег истраживања 
етике међународне политике издвојићемо два кључна виђења 
„природног стања“:

1) Хобсово виђење природног стања;
2) Локово виђење природног стања;

Из различитих тумачења односа људи у пред-друштве-
ном стању, и саме „природе природног стања“, која доносе 
два наведена виђења322, индиректно се деривирају и различи-
те перспективе тумачења међународних односа, укључујући 
и њихову етичку димензију. Разлог овоме је установљавање 
аналогије између људи без заједничког ауторитета у „природ-
ном стању“ и држава без заједничког суверена у међународ-
ним односима. 

Хобсово виђење природног стања 

Томас Хобс представља вероватно најзначајнијег пред-
ставника школе друштвеног уговора,  и „оца модерне поли-

322 Свакако да ово нису једине могуће перспективе. Просветитељи 
Монтескје, а нарочито Русо у великој мери су се ослањали на концепт 
природног стања у развијању своје политичке филозофије. За њих, 
људи су у ,једној идеализованој визији природног стања, потпуно 
једнаки и истински добри и саосећајни, лишени бројних људских 
мана које су производ друштва и цивилизације, па је и природни 
закон који влада у таквом стању закон мира и добронамерне 
кооперације. Овакве, помало утопистичке, визије природног стања 
сигурно јесу важне за одређене сегменте политичке филозофије, 
али се тешко могу довести у везу са перспективама међународних 
односа и међународне политике.
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тичке мисли“323 понајвише због увођења брилијантне идеје 
природног стања у друштвено-политички дискурс324. Своје 
капитално дело, Левијатан, које Ролс325 чувено назива врхун-
цем политичке мисли326 на енглеском језику, Хобс и заснива 
на идеји „природног стања“ и објашњењу изласка грађана 
из њега327. За Хобса, природно стање јесте стање апсолутне 
и опште једнакости свих људи, и којем нема заједничких ау-
торитета и било каквог облика власти који би могао да спута 
слободу појединаца. Како нема никакве власти, тј. никаквог 
система реализације правде, обуздавања слободе и зашти-
те грађана, пред-друштвено стање јесте стање константног 
страха и неизвесности. Хобс, у чувеној мисли, овакво стање 
дефинише као перманентно стање рата, и то рата „сваког чо-

323 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 
Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 158.

324 Ипак, треба напоменути и Тукидида, чије је дело имало огроман 
утицај на Хобса, будући да већ он осликава нешто што личи на пред-
друштвено стање. Волзер чак сматра да је Хобс само Тукидидове 
„изнете аргументе уопштио у свом делу Левијатан“. M. Volzer, 
Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 2010, стр. 36.

325 Џон Ролс, у неком ширем смислу, такође припада традицији 
контрактаријанизма. Иако је идеја друштвеног уговора највише 
била експлоатисана у XVII и XVIII веку, неки савремени политички 
мислиоци, као што су Ролс и Нозик, такође разматрају неку 
врсту „природног стања“ анархије у којем не постоје политичке 
институције, у развијању сопствених теорија. Шире у: Dž. Rols, 
Teorija pravde, CID, Podgorica, 1998. и R. Nozick, Anarhija, država i 
utopija, CID, Podgorica, 2010. 

326 Поред политичке филозофије, Томас Хобс изградио је и целокупан 
филозофски систем, бавећи се метафизиком, онтологијом, и 
нарочито значајем језика.

327  Саму идеју „природног стања“ Хобс заправо уводи и пре Левијатана, 
у свом мање познатом делу Човек и грађанин. У овом делу он чак 
први пут и помиње стање рата свих против свих. Шире у: T. Hobs, 
Čovek i građanin, Hedone, Beograd, 2006. 
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вјека против сваког другог“328 – bellum omnium contra omnes. 
У стању рата свих против свих, очигледно, веома је тешко 
остварити било какву врсту среће, односно нормалног живо-
та у којем човек може да напредује и остварује циљеве. Хобс 
сматра да су у природном стању немогуће чак и примитив-
не делатности као што су земљорадња, трговина, образова-
ње, дружење, итд. јер влада константан страх од смрти, док 
је људски живот „усамљенички, сиромашан, прљав, тежак 
и кратак“329. Дакле, из Хобсове, очито веома песимистичке 
перспективе, природно стање је нужно насилно, несигурно и 
дубоко непожељно. 

У овако замишљеном пред-друштвеном стању, Хобс не 
види простор за примену било каквих моралних начела, нити 
за било какво морално суђење. Међутим, честа заблуда је да 
чувени енглески филозоф негира постојање морала и морал-
них норми у природном стању – за Хобса „морал постоји, чак 
и у природном стању, али не постоји правда“330. Разлог зашто 
не постоји правда лежи у недостатку друштвеног уговора, од-
носно „суверене државе која је супериорна у односу на све 
грађане и која им може ограничити слободу“331 - некога ко би 
у неку руку „спроводио“ оно што морал налаже. Уколико том 
ставу додамо и Хобсов став о постојању објективних етичких 
принципа које спознајемо разумом и из којих следи оно што 

328 T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 91.
329 Ibid. стр. 92.
330 The Oxford Companion to Philosophy (ed. T. Honderich), 2nd Edition, 

OUP, Oxford, 2005, стр. 396.
331 G. Slomp, “The Origins of Realism Revisited”, The Ashgate Research 

Companion to Ethics and International Relations (ed. P. Hyden), 
Ashgate, Farnham, 2009, стр. 20.
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се назива „природни закон“332333, могли бисмо доћи до „пара-
доксалног закључка да Хобс заправо прихвата универзални 
етички кодекс“334 али да сматра да се у природном стању не 
може тражити ни од кога да по том кодексу поступа. Чак и 
када у Левијатану пише да у природном стању „нема ничега 
што је напросто и апсолутно такво (добро) нити пак посто-
ји икакво опште правило за добро и лоше које би се могло 
узети из природе самих ствари, већ само из особе човјека“335, 
то само показује његово специфично виђење извора морала у 
човековом разуму, а не у самим стварима по себи, па је пре-
оштро и погрешно постулирати идеју моралног нихилизма у 
природном стању. Штавише, Хобс експлицитно наводи обја-
шњени етички принцип златног правила и дефинише при-
родни закон – „поступање према другима онако како бисмо 
хтјели да се чини према нама“336. Чини се да Хобсово виђење 
природног стања почива на његовом изузетно песимистич-
ном и негативном доживљају човека и људске природе, јер 
сматра да без спољних санкција и физичке принуде, човек 
као биће једноставно нема довољно снажну вољу да поступи 
по моралним начелима које спознаје разумом. Зато за њега 
„природни закон још увек није морални закон“337, јер је закон 
332 Хобс у природне законе, до којих долазимо разумом, убраја „правду, 

правичност, скромност, милосрђе“. T. Hobbes, Levijatan, Naklada 
Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 119. 

333 Идеја природног закона као моралног закона је веома комплексна, 
и развијала се десетинама векова – од Аристотела и Цицерона до 
модерних мислилаца. Данас је она релативно превазиђена, мада и 
даље поједини аутори сматрају да је она темељ правних теорија. 

334 S. Forde, “Classical Realism”, Traditions of International Ethics (ed. T. 
Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 76.

335 T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 41.
336 Ibid. стр. 119.
337 The Oxford Companion to Philosophy (ed. T. Honderich), 2nd Edition, 

OUP, Oxford, 2005, стр. 624.
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који је неспроводив бесмислен. Чак и у тако мрачном стању 
какво је Хобсово природно стање, није дакле суспендовано 
постојање и важење морала и моралних начела, већ само ду-
жност да се по њима поступа јер нема друштва и судије.   

Локово виђење природног стања

Поред Томаса Хобса, још један истински великан ен-
глеске политичке филозофије незаобилазан је у дискусији о 
природном стању и његовим импликацијама на разумевање 
међународних односа. Џон Лок (Locke), вероватно најчувени-
ји емпириста и „отац либерализма“338 такође се ослањао на 
идеју природног стања у својим теоријским настојањима да 
објасни генезу и легитимитет политичких институција и по-
литичке власти у друштву. Штавише, ова идеја је „у многоме 
централни концепт око којег се граде Локове Две расправе о 
влади“339 дела без којих се не може замислити модерна поли-
тичка филозофија. Међутим, иако оба политичка филозофа 
полазе од претпоставке пред-друштвеног, природног стања, 
њихове визије односа који владају у таквом стању значајно 
се разликују. Лок дефинише природно стање као стање у ко-
јем „људи живе у складу са умом, без заједничког претпоста-
вљеног на земљи који има власт да пресуђује између њих“, 
односно стање „савршене слободе… (и) једнакости“340 међу 
људима. И док из оваквог односа слободе и једнакости међу 
људима, без заједничког суверена, у Хобсовом природном 

338 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 
Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 184.

339 J. Simmons, “Locke’s State of Nature”, Political Theory, Vol. 17, 3/1989, 
стр. 449.

340 Dž. Lok, Dve rasprave o vladi, Utopija, Beograd, 2002, стр. 245, 237.
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стању нужно произилази рат сваког против сваког, Лок сма-
тра да он производи „стање мира, добре воље, узајамне по-
моћи“341 између људи у природном стању. Кључни елемент 
који прави разлику између два виђења атрибута овог важног 
политичко-филозофског концепта  јесте „изражена морална 
компонента Локовог природног стања“342 и различито схва-
тање спроводивости природног закона. 

Као што смо видели, Хобс не спори постојање природног 
закона, али га његова неспроводивост од стране заједничког 
ауторитета чини ирелевантним у природном стању. Лок се у 
једну руку слаже са Хобсом када пише да би „природни за-
кон, као и сви други закони који се односе на људе у овом све-
ту, био узалудан ако не би у природном стању постојало тело 
које би имало власт да извршава овај закон“343, али не претпо-
ставља да само и једино заједнички суверен треба и може да 
спроводи природни закон. Уместо тога, сматра он, „сваки чо-
век има право… да буде извршилац природног закона“344, па 
тиме решава проблем његове примењивости. Како је могуће 
да сваки човек има право да спроводи природни закон, има-
јући у виду разлике у интересима и жељама? За Лока, природ-
ни закон је заправо морални закон, који се спознаје разумом 
и као такав он је „универзалан и примењив на целу људску 
расу“345. Овакво разумевање универзалности и примењиво-
сти моралног закона веома је слично објашњеном Кантовом 

341 Ibid. стр. 245.
342 J. Simmons, “Locke’s State of Nature”, Political Theory, Vol. 17, 3/1989, 

стр. 451.
343 Dž. Lok, Dve rasprave o vladi, Utopija, Beograd, 2002, стр. 239.
344 Ibid. стр. 240.
345 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 

Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 195.
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доживљају универзалног важења морала346, који „отпочиње 
ослањањем на способност коју данас називамо ‘здравим ра-
зумом’“ и који претпоставља да до „’етичког сазнања’… може 
доћи свако“347. Како сваки човек има способност да спозна 
природни/морални закон, чак и у пред-политичком стању, за 
Лока „особе у природном стању имају морална права у пуном 
смислу, морална права која су у корелацији са дужностима 
других“348, те из тога следи да немају сви право да раде шта 
хоће, као код Хобса. Природно стање, судећи по Локу, није 
стање анархије и самовоље појединаца у којем не постоји до-
бро и лоше, и у којем сви имају морално „одрешене руке“ да 
раде шта хоће и да имају право на све. Напротив, оно је регу-
лисано природним законом, који обавезује сваког појединца 
да се брине и за себе и за друге, да „не треба да наноси зло ту-
ђем животу, здрављу, слободи или поседу“349. Коначно, Локо-
во природно стање не само да није лишено моралног карак-
тера, већ је он у њему изразито наглашен као универзалан и 
природан, те се уопште не доводи у питање важење моралних 
норми у ситуацији у којој не постоји заједнички ауторитет. 

346 Наравно, како Лок и Кант стоје на веома различитим епистемолошким 
позицијама, не треба губити из вида да за Лока морал никако не може 
бити урођен или априоран, јер за њега свако знање, укључујући ту 
наравно и значе о универзалним моралним принципима, нужно 
долази из искуства. 

347 N. Cekić, „Šta pokazuje Kantov ‘kompas’?”, Theoria, Vol. 63, 4/2020, 
стр. 17. 

348 J. Simmons, “Locke’s State of Nature”, Political Theory, Vol. 17, 3/1989, 
стр. 465.

349 Dž. Lok, Dve rasprave o vladi, Utopija, Beograd, 2002, стр. 238.
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2.2.2.  Улога морала у међународним односима

Улога морала у политици уопште, као што смо у пре-
ђашњем делу студије показали, изузетно је специфична, 
деликатна и важна. Међутим, чини се да је питање морала 
у међународним односима још за октаву специфичније, де-
ликатније али свакако и важније. Разумевање међународ-
них односа уопште, у свим сферама, у великој мери почива 
управо на разумевању и тумачењу онога што јесте природно 
стање и односи између субјеката у њему. Морална димензија 
међународних односа није изузетак – тумачење улоге морала 
у међународној политици директно је деривирано из виђења 
концепта природног, пред-политичког стања међу људима, 
јер се полазна основа за разумевање међународних односа 
уопште гради аналогијом стања у међународној заједници са 
природним стањем међу људима. Посматрање односа у међу-
народној заједници као аналогних односима који владају из-
међу људи у природном стању потка је не само теорије међу-
народних односа, и свих њених традиција и парадигми, већ 
и различитих становишта о улози морала у тим односима, 
а тиме и оног што називамо етиком међународне политике. 
У зависности од тога каквом виђењу природног стања смо 
склонији, тј. са којим виђењем природног стања одлучимо 
да правимо аналогију, зависи и наше тумачење и разумевање 
етике међународних односа. Наша студија настоји да објасни 
и аргументује исправно, и једино могуће, становиште о улози 
морала у међународним односима, анализирајући и критику-
јући доминантне (политиколошке) парадигме међународних 
односа и тиме фундира, макар минималну, етику међународ-
не политике. 



157Етика међународне политике

У сврху ове анализе, издвојићемо две доминантне пара-
дигме међународних односа уопште, које су базиране на ра-
зличитим тумачењима природног стања и импликацијама 
које имају међуљудски односи у њему (Хобсовом и Локовом 
виђењу природног стања). Обе ове парадигме имају и дубоку 
моралну димензију и подразумевају одређене ставове према 
улози морала у целокупном процесу међународних односа. 
Те две парадигме су:

1) Реалистичка парадигма – реализам;
2) Не-реалистичка парадигма – космополитизам и 

природно право.

Реализам 

Чини се да су појмови реалности и политике толико 
дубоко и нераскидиво повезани, да је наизглед незамисли-
во њихово одвајање. Политика лишена реалности није упо-
требљива политика, то је политика која губи своју примар-
ну функцију и намену и прелази у неку врсту политичког 
солипсизма, у политичку верзију ларпурлартизма у којој је 
сама себи сврха. У том смислу, реализам је веома пожељан, 
чак нужан предуслов било какве смислене политике и по-
литичког деловања. Међутим, појам реализма је уопштено 
у политици експлоатисан на различите начине, веома често 
потпуно мењајући своје примарно значење и сам садржај пој-
ма. Данас када говоримо о политичком реализму, а нарочито 
у сфери међународних односа, ми не мислимо на политику 
која уважава реалност и чињенично стање већ на макијаве-
листички приступ међународној политици који не уважава 
морал нити било каква вредносна ограничења у својој им-
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плементацији. Говоримо о моралном скептицизму по којем 
„моралне категорије немају значаја у међународним односи-
ма“350. И док у свом изворном значењу политички реализам 
није ништа друго до обавезујући здраворазумски захтев који 
претпоставља „трезвеност, хладнокрвност, објективност, ра-
ционалност и чињеничну стварност“ у процесу доношења 
политичких одлука, данас се под овим појмом подразумева 
„изопачени (екстремни) политички реализам“351, тј. популар-
на реал-политика. Веома често се у пракси могу пронаћи и 
слични термини који се, нажалост, користе готово синони-
мично са термином реал-политика, као што су нпр. прагма-
тизам, политика силе, итд. 

Иако је сам појам политички реализам кроз историју 
„означавао велики спектар идеја“352, у савременом политич-
ком дискурсу политички реализам, тј. реал-политика, под-
разумева да се „моралне норме не примењују на понашање 
државе“353 односно у сфери међународне политике. Ова па-
радигма међународних односа дакле у потпуности искључује 
било какву улогу морала у међународним односима, будући 
да, како то сам отац класичног реализма, Ханс Моргентау, 
пише „универзални морални принципи не могу да се при-

350 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 
Beograd, 2006, стр. 49.

351 Č. Čupić, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, стр. 101, 
104.

352 T. Nardin, “Ethical Traditions in International Relations”, Traditions of 
International Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, 
стр. 31.

353 E. Zgodić, Realpolitika i njeni kritičari, Narodno-univerzitetska 
biblioteka Derviš Sušić, Tuzla, 2008, стр. 53. Цитирано у: D. Abazović, 
“Real politika i etika“, Matica, Vol. 14, 2013, стр. 106.
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мењују на поступке држава“354. Оно што је овде важно при-
метити јесте Моргентауово (Morgenthau)355 пристајање на по-
стојање универзалних моралних норми – то је нешто што је 
заједничко великој већини најзнаменитијих заступника ре-
ал-политике356. Али, како је могуће да политички мислиоци 
који препознају универзалност моралних норми, чак и веома 
експлицитно као наведени Моргентау, сматрају да међуна-
родна политика треба да буде „ослобођена“ моралног расу-
ђивања, изузета из остатка човекове реалности? Иако посто-
је и они који негирају постојање било каквог морала уопште, 
већина ипак темељи своје виђење на суштинској различи-
тости међународних односа од „нормалних“ односа унутар 
државе, наводећи чак онтолошке разлике између тих односа 
– „међународна анархија, национални интерес, национални 
суверенитет и културни плурализам“357. И док унутар држа-
ве „важе“ универзалне моралне норме, разлике између уну-
тар-државног и ван-државног стања онемогућавају примену 

354  H. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and 
Peace, Alfred Knopf, New York, 1964, стр. 10. Цитирано у: V. Pin-Fat, 
Universality, Ethics and International Relations, Routledge Taylor and 
Francis Group, London, 2010, стр. 59.

355 Он чак и експлицитно наводи став о универзалности моралних 
норми, које су „независне од времена, места и социо-културних 
околности“, али се „реализују у националној држави“. Ibid. стр. 46, 
57.

356 Чак и сам Хобс, на чијем се виђењу природног стања и заснива реал-
политичка доктрина, не негира постојање моралних норми, као 
што смо виделу у претходном потпоглављу. Он наопросто, „као и 
већина реалиста, сматра да су етички принципи само суспендовани 
у околностима међународне политике“. S. Forde, “Classical Realism”, 
Traditions of International Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, 
Cambridge, 1992, стр. 76.

357 V. Pin-Fat, Universality, Ethics and International Relations, Routledge 
Taylor and Francis Group, London, 2010, стр. 36.
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моралних начела. На темељу ових битних разлика, гради се и 
аналогија односа у међународној политици са Хобсовим ви-
ђењем односа у природном стању, тако што „суверене државе 
преузимају основне одлике природних људи“358. Заступници 
реализма сматрају да „оно што Хобс каже о животима поје-
динаца у природном стању може служити као дескрипција 
међусобних односа држава“359. Подразумева се, наравно, да се 
аналогија употпуњује и у моралној димензији међународних 
односа, ослањајући се на Хобсово виђење аморалности при-
родног стања. 

Носећи стуб целокупне идеје ирелевантности моралних 
начела у реал-политици јесте „аналогија стања међународ-
них односа са хобзијанским пред-друштвеним природним 
стањем“360 у којем људи живе ужасним и кратким животи-
ма, услед непрекидног страха и неповерења узрокованих 
недостатком заједничког ауторитета. Ова аналогија постала 
је малтене опште место у друштвеним наукама, где се често 
ставља знак једнакости између „ратног стања између људи у 
природном стању и међународних односа“361 - стања општег 
рата свих против свих. Поређење свакако није слабо и неза-
сновано, јер хипотетичко природно, пред-друштвено, стање 
људи заиста „дели“ одређене атрибуте са реалним стањем у 
међународним односима. Првенствена сличност између ова 
два стања је свакако недостатак заједничког ауторитета, од-

358 T. Christov, Before Anarchy, CUP, New York, 2015, стр. 104.
359 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 

Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 177.
360  D. Stanar, „Etički izazovi međunarodne politike: moralna ograničenja 

spoljne politike Srbije u ‘prirodnom stanju’“, Srbija i svet u 2017. godini 
(ur. D. Proroković, V. Trapara), IMPP, Beograd, 2018, стр. 220.

361 T. Christov, Before Anarchy, CUP, New York, 2015, стр. 18.
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носно глобалног суверена, и у вези са тим, стање анархије362 
у међународним односима. То је и кључни аргумент приста-
лица реализма, јер постоји општи консензус да су „околности 
међународних односа инхерентно анархичне“ чиме „етичка 
ограничења… губе свој обавезујући карактер“363. Класич-
на хобзијанска логика у којој важење моралних закона за-
виси од могућности њиховог спровођења, и у којој државе 
неће бити у обавези моралног поступања услед непостојања 
„страха од силе која би их наводила на поштивање“364. Из 
оваквог стања анархије, деривира се и схватање национал-
ног интереса као кључног за међународне односе, јер у стању 
у којем нема никаквог заједничког ауторитета, државе, тач-
није владари, „морају да бране интересе сопственог народа 
не узимајући у обзир права других“365 јер не могу да рачунају 
на било какву гаранцију реципроцитета у односима. Стога су 
они који доносе одлуке у међународној политици, по виђењу 
реалиста, „не смеју допустити луксуз алтруизма, нити се за-
варавати било каквим доброчинством… већ треба само на-
стојати остварити свој национални интерес“366, какав год да 
је он. Питање националног интереса је веома занимљиво из 
етичке позиције, јер се он у реал-политици не веже стрикт-
но за опстанак или безбедност једног народа и суверенитет 

362 У контексту реал-политике и међународних односа, стање анархије 
не подразумева стање хаоса и одсуства било каквог реда, већ 
напросто „одсуство светске владе – глобалног суверена“. V. Pin-Fat, 
Universality, Ethics and International Relations, Routledge Taylor and 
Francis Group, London, 2010, стр. 46.

363 S. Forde, “Classical Realism”, Traditions of International Ethics (ed. T. 
Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 63.

364  T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 119.
365 The Oxford Companion to Philosophy (ed. T. Honderich), 2nd Edition, 

OUP, Oxford, 2005, стр. 440.
366 D. Abazović, “Real politika i etika“, Matica, Vol. 14, 2013, стр. 106.
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државе. Национални интерес као такав, оличен у крилатици 
raison d’état, односно државног разлога делује као адут који 
анулира сва остала разматрања и ограничења, укључујући 
ту и вредносна. Уколико, дакле, држава има разлог да учини 
нешто из интереса, оправдање или чак објашњење било које 
врсте није потребно јер је она суверена држава. Интереси су 
у реал-политици „аморални, тј. немају морални садржај, па 
се не могу процењивати моралним мерилом“367, али они се 
истовремено посматрају готово као инхерентно добри фе-
номени, мерила за моралну ваљаност. Та идеја је на одличан 
начин осликана у мисли француског дипломате којег наводи 
Нај (Nye) – „морално је све оно што је добро за Француску“368. 
Последњи елемент онтолошке разлике између „нормалног“ и 
међудржавног стања, културни диверзитет света који оду-
дара од релативне културне хомогености унутар једне држа-
ве, открива ништа друго него неразумевање разлика између 
моралних и других друштвених норми, тј. између етичког и 
социолошког схватања појма морал. Културни диверзитет и 
плурализам никако није, нити може бити, препрека универ-
залности моралних принципа.

Ослањање савременог реал-политичког становишта на 
Хобсово виђење природног стања је отворено, експлицитно 
и суштинско у сваком погледу, укључујући ту и виђење уло-
ге морала у међународним односима. Међутим, колико је то 
ослањање заправо засновано, и колико се снажна аналогија 
може направити између природног стања људи и стања из-
међу држава, чак и уколико уважимо Хобсове аргументе за 
аморалност пред-друштвеног стања људи? Наводећи исто-
367 D. Mladić, „Klasična realistička teorija međunarodnih odnosa i etika“, 

Obnovljeni život, Vol. 66, 2/2011, стр. 183-184.
368 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 

Beograd, 2006, стр. 50.
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ријске примере природног стања, сам Хобс, између осталог 
напомиње независне суверене државе и њихове односе369, 
што показује да и он увиђа сличност. Додатно, за њега је при-
родни закон (како га он схвата) тај који регулише односе из-
међу држава на исти начин на који регулише односе између 
људи у природном стању, јер како пише „закон међу народи-
ма и природни закон су једно те исто“370. Стање међу држа-
вама није само једнако усамљеничко, прљаво и тешко коли-
ко и стање међу људима у природном стању, оно је још горе 
будући да се суверени налазе у стању „непрестане љубоморе 
и у положају гладијатора, држећи оружје и очи уперене јед-
ни на друге, тј. држећи утврде, таборе и топове на граница-
ма“ а то је „положај за рат“371. Али, сам Хобс у наставку истог 
пасуса упозорава своје читаоце да ипак постоји разлика из-
међу људи у природном стању и држава, јер је њихов статус 
потпуно другачији, па из њега не „слиједи биједа која прати 
слободу појединаца“372. Неки критичари реализма исправно 
увиђају да се разумевање Хобса за потребе теоријског утеме-
љивања реал-политике „базира у великој мери на тумачењу 
тек неколико пасуса у једном или два дела, занемарујући мно-
ге коментаре о међународним односима у остатку његовог 
дела“373, и да је „неодрживо гледиште да је он веровао да су 
државе нужно у истом слепом и само-деструктивном сукобу 

369 Поред суверених држава, Хобс наводи и „домороце и Америци и 
‘цивилизоване’ људе током грађанског рата“. J. Simmons, “Locke’s 
State of Nature”, Political Theory, Vol. 17, 3/1989, стр. 451.

370 T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 236.
371  Ibid. стр. 93.
372  Ibid. 
373 N. Malcolm, The Correspondence of Thomas Hobbes, Clarendon Press, 

Oxford, 1994, стр. 435. Цитирано у G. Slomp, “The Origins of Realism 
Revisited”, The Ashgate Research Companion to Ethics and International 
Relations (ed. P. Hayden), Ashgate, Farnham, 2009, стр. 21. 
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као што су то појединци у оригиналном природном стању“374. 
Ваља напоменути да је сам Хобс био и више него политички 
активан, и да му је ток каријере омогућио „седиште у ложи из 
које је могао да посматра и унутрашњу и међународну поли-
тику“375 те нема говора о томе да он није довољно познавао 
феномен међународних односа. 

Постоји више разлога зашто аналогија између ова два 
стања ипак не може бити потпуна. Један од најочигледнијих 
јесте што „животи“ држава у међународном стању ни изблиза 
нису сиромашни, ружни и кратки као у његовој претпоставци 
квалитета живота људи у природном стању, иако у оба стања 
заиста нема заједничког ауторитета и суверена. Чак и када је 
у стању перманентног латентног или чак отвореног сукоба, 
колико-толико „нормалан“ живот у држави је итекако могућ, 
јер „несигурност на међународном нивоу није тако велика 
као на нивоу појединца“376. Наравно, не треба заборавити да 
Хобс закључак о стању перманентног страха и тензије изме-
ђу појединаца у природном стању изводи из претпоставке 
њихове једнакости, односно могућности чак и најслабашни-
јег човека да убије и оног најјачег377, те су сви у опасности и 
страху. Али, као што примећује Ворендер (Warrender), „за 
разлику од Хобсових природних људи, државе нису једнако 

374 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 
Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 180.

375 Хобс је био ангажован као тутор у породици Кевендиш, једној од 
политички најутицајнијих у то доба. J. Lemetti, Historical Dictionary 
of Hobbes’s Philosophy, Scarecrow Press Inc, Lanham, 2012, стр. 4.

376 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 
Beograd, 2006, стр. 50.

377 Хобс каже да слаб човек то може да учини или „разним смицалицама“ 
или „удруживањем са другима који се налазе у истој таквој 
ситуацији“. T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 
2004, стр. 90.
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снажне“378, јер разлика у моћи и снази између држава може 
бити драстична и потпуно онемогућити било какву помисао 
на могућност да слабија држава „уништи“ неку много јачу379. 
Чак и ако бисмо говорили о „удруживању“ и о некој врсти 
мултиполарног света, и ту бисмо поново наишли на огроман 
дисбаланс снага између слабих и јаких држава унутар једног 
„пола“ глобалне моћи. 

 Коначно, највећа разлика може се пронаћи управо у 
етичком димензији ових стања. Како Оренд (Orend) закљу-
чује, „државе нису налик ‘великим особама’: оне су твореви-
не сасвим различите врсте па од њих не можемо очекивати 
да живе према истим правилима и начелима која захтевамо 
од индивидуалних особа“380.Из перспективе етике, Хобсово 
виђење односа између људи у природном стању није нихили-
стичко – он не тврди да морални закон не постоји, већ да се 
људи не понашају по њему јер нема ко да га спроводи и да их 
„натера“ на то. Са друге стране, државнике који доносе поли-
тичке одлуке у међународним односима можда на исправно 
поступање не „приморава“ никакав заједнички суверен, али 
378 H. Warrender, The Political Philosophz of Hobbes, Clarendon Press, 

Oxford, 1957, стр. 119. Цитирано у G. Slomp, “The Origins of Realism 
Revisited”, The Ashgate Research Companion to Ethics and International 
Relations (ed. P. Hayden), Ashgate, Farnham, 2009, стр. 21.

379 У теорији, оваква ситуација би се лако могла променити на један 
начин – „глобална пролиферација нуклеарног наоружања, и то до те 
мере да би свака држава имала довољно моћан нуклеарни арсенал 
да збрише било коју другу државу са лица земље“. Срећом, чини 
се да овакав сценарио опште равнотеже страха (бар за сада) није 
замислив. D. Stanar, „Etički izazovi međunarodne politike: moralna 
ograničenja spoljne politike Srbije u ‘prirodnom stanju’“, Srbija i svet u 
2017. godini (ur. D. Proroković, V. Trapara), IMPP, Beograd, 2018, стр. 
220.

380 Б. Оренд, „Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. 
Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 281-282.
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их свакако на то „приморава“ морални закон њихове држа-
ве. У том смислу, чак и под претпоставком важења Хобсо-
ве визије аморалности у природном стању, у „Хобсовој га-
лаксији“ међународних односа државници ни на који начин 
нису „ослобођени“ моралног суђења само зато што се њихо-
ве одлуке тичу међународне а не унутрашње политике, јер је 
сама спољна „моћ државе ограничена моралних судом њених 
грађана“381.

Реализам као позиција посматрања улоге морала у ме-
ђународним односима није одржив, нити се може разматра-
ти као озбиљна етичка перспектива. Најближе што реал-по-
литика, или боље рећи macht-политика може прићи моралу 
јесте константно инсистирање на морализму и злоупотреби 
моралних појмова у покушајима оправдавања онога што је 
сирова и необуздана сила. Једино апсолутни морални нихи-
листи могу без већих логичких потешкоћа заступати реали-
зма, док сви они уважавају значење и постојање моралних 
норми у другим сегментима живота немају упориште за би-
зарну тврдњу да се он просто „не примењује“ у међународној 
политици. Чак и при ослањању на Хобсово природно стање, 
аналогија са стањем у међународним односима није потпу-
на и онемогућава чак и неку хобзијанску варијанту моралног 
субјективизма. Са друге стране, инсистирање на реал-поли-
тици је веома опортуно и згодно за оне који су моћни, али 
само када се ради о њиховом односу са много мање моћнима, 
јер она „амнестира сваку врсту одговорности“ која пада на 
државе „као основне субјекте међународних односа“382. Зато 
и не чуди што реализам веома често звучи као апологија за 

381 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 
Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 203.

382 D. Abazović, “Real politika i etika“, Matica, Vol. 14, 2013, стр. 106.
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незамисливе поступке, која аболира оне који су донели одлу-
ку о њима. Он је врста „одбрамбене логике“, да тако парафра-
зирамо Волзера  – то што је политичар донео одлуку о нечему 
дубоко неморалном није његова кривица, већ је то интрин-
зична природа феномена у којем је одлука донета383. Зато је 
сваки позив државницима да обавезно „искључе моралност 
из спољне политике“384 и делају само у складу са принципом 
интереса и слепе силе позив на редукцију политичке моћи 
на сурово насиље. Позив који се не може ни теоријски нити 
практично оправдати и који је исправно посматрати као те-
мељ суштинског зла у међународној политици чија се цена 
мери у милионима живота и трагичних људских судбина. 

Не-реалистичка парадигма

Неупитно је да су реал-политика и реалистички притуп 
међународним односима диктирали стање у међународној 
заједници у блиској историји света, као и да данас и даље др-
жавници граде своју аргументацију и доносе одлуке на бази 
реалистичких претпоставки националног интереса, држав-
ног разлога и политичке аморалности. Међутим, једнако је 
неупитно и недвојбено да су трагичне импликације таквог 
приступа међународној политици, амплификоване глобали-
зацијом, глобалним медијима и „смањивањем“ света, нужно 
довеле до значајног преиспитивања реалистичког доживљаја 
морално одрешених руку у целокупној сфери спољне поли-
тике и међународних односа. И док је не тако давно писање 

383 M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 36.

384 J. Donnelly, “Twentieth-century realism”, Traditions of International 
Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 93.
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књиге о етици међународне политике претпостављало ства-
рање „веома кратке књиге“, негде од деведесетих година про-
шлога века интерес за етику у међународним односима дожи-
вљава ренесансу, или макар „скромни бум“385. Овај „скромни 
бум“ у многоме је изазван драстично појачаним теоријским и 
практичним интересом човечанства за одржив мир и сарад-
њу у глобализованом свету, за изградњу културе мира и ин-
ституција које за свој предмет узимају мир и помирење. Мир, 
као prima facie позитиван феномен, очито захтева приступ 
међународним односима који није лишен било каквог морал-
ног расуђивања и у којем одређени интерес једне нације (еко-
номски, геополитички, чак и интерес повећања престижа и 
репутације) не даје carte blanche за агресију, притиске, уцене и 
бруталну силу у међународној глобалној арени. Мир, и било 
какав цивилизацијски прогрес на глобалном нивоу, захтева 
не-реалистичку парадигму међународних односа.

Подвући ћемо још једном, као и у дискусији о реализму, 
не-реалистичка парадигма не подразумева одсуство реал-
ности и рационалности у приступу међународним односи-
ма, наивност и утопизам, као што реализам није означавао 
реалност и трезвеност. Не-реалистичка парадигма подразу-
мева препознавање одређене улоге морала у међународним 
односима и немогућност изузећа моралног суђења у одређе-
ном аспекту живота, колико год он био специфичан, као што 
то заиста међународна политика јесте. Сама идеја да због 
специфичности одређене делатности или праксе можемо да 
просто занемаримо моралне норме „врло је снажна али не-
прихватљива“386, као што смо видели у анализи реализма. 
385 V. Pin-Fat, Universality, Ethics and International Relations, Routledge 

Taylor and Francis Group, London, 2010, стр. 31.
386 S.A.Dž. Kouedi, „Politika i problem prljavih ruku“, Uvod u etiku, (ur. P. 

Singer), I.K. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2004, стр. 536.
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Оно што овакве специфичности заправо диктирају јесте ну-
жност пажљиве и специфичне примене моралних начела, тј. 
постојање онога што називамо примењеном етиком. Нигде у 
литератури се не може пронаћи диференцијација парадигми 
међународних односа (на реалистичку и не-реалистичку па-
радигму) какву смо ми понудили у овој студији, понајвише 
због разноврсности унутар саме не-реалистичке парадиг-
ме387. Прихватање и препознавање одређене улоге морала у 
међународним односима производи различите, понекад и 
супротстављене, закључке, па зато унутар не-реалистичке 
парадигме можемо препознати више виђења улоге морала у 
међународним односима. Најзанимљивије и најважније пер-
спективе међународних односа које дефинишу значајну уло-
гу морала у међународним односима назваћемо перспектива 
космополитизма и перспектива природног права. Основна 
разлика између ове две, у неким елементима и врло сличне, 
перспективе јесте различито виђење „превазилажења“ реа-
листичког поимања аморалности природног стања међуна-
родних односа, а нарочито виђење статуса и природе сувере-
них држава. 

387 Реализам је у готово свим категоризацијама засебна парадигма, 
док се поред њега наводе либерална, космополитска, државно-
моралистичка, глобалистичка, структуралистичка, марксистичка 
парадигма, парадигма природног права, итд. Оно што је заједничко 
свим не-реалистичким парадигмама јесте препознавање макар 
минималне улоге морала у међународним односима. Сходно томе, 
из перспективе нашег, чисто етичког увида у проблем међународне 
политике, сва таква виђења обухватили смо парадигмом коју смо 
назвали не-реалистичка парадигма, која је минимално одређена 
не прихватањем реалистичке претпоставке аморалности или 
нихилизма у међународним односима. 



170 Етика међународне политике

- Космополитизам
Појам космополитизма релативно је познат и у нереткој 

је употреби у свакодневној комуникацији и ван академских 
кругова. Људи се понекад изјашњавају као космополите, тј. 
„грађани света“ (гр. kosmos – свет, polites – грађанин), подра-
зумевајући тиме непристајање на идентитетску одређеност 
било којом нацијом, религијом, културом, итд. Када говори-
мо о космополитизму у политичкој теорији, подразумевамо 
виђење међународне заједнице „не само као друштва држа-
ва него и као друштва појединаца“388, односно као друштва 
грађана неомеђеног политичким границама. Посматрајући 
из угла етике, став космополита је да „националне границе 
немају морално оправдање“389, тачније да припадност једној 
нацији или држави не даје никаква већа или мања морална 
права појединцима у њиховима односима са другима, тј. у 
односима њихове државе ка другима. Додатно, како су наци-
онални идентитети морално ирелевантни, „никакве етичке 
обавезе нису деривиране из припадности националној или 
некој сличној идентитетској групи“390. Наизглед, оваква фор-
мулација виђења улоге морала у међународним односима 
чини се етички исправна и утемељена у основним атрибу-
тима морала, посебно његовој универзалности и моралној 
егалитарности свих људи. Суверена држава, дакле, нема ни-
какво ексклузивно право да се појављује као морални агент 
у глобалној арени, и да претпоставља интересе и вредности 
сопствених грађана испред интереса и вредности свих оста-
лих људи на свету. Сувереност је, из перспективе либералне 
388 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 

Beograd, 2006, стр. 54. 
389 Ibid. 
390 P. Gilbert, “Global civil society and international morality”, Filozofski 

godišnjak, Vol. 21, 2008, стр. 25.
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политичке теорије оличене у космополитизму, „превазиђена 
као остатак трибалистичке и етничке прошлости“391 јер свет 
будућности припада појединцима, а не државама. 

 Очито да је у темељу космополитизма једна изразито 
либерална идеја „моралног примата особе над правима било 
каквог друштвеног колективитета“392, па се либерализам као 
парадигма међународних односа често, неисправно, у потпу-
ности поистовећује са космополитизмом. Међутим, потреб-
но је бити веома пажљив и правити разлику у разумевању 
космополитизма као виђења улоге морала у међународним 
односима и космополитизма као идеје политичког уређења 
међународних односа. У првом случају говоримо о моралном 
космополитизму по којем „све особе стоје у одређеном мо-
ралном односу тиме што су сви чланови универзалне зајед-
нице“393, односно човечанства као таквог, и поседују идентич-
не моралне обавезе и права. Морални космополитизам није 
ништа друго до Кантов космополитизам који подразумева 
универзално важење моралних норми, за разлику од парти-
куларног важења свих других норми. Кантовским појмовима 
речено – држава и грађани једне државе немају право да ко-
ристе грађане других држава само као средство за остварива-
ње својих интереса, већ их морају посматрати и као сврху по 
себи. У другом случају, ради се о политичко-легалистичком 
космополитизму, који подразумева „изградњу глобалног по-

391 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 
времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 55. 

392 A. Williams, “Liberalism”, The Ashgate Research Companion to Ethics 
and International Relations (ed. P. Hyden), Ashgate, Farnham, 2009, 
стр. 29.

393 P. Hayden, “Cosmopolitism Past and Present”, The Ashgate Research 
Companion to Ethics and International Relations (ed. P. Hyden), 
Ashgate, Farnham, 2009, стр. 43.
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литичког поретка“394 базираног на моралној једнакости – да-
кле универзализацију политичких и правних норми на бази 
универзалности моралних норми! Ова глобалистичка идеја 
недвосмислено почива на грешци неразликовања правних 
и моралних норми, тј. погрешном тумачењу „односа права 
и морала – да је право засновано на моралу“395. Оно што је 
интересантно јесте да морални космополитизам не захтева 
нужно и имплементацију политичко-легалистичког космопо-
литизма за своје важење. Проблем настаје када се концепти 
моралног и политичко-легалистичког космополитизма пои-
стовете, и када се на „моралној“ платформи настоји креира-
ти политичко уређење међународних односа које не само да 
није нужно морално добро и оправдано, већ може да има и 
значајне, веома морално неоправдане и зле последице.

Како су морални субјекти у међународним односима 
појединци а не државе, космополитизам се ослања на своје-
врсно јуристичко-легалистичко виђење државе по којем је 
она „апстрактна концепција која није субјект етичких права 
и дужности“396. У том смислу, државе се посматрају малте-
не као „препреке“ реализацији моралних права појединаца у 
свету, па се природно решење проналази у стварању глобал-
не владе, тј. светске државе. Ово је заправо веома елегантно 
решење из перспективе космополитизма, будући да се на тај 
начин „излази“ из природног стања тиме што се ствара нека 
врста глобалног Левијатана, односно заједничког суверена. 
Брисање политичких граница ефективно брише и разлике 
између два наведена разумевања космополитизма – не може 
394 Ibid. 
395 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 

времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 63.
396 B. Williams, “State Morality in International Relations”, The American 

Political Science Review, Vol. 17, 1/1923, стр. 19.
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постојати проблем морала у међународној политици када 
нема међународне политике јер нема ни различитих народа, 
већ само глобални скуп појединаца. Иако је идеја глобалне 
владе, као и све либералне идеје, значајно оснажена „економ-
ском глобализацијом која је од света направила много мање 
место“397, она није продукт савременог доба; штавише, „аспи-
рација за јединственим управљањем светом је стара колико 
и свет“398. Велики Данте чак формулишу праву парадигму 
међународних односа када предлаже излазак из природног 
стања „стварањем светског царства у којем су све државе по-
дређене“399 још у XIII веку. Међутим, питање глобалне владе 
и светске државе је веома проблематично из разних перспек-
тива, укључујући ту и етичку. 

Идеја стварања неке врсте светског царства, са истом 
племенитом претпоставком разрешавања међународног на-
сиља и стварањем мира, испробана је више пута. Прво, из јед-
ног религијског угла, „хришћани, а затим и муслимани су по-
кушали да направе исту ствар подводећи (по претензији) цео 
свет под једну јединствену религију, један поглед на свет“400 
који би религијском једнакошћу гарантовао и сваку другу. У 
пракси, стварање свеобухватног „царства божијег“ на земљи 
имало је крваве последице401 о којима се много може научити 

397 M. D. Gismondi, Ethics, Liberalism and Realism in International 
Relations, Routledge, New York, 2008, стр. 17.

398 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 13.

399 W. J. Korab-Karpowicz, On the History of Political Philosophy, 
Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 2016, стр. 151.

400 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 18.

401 У подели света какву налаже Ислам, онај део света који је 
муслимански назива се Dar al-Islam, односно кућа ислама, док се 
неисламски свет пригодно назива Dar al-Harb, односно кућа рата. 
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из историје људске цивилизације. Наравно, религијске норме 
нису универзалне норме, па је инсистирање на ексклузивној 
„правоверности“  учинило ову идеју додатно одбојном свима 
„кривовернима“. Ни културне норме нису универзалне, што 
није спречило сличан покушај обједињавања света у једну (и 
из те перспективе једину) цивилизацију путем колонизације 
спроведене глобално од стране европских, углавном помор-
ских, сила. Данас презрени колонијализам представља „нај-
већу социјалну акцију у историји човечанства“402 која је та-
кође имала циљ стварања „једног света“, обликованог европ-
ском (западном хришћанском) културом. Ако религијско и 
културно „уједињавање“ света у један сингуларитет не само 
да није успело, већ се показало морално трагично, зашто би 
политичко уједињавање имало ишта другачији исход? Уни-
верзалност моралних норми ни на који начин не повлачи са 
собом нужност универзалности осталих друштвених норми, 
укључујући ту и политичке. Изворни, Кантов, космополити-
зам подразумева постојање „крос-културних моралних исти-
на“403, подразумевајући тиме да постојање различитих поли-
тичких, правних, обичајних и опште културних норми није 
препрека важења универзалности морала. Живот се просто 
артикулише на различите начине у различитим деловима 
света, стварајући комплексне и разноврсне правно-политич-
ке системе живота који се свакако дају морално евалуирати. 
Не само да политичке норме нису универзалне, већ то нису 

Из овакве поделе очитује се тежња за стварањем једног јединственог 
света мира, једне јединствене куће ислама која би обухватала целу 
планету и целокупно човечанство. 

402 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 18. 

403 T. Donaldson, “Kant’s Global Rationalism”, Traditions of International 
Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 143.
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ни правне норме које су нужне за било какву политичку ор-
ганизацију друштва. Политичко-легалистички космополи-
тизам, савремена форма светског царства, наилази на исти 
проблем у покушају стварања мира као и претходне итера-
ције – проблем неуниверзалности норми које настоји глоба-
лизовати без остатка. 

Циљ глобалне државе јесте решавање виталног реали-
стичког проблема недостатка заједничког ауторитета и из-
лазак из природног стања bellum omnium contra omnes. Циљ 
је дакле стварање глобалног мира путем стварања глобалног 
политичког поретка. Међутим, природа мира је таква да за-
хтева постојање и важење закона којима се гарантује одржа-
вање мира. Одржавање глобалног мира захтевало би, поред 
глобалног политичког система и глобалне законе. Веома је 
тешко замислити глобални политички систем у којем народи 
(тј. садашње државе) губе свој суверенитет, а да при томе није 
дубоко неправедан и нужно насилан. Да појаснимо. Данашње 
суверене државе чине политичке заједнице са заједничким 
колективним идентитетом, који омогућава постојање осећа-
ја јединства и припадности404. Из таквог заједничког колек-
тивног идентитета и осећаја заједништва деривирају се и две 
кључне ствари „од великог нормативног значаја за валид-
ност закона“ и легитимитет политичке воље – учествовање 
у одлучивању и пристанак на важење405. Политички систем је 

404 Пракса веома јасно показује да државе које изгубе одлику 
постојања довољно јаког колективног идентитета грађана или 
престају да постоје или се вештачки (насилно) одржавају у животу, 
трансформишући тако политички и правни систем у тамницу 
етничких/верских/културних група које не желе да буду део те и 
такве немогуће државе. 

405 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 22.
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тиме „наш“ јер смо „ми“, као политички колективитет, одлу-
чили какав ће он бити; из „наше“ су одлуке проистекли за-
кони на које „ми“ пристајемо. Сваки онај политички систем 
који „ми“ не осећамо као „наш“ јер није израз воље (макар 
већине) људи који припадају нашем идентитету је туђински, 
малтене окупаторски политички систем, а закони су нам на-
метнути и немају исти степен обавезности. Јер, закон мора 
бити израз слободне воље колектива да би стварно био закон, 
„да би био валидан… он мора да буде наш закон“406. Глобална 
држава никако не може да реши овај проблем насиља и на-
метања воље огромном проценту човечанства јер „човечан-
ство није политички појам, управо зато што нема, а можда 
ни не може да има, колективни идентитет, неопходан свакој 
политичкој заједници која претендује да има капацитет и ау-
торитет да ствара законе“407. Једноставно, исувише су велике 
културне разлике између различитих народа да бисмо могли 
тврдити да постоји осећај заједништва на глобалном нивоу, и 
неки општи колективни идентитет „људи“. Како пише Нар-
весон (Narveson), „да стварно имамо такво јединство, онда 
би свет свакако већ био уједињен и без светске владе“408. Без 
таквог колективног идентитета, „који има законодавну вољу 
довољно јаку да произведе законе заједничког живота“409 сва-
ки политички систем је наметнут, опресиван и дубоко патер-
налистички, а закони су окупаторски. Зато ће у реалности 
сваки вид политичко-легалистичког космополитизма нужно 
406 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 

времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 53.
407  J. Babić, “World governance: do we need it, is it possible, what could it 

(all) mean?”, Filozofski godišnjak, Vol. 21, 2008, стр. 7.
408 J. Narveson, “World governance: can it happen in a good way? Not 

likely!”, Filozofski godišnjak, Vol. 21, 2008, стр. 16.
409 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 

pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 25.
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означавати стварање глобалне империје која инсистира, и 
то потенцијално веома насилно, на заједничком глобалном 
идентитету, и оспорава било какав колективни идентитет 
неке етничке, религијске или културне заједнице. У глобал-
ној држави не може да постоји народ, већ само појединац. 

Чак и сам Лок, отац либерализма, идеологије на којој 
се базира космополитизам, препознаје овај проблем у својој 
перцепцији природног стања. Наиме, за Лока, људи могу жи-
вети под „ефективном, високо организованом владом и опет 
бити у природном стању, ако су те владе нелегитимне у одно-
су на њих“410. Заиста, као да је и славни филозоф предвидео 
импликације и проблеме политичко-легалистичког космопо-
литизма, односно његову димензију која занемарује питање 
идентитета и легитимности политичке заједнице. Уколико 
један народ „не прихвати добровољно да буде део неке ле-
гитимне политичке заједнице“, а то не може да прихвати ни 
један човек нити народ уколико му се негирају могућност на 
учешће у одлучивању и потреба пристанка на важење зако-
на, онда он „остаје у природном стању“411. Тако посматрано, 
политичко-легалистички космополитизам дакле не успева у 
сопственој примарној намери, да изведе народе из природног 
стања. Стање народа у глобалној држави не би толико било 
стање мира колико „савршено стање ропства, које није ни-
шта друго до продужено стање рата између законитог осва-
јача и заробљеника“412. Једина разлика би била што се насиље 
не би означавало појмом рата већ криминала, тероризма, се-

410 J. Simmons, “Locke’s State of Nature”, Political Theory, Vol. 17, 3/1989, 
стр. 450-451.

411 Ibid. стр. 454.
412 Dž. Lok, Dve rasprave o vladi, Utopija, Beograd, 2002, стр. 249.
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паратизма, итд. Идеја елиминације могућности рата као фе-
номена, иако се наизглед чини ваљаном, је трагична.413 

Додатно, овакав космополитизам претпоставља и један 
веома деликатан и контроверзан приступ расподели богат-
ства у свету. За једног од најзначајнијих савремених космо-
полита, Чарлса Бајца (Charles Beitz), космополитизам нужно 
мора да се фокусира и на питање неправедне расподеле бо-
гатства у свету, међу сувереним државама. Из његове космо-
политске перспективе, морална је обавеза „богатих земаља 
да значајно повећају давања мање развијеним земљама и да 
радикално реструктурирају светски економски систем“414. 
Стварањем глобалне државе, и овај проблем би се решио, тако 
што би централна (и једина) власт слободно дистрибуирала 
богатство (укључујући ту, наравно, и природна богатства) јер 
она више не би припадала ни једном народу, већ човечанству. 
Бајцов космополитски међународни морал представља „ме-
ђународну примену екстремну утицајне Ролсове књиге Тео-
рија правде“415, која, чак и у либералним круговима, изазива 
контроверзе, јер модели прерасподела богатства било које 
врсте често имају веома, у најмању руку проблематичне, ло-
гичке импликације и практичне последице. 

Као што видимо, политичко-легалистички космополи-
тизам, као начин политичке имплементације идеје моралног 
космополитизма изузетно је проблематичан и производи 
веома негативне импликације, од којих су неке директно су-

413 О овој важној проблематици дискутоваћемо у поглављу „Етика 
рата“. 

414 C. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton 
University Press, Princeton, 1999, стр. 127. Цитирано у: V. Pin-Fat, 
Universality, Ethics and International Relations, Routledge Taylor and 
Francis Group, London, 2010, стр. 65.

415 Ibid. стр. 66.
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протстављене идејама правде и слободе. Зато и оно што зове-
мо светском владом може једино бити „нека врста федераци-
је a la Кант“416, где државе, тј. народи, неће бити приморани 
да се одричу суверенитета. Кант је заправо веома отворен 
и експлицитан у свом схватању важности суверенитета (а 
тиме и слободе) различитих народа и културног плурали-
зма, о чему ће касније бити више речи. Међутим, само зато 
што политичко-легалистички космополитизам није оправда-
но становиште и исправан начин превазилажења проблема 
улоге морала у међународним односима, не значи да носећа 
идеја моралног космополитизма, моралне једнакости свих, 
не може да се артикулише и у свету у коме постоје различите 
суверене државе и нека врста природног стања у међународ-
ним односима.  

- Перспектива природног права
Унутар не-реалистичке парадигме можемо издвојити и 

веома утицајну и добро теоријски утемељену перспективу 
коју ћемо назвати перспектива природног права. До овакве 
перспективе дошли смо апстраховањем неколико различи-
тих виђења улоге морала у међународним односима – др-
жавни моралисти417, комунитарни партикуларизам418, итд. 
416 J. Narveson, “World governance: can it happen in a good way? Not 

likely!”, Filozofski godišnjak, Vol. 21, 2008, стр. 17.
417 У Најовој класификацији, поред скептика (веома сличних нашем 

виђењу реалиста) и космополита, постоје и државни моралисти 
који тврде да „међународна политика почива на друштву држава 
са одређеним правима“. По њиховом становишту, морал има улогу 
у међународним односима, чак и без постојања светске владе и 
суперлевијатана.  Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, 
Stubovi kulture, Beograd, 2006, стр. 53.  

418 Гизмонди дефинише разлику између либералног космополитизма 
и комунитаризма, тачније комунитарног партикуларизма, који 
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– која имају заједничку претпоставку могућности моралног 
суђења у међународној политици (за разлику од реалиста) и 
без постојања глобалне владе (насупрот космополитизму). 
Ослањајући се на одређено тумачење природног права419, ова 
перспектива може да понуди решење за реалистички про-
блем истовремено имплементирајући основну тезу моралног 
космополитизма али без потребе формирања глобалне држа-
ве. Ипак, она остаје либерална у свом корену, јер се у великој 
мери ослања на Локово виђење природног стања. Анализи-
рајући Локово виђење природног стања, а нарочито односа 
који владају у њему, указали смо да је основна разлика између 
његове и Хобсове перцепција та што за Лока природно стање 
има и снажну моралну димензију, тј. што су појединци огра-
ничени универзалним моралним нормама, и поред тога што 
не постоји заједнички ауторитет. Како је у Локовом природ-
ном стању природни закон изједначен са моралним законом, 
и како га сви могу схватити, разумети, али и примењивати, 
недостатак суверена није препрека његовом важењу. У одно-
сима између држава, а Лок поистовећује стање између држа-
ва са стањем између људи у природном стању пишући да су 
„сви принчеви и владари независних влада по целом свету у 

препознаје важност колективних идентитета изграђених на 
„историјским, религијским, породичним и другим везама које 
омогућавају заједничке вредности“. На овај начин, комунитаристи 
негирају нужност (а можда чак и тврде немогућност) стварања 
глобалне државе као услова моралног космополитизма. M. D. 
Gismondi, Ethics, Liberalism and Realism in International Relations, 
Routledge, New York, 2008, стр. 96.

419 Појам природног права овде тумачимо као морални закон, а не право 
у легалистичком смислу. Природно право дакле није глобални закон 
већ универзални морални критеријум. 
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природном стању“420, дакле важе исти природни морални за-
кони који важе и у природном стању. 

У складу са оваквим разумевањем међународних односа 
и природног права, многи аутори, „попут Гроцијуса (Grotius), 
Пуфендорфа (Puffendorf), Волфа (Wolff) и других темељили 
су своје виђење међународног права на природном праву“421, 
односно на чињеници да постоје универзалне моралне нор-
ме које обавезују и субјекте међународних односа, без обзи-
ра што су суверени. Гроцијусова визија међународног стања 
јесте визија „друштва без владе“422 у којем постоји „систем 
етичких забрана“423 које нису ништа другачије од оних које 
важе и у друштвима са владом, тј. у унутрашњој политици. 
Пуфендорф, попут Гроцијуса, такође „развија теорију при-
родног права као основу за међународно право“424. За поме-
нуте јуристе, као и за Канта, „основа међународног морала 
мора бити иста као и у унутрашњој политици – морални 
принципи разума“425, који су спознатљиви сваком човеку, и 
тиме природни. Оно што у међународним односима разум 
захтева јесте тежња ка вечном, односно одрживом, миру, па 
420 Dž. Lok, Dve rasprave o vladi, Utopija, Beograd, 2002, стр. 243.
421 D. Stanar, „Etički izazovi međunarodne politike: moralna ograničenja 

spoljne politike Srbije u ‘prirodnom stanju’“, Srbija i svet u 2017. godini 
(ur. D. Proroković, V. Trapara), IMPP, Beograd, 2018, стр. 219.

422 H. Bull, “Society and Anarchy in International Relations”, International 
Theory: Critical Investigation (ed. J. der Derian), Macmillan, London, 
1995, стр. 79. Цитирано у W. J. Korab-Karpowicz, On the History of 
Political Philosophy, Routledge/Taylor and Francis Group, Abingdon, 
2016, стр. 152.

423 S. Forde, “Classical Realism”, Traditions of International Ethics (ed. T. 
Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 64.

424 M. D. Gismondi, Ethics, Liberalism and Realism in International 
Relations, Routledge, New York, 2008, стр. 63.

425 T. Donaldson, “Kant’s Global Rationalism”, Traditions of International 
Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 142.
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је стога морално забрањено поступање по максими која би, 
„ако би се универзализовала, онемогућавала постизање веч-
ног мира“426. На један веома једноставан и елегантан начин, 
применом истоветног моралног начела као и у унутрашњим 
односима, препознаје се улога морала у међународној сфери 
– „пракса обмане, злонамерности, дволичности и безобзир-
ности у међународним односима је морално погрешна и ни-
шта мање за осуду само зато што је спроводи држава а не по-
јединац“427. Агресија зарад пљачке (новца, робе, природних 
богатстава, итд.) очигледно је и недвосмислено неморална, 
без обзира на то што је подузима једна држава против друге 
државе у стању у којем немају заједничког суверена. Једнако 
као и намерно и насилно осиромашење једне државе од стра-
не друге (путем санкција, притисака, субверзивног деловања, 
итд.) зарад маргиналних економских или геополитичких ин-
тереса. Али, да би се морално начело могло примењивати у 
складу са оним што налаже перспектива природног права, 
неопходно је антропоморфистичко428 поимање државе, као 
субјекта моралног морала.

И док космополитизам подразумева једну јуристичко-
-легалистичку парадигму државе по којој она није субјект 
моралних права и дужности, перспектива природног права 
нужно претпоставља супротно – државу као конкретизовану 
моралну вољу њених грађана која је носилац моралних оба-

426 Ibid. стр. 146.
427 J. W. Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of 

Ethics, Vol. 17, 2/1907, стр. 204.
428 Хобс управо тако и види државу, као организам који функционише 

као живо биће, у којем су службеници, бирократе и политичари 
налик „живцима и тетивама… органима гласа… рукама“ итд. T. 
Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 166-
168.
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веза и одговорности. Како је држава институција коју чини 
скуп појединаца, која без њих не постоји, она представља јед-
но колективно тело које је нераздвојиво од моралног суђења 
јер преузима моралне обавезе појединаца који је чине. Она 
је производ слободне и колективне воље појединаца који су 
морални субјекти, па је „као колективно тело подложна кри-
теријуму процењивања исправног и погрешног“429 који није 
ништа другачији од критеријума којим се процењују поступ-
ци појединаца. Разумевање државе као моралне заједнице, 
која својом природом не може бити изузета из универзалног 
моралног закона, деривирано је из Кантове „изразито јаке 
доктрине посматрања државе као моралне особе, по којој је 
држава субјект већине, ако не и свих, моралних обавеза које 
се тичу и појединца“430. Заправо, целокупна немачка идеја др-
жаве и политике снажно је укорењена у оваквој идеалистич-
кој перцепцији државе као апстрактног моралног ентитета, 
који је својеврсно „отелотворење моралне идеје“, „објективна 
реализација моралног закона и морала“, „моралне природе 
и моралних дужности“, „чисте моралности“431 итд. Али, ап-
страктна немачка идеја државе као трансцендентне реализа-
ције Бога на земљи показала је своју трагичну штетност на 
светској сцени. Зато је државу потребно схватити као колек-
тивно тело, структуиран и суверен скуп појединаца са из-

429 B. Williams, “State Morality in International Relations”, The American 
Political Science Review, Vol. 17, 1/1923, стр. 23.

430  T. Donaldson, “Kant’s Global Rationalism”, Traditions of International 
Ethics (ed. T. Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 145.

431 Хегелијански идеализам отишао је најдаље са виђењем државе 
као готово трансцендентног бића, материјализације моралног духа 
у свету. B. Williams, “State Morality in International Relations”, The 
American Political Science Review, Vol. 17, 1/1923, стр. 20; J. W. 
Garner, “Political Science and Ethics”, International Journal of Ethics, 
Vol. 17, 2/1907, стр. 197-198.
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раженим заједничким идентитетом, ентитет који пред-
ставља моралног субјекта у међународним односима и чији 
су поступци подложни моралном вредновању јер он рефлек-
тује морални садржај нације. Како је морал универзалан, тај 
је садржај истоветан за сваку државу, те се стога поступци 
свих држава могу и морају процењивати ослањајући се на је-
динствен морални критеријум који важи подједнако за све. 
Наравно, подразумева се да примена моралног критеријума 
мора бити специфична, као што је то (и превише пута) на-
глашено у овој студији, а не „сирова“, уважавајући све специ-
фичности и чињенице које граде међународне односе.

Међутим, огроман изазов за овакву поставку морала у 
међународним односима јесте питање моралне одговорно-
сти, тачније њеног прецизног фиксирања. Сваки поступак 
повлачи неку одговорност, будући да је продукт свесне и 
слободне одлуке. Када се ради о поступцима држава у међу-
народним односима, питање моралне одговорности је веома 
интересантно – ко сноси моралну одговорност за поступке 
једне државе, уколико је она колективно тело? Како у савре-
меним демократијама изабрани и легитимни представници 
народа отелотворавају слободну вољу народа, који их бирају 
да у њихово име расуђују и доносе одлуке, подразумева се да 
они сносе одговорност за поступке који долазе као производ 
њиховог суђења и слободног одлучивања. Али, да ли је до-
вољно посматрати поступке држава као производе одлука 
само владе и владара, или је потребно моралну одговорност 
за њих тражити и у онима који им дају мандат да одлучују? 
Иако постоје снажни ставови, који нису нелогични и неу-
темељени, да у савременим демократијама имамо озбиљне 
механизме контроле спољне политике од стране грађана, и 
да се стога „морална одговорност преноси у великој мери са 
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владара на оне којима се влада“432, односно да „морална од-
говорност за спољну политику коначно лежи на самом на-
роду“433, оваква идеја дистрибуције моралне одговорности не 
само да није у потпуности исправна, већ је потенцијално и 
екстремно опасна. Постоји сијасет разлога зашто је концепт 
дистрибуције моралне одговорности, који наравно подразу-
мева и „колективну кривицу“ целокупних народа, екстремно 
проблематичан и неутемељен у чињеницама. Његова се неу-
темељеност у реалности, чини се, најочигледније и најпогуб-
није манифестује у дистрибуцији „колективне моралне одго-
ворности“ за рат и у рату, те ћемо се њоме детаљно бавити у 
поглављу које се тиче етике рата и у оквиру којег је једно од 
виталних питања управо питање коме се и зашто може при-
писати морална одговорност за рат.

Перспектива природног права подразумева постојање 
универзалних моралних норми које се итекако тичу посту-
пака држава у међународним односима. Морална начела у 
међународној политици једнако су важна колико и у унутра-
шњој политици. Исто као и у унутрашњој политици, при-
мена моралних принципа у међународној политици захтева 
уважавање чињеница и посебности околности које владају у 
глобалном „природном стању“. Међутим, колико год околно-
сти биле специфичне, и колико год свет заиста, срећом, био 
културно и цивилизацијски шаролик, универзалност, апсо-
лутност и обавезност моралних прохибиција не сме бити до-
ведена у питање. Сувереност држава није никаква препрека 
моралном суђењу у међународним односима, те за постојање 
432 H. Sidgwick, “Public Morality”, National and International Right and 

Wrong, London, 1918, стр. 45. Цитирано у: B. Williams, “State Morality 
in International Relations”, The American Political Science Review, Vol. 
17, 1/1923, стр. 32.  

433  Ibid. 
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моралног космополитизма (у најапсолутистичком, кантов-
ском смислу) није неопходно конституисање, веома про-
блематичне, глобалне државе и светске владе. Иако се веома 
често, и веома неисправно, Кант узима као један од твораца 
савремене идеје глобализације и стварања светске владе као 
гаранта мира, он експлицитно наводи да би решење пробле-
ма анархије у међународним односима требало да буде „савез 
народа који ипак не би морао да буде међународна држава“434 
и који „искључује било какву светску полицију или светски 
суд“435. Зато он и предлаже неку врсту (кон)федерације су-
верених држава у којој би свака имала моралну обавезу ка 
одржавању трајног мира, а не светску државу управо јер је 
„свестан опасности да би она лако могла да се изроди у де-
спотију“436. Најближе што се човечанство може, а и треба, 
приближити идеји глобалне државе јесте стварање неке вр-
сте кантовске конфедерације, која подразумева сарадњу и 
међународну интеграцију али без одрицања од суверености 
појединачних држава и преношења исте на наднационалне 
институције. Улога, и то круцијална, морала у међународним 
односима одређена је његовим атрибутима али није условље-
на светском државом. То чини перспективу природног права 
не-реалистичке парадигме међународних односа најваљани-
јим и најзаснованијим виђењем улоге морала у међународ-
ном „природном стању“ и суштинским елементом етике ме-
ђународне политике.

434  I. Kant, „Večni mir“, Um i sloboda, Ideje, Beograd, 1974, стр. 145.
435  D. Dostanić, „Kantov projekat večnog mira – 220 godina posle“, Srpska 

politička misao, Vol. 48, 2/2015, стр. 99.
436 Z. Kinđić, „Kantova ideja večnog mira“, Srpska politička misao, Vol. 52, 

2/2016, стр. 68.
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Додатак II – Држава и идентитет

Појам државе централни је појам у инвентару сваке сми-
слене расправе о етици међународне политике и о улози мо-
рала у међународним односима. Садржина појма државе у 
великој мери одређује и њену моралну позицију у глобалној 
арени, дефинише њен морални статус а можда и будућност. 
Одговор на питања шта чини једну државу истовремено је и 
одговор на питања која су њена права и које су њене обавезе у 
односу са другим државама. Коначно, одговор на питање шта 
представља једна држава детерминише и, никад актуелније, 
питање лимита процеса глобализације и интеграције и пита-
ње саме оправданости постојања онога што данас називамо 
државом. Међутим, одговарајућа објашњења појма државе, 
његовог садржаја и обима, не можемо пронаћи у правно-по-
литиколошким административним дефиницијама или међу-
народном праву већ у филозофским разматрањима консти-
тутивних елемената државе – појединаца, народа, колектив-
ног идентитета, територије, итд. Тек објашњењем феномена 
државе у модерном свету, које мора обухватити испитивање 
односа народа и појединца, народа и територије, територије и 
идентитета, итд., можемо започети смислену и конструктив-
ну дискусију о статусу и будућности држава у XXI веку.

У потрази за задовољавајућим и суштинском објашње-
њем феномена државе, корисно је, а вероватно и незаоби-
лазно, ослонити се на радове српског филозофа Јована Ба-
бића, који на више места расправља о ономе што назива два 
концепта државе. У неколико радова437, Бабић истражује два 

437 Јован Бабић бави се, између осталог, овом темом у текстовима Кра-
љевство и царство, Један свет и ми у њену, Светска власт – да ли 
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супротстављена концепта државе који се међусобно разли-
ку по схватању принципа територијалности и територије као 
нужног атрибута постојања сваке државе. Један концепт он 
назива „краљевством“ док други назива „царством“. Упознај-
мо се боље са овим филозофским концептима важним за ра-
зумевање међународне политике. Концепт краљевства веома 
је близак вестфалском концепту националне државе, јер су 
такве државе територијално одређене снажним колективним 
(националним) идентитетом народа који у њима живи. Те-
риторија једне такве државе протеже се, дакле, само до оних 
граница до којих се налази народ који државу чини. Или дру-
гачије, „територија припада онима који на њој живе“438. На 
тај начин, оно што државу и територију чини „нашом“ јесте 
чињеница да је „ми“ настањујемо - као што каже Патријарх 
Павле, „чије овце тога и планина“439. Краљевство подразуме-
ва да је територија једне државе дефинисана њеним народом, 
и да тиме постоји „природна“ граница између народа и њи-
хових територија, односно граница између група са израже-
ним колективним идентитетом које производе законодавну 
вољу сами за себе, суверено. Држава је ту да „гарантује ту 
сувереност, и сва она права која иду уз сувереност“440 и она је 
држава народа који живи на једној територији441 и који на тој 

нам је потребна, да ли је могућа и шта све може да значи?, Иден-
титети, границе, територије, итд. 

438 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 
времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 56.

439 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 25.

440 Ibid. 
441 Подразумева се наравно да на тој територији живе и други, као ма-

њине. Концепт краљевства ни у ком случају не подразумева етнички 
чисте државе, нити било какву врсту дискриминације према мањи-
нама, што се често приписује идеји националне државе. 
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територији спроводи сопствене законе и на тај начин слобод-
но уређује сопствени живот. Из ове перспективе посматрано, 
држава може и да се „пресели“ са једне територије на другу, 
уколико се народ пресели, и уколико нека друга територија 
постане „наша“ тиме што „ми“ на њој живимо. Уколико се 
колектив којим дефинишемо сопствену територију „помери 
кроз простор онда ће неки други простор бити место на коме 
се примењује закон те државе“442 јер ће се померити и држа-
ва, заједно са народом. Оваква „померања“ државе на другу 
територију нису историјски преседани; напротив, на Балкану 
су чак и честа443. Међутим, како је територија једне државе 
одређена границама распрострањености народа који је чини, 
она нема никакве аспирације да се шири. Самим тим, немо-
гуће је наћи морално оправдање за било какву агресију или 
заузимање „туђе“ територије. 

Супротстављени концепт „царства“ подразумева да те-
риторија једне државе није одређена народом који на њој 
живи, тј. да границе државе нису детерминисане границама 
распростирања народа. Напротив, сва она територија коју др-
жава може да контролише, и на којој може да спроводи своје 
законе, припада држави, без обзира који народ живи на тој 
територији и без обзира на то да ли сви колективи прихватају 
те законе као своје – „држава се простире докле сеже ‘наша’ 

442  Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет 
у времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 59.

443  Нужна импликација тога јесте да територија коју народ „оставља за 
собом“ престаје да буде „његова“ и постаје територија народа који 
је заузима. Нпр. насељавањем Срба у данашњу Војводину, које је 
у таласима почело још од 14. века, та територија постала је српска 
територија, из простог разлога што Срби доминантно живе на њој, 
а истовремено је престала да буде територија оних народа који су 
некада на њој живели. То је неизбежно историјско кретање народа.  
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моћ контроле“444. Јасно је зашто се Бабић одлучио да овај кон-
цепт назове концептом „царства“, будући да је ова логика др-
жаве изражена у свим царствима која су постојала у историји. 
Свако царство почивало је на логици контроле територије и 
могућности спровођења закона на тој територији, без обзира 
на то који народи ту живе, да ли они желе да живе под таквим 
законима и да ли уопште постоји било какав колективни 
идентитет унутар државе. Царства не чини народ или на-
роди, већ скуп појединаца који живе на одређеној територији 
коју држава може, монополом силе, да контролише. Тај скуп 
је „пуки агрегат појединаца… група без колективног иденти-
тета“445 што не значи да унутар тог скупа не постоје групе са 
израженим колективним идентитетом. Управо због таквих 
идентитетских разлика између група унутар царстава, она 
се кад-тад суочавају са нужном фрагментацијом и коначно 
распадом узрокованим управо буђењем краљевског принци-
па код једног или више народа унутар царства, који „ефика-
сно негира царски“446 принцип. Не само да су се сва царства у 
историји распала услед тежње народа који су живели у њима 
за слободом447, већ се она никад више нису реинтегрисала и 
саставила, управо због тога што никада није ни постојао за-
једнички идентитет који би служио као кохезивна сила. За 
разлику од царства, принцип краљевства је вечан у смислу 
да народи који формирају националне државе увек могу да 
реинтегришу своју државу, чак и после векова ропства или 

444  Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет 
у времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 60.

445  Ibid. стр. 49.
446  J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 

pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 27.
447  Слободом која је оличена у сопственој и слободној производњи за-

кона којима се уређује живот, тј. сувереном државом. 
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окупације. Историја показује да, док год постоји изражен ко-
лективни идентитет једног народа, он увек може да рачуна 
на могућност слободе, тј. (ре)формирања сопствене државе. 
Потенцијал слободе и државности једног народа дакле умире 
само уколико се дезинтегрише колективни идентитет448. Како 
је територија царства дефинисана само као простор над ко-
јим се има ефективна контрола, у природи је такве државе да 
има аспирацију да се шири кад год је то могуће, и колико год 
је то могуће. То је логика царства, да „проширивање државне 
територије… није освајање туђе територије… већ пуко про-
ширење државе на нову територији“449 која постаје легитим-
но „наша“ самим тим што можемо да је (војно) контролише-
мо и да на њој спроводимо законе. Следећи ову логику, није 
немогуће ни да једно царство буде глобално, тј. да обухвати 
целу планету, „само ако може да је освоји“450 и да контролише 
целокупну површину кугле земаљске. 

Иако царства више не постоје451, империјална логика је 
итекако присутна у савременом свету. За сам процес глоба-
лизације карактеристична је „десуверенизација и ерозија су-
верености у форми апропријације суверенитета“452, односно 
448 Занимљиво је из овог угла посматрати и чувену крилатицу, нажа-

лост излизану у гротескној дневно-политичкој употреби – „Србија 
је вечна док су јој деца верна“. Србија као држава, дакле, остаје веч-
на (као реална или потенцијална (могућа)), док год постоји српски 
колективни идентитет и „верност“ заједничким вредностима, одно-
сно ономе што нас чини Србима. 

449 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 
pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 25-26.

450  Ibid. стр. 26.
451 Данашња краљевства углавном постоје само као церемонијални ре-

ликти традиције народа, док је објективна власт у рукама демократ-
ских институција, као и у републикама. 

452 I. Kovačević, „Neoliberalizam i socijalni aparthejd“, Globalizacija i 
suverenost (ur. B. Kovačević), EDC, Banja Luka, 2014. стр. 186.
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негирање краљевског принципа у појму државности. Ово 
свакако не чуди, јер доминантни процес глобализације и вуку 
„локомотиве“ оличене у силама са снажном империјалном 
прошлошћу, али и империјалном садашњошћу. Савремени 
принцип царства ипак није толико манифестно присутан и 
артикулисан као што је то био у „правим“ историјским цар-
ствима, већ се покушава имплементирати кроз редефини-
сање појма нације и уопштено редефинисањем идентитета. 
Данас ћемо тешко наићи на експлицитно негирање значаја 
нације и националног идентитета (мада ни то није немогуће 
код екстремних облика нео-либералног схватања света), али 
ћемо се исто тако нужно суочити са феноменом редефиниса-
ња појма националне припадности, односно са изједначава-
њем појмова народа и држављанства. Овај је процес најви-
дљивији у „савременом америчком тумачењу значења појма 
нација“, значењу које се упорно, и веома насилно, настоји на-
метнути остатку света и које представља „једну од најмалиг-
нијих манипулација савременим светом“453. 

Традиционално и „стандардно“ дефинисање нације пола-
зи од претпоставке да се ради о колективним идентитетима 
који подразумевају не само „осећај заједничке припадности 
и солидарности, заједничку културу, језик и религију“454 већ 
и „заједнички осећај за вредност, правду, исправно, пристој-
ност и сл.“455, дакле идентитетима који јасно раздвајају при-
паднике свог народа од било ког другог. Из овако израженог 
осећаја једности и ексклузивне специфичности једне групе 
људи која их раздваја од свих осталих, долази и осећај при-
453 J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici globalizacije“, Strani 

pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 26.
454 N. Davies, Europe: A History. OUP, Oxford, 1996, стр. 7-8.
455 Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет у 

времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 49.
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падности једном националном колективу. Саме специфичне 
карактеристике једне нације веома су сличне, готово иден-
тичне, битним ознакама појма етницитет, те се у пракси че-
сто „појмови нације и етницитета користе као синоними“456. 
Опет традиционално, овакви колективи потом стварају своју 
суверену националну државу на територији на којој живе, у 
процесу фрагментације царстава, углавном кроз неку врсту 
борбе за национално ослобођење. Тако место живота једног 
колектива постаје њихова територија и њихова суверена др-
жава – „територија нас не дефинише него ми одређеној те-
риторији, одређеном простору, локацији, придајемо значај 
свога“457 јер на њој живимо. 

За разлику од традиционалног, модернистичко, америч-
ко схватање нације захтева да се „процес формирања нација 
убаци у логички ‘рикверц’“458. То модернистичко схватање 
нације базира се на класичној либералној рационалистичкој 
идеји по којој „појединци различитих етницитета формира-
ју нацију на основу заједничког интереса и идеја политичке 
власти“459. Појединци се слободно и рационално „ослобађају“ 
колективног етничког идентитета у којем су рођени, и бирају 

456  D. Stanar, I. Kajtez, “Delimitation of Nations in the XXI Century – are 
Ethnical Borders Ethical? The Problem of Serbian Ethnical Borders”, 
Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe (ed. D. 
Stanar, M. Stojadinović), Center for Strategic Forecast, Belgrade, 2019, 
стр. 80.

457  Ј. Бабић, „Краљевства и царства“, Државни поредак: суверенитет 
у времену глобализације, (ур. А. Костић), САНУ, Београд, стр. 58.

458  D. Stanar, I. Kajtez, “Delimitation of Nations in the XXI Century – are 
Ethnical Borders Ethical? The Problem of Serbian Ethnical Borders”, 
Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe (ed. D. 
Stanar, M. Stojadinović), Center for Strategic Forecast, Belgrade, 2019, 
стр. 81.

459  Ibid. 
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нови колективни идентитет који је одређен искључиво ра-
ционалном идејом формирања заједничке политичке власти 
на одређеној територији, са једнако „ослобођеним“ бившим 
припадницима других етничких идентитета. Инсистира се 
да „политичко само-креирање државе креира и (политичку) 
нацију, потпуно независно од пред-политичке, етничке на-
ције“460, са којом политичка националност нема много везе. 
Јасно је зашто је схватање по ком се „нација ствара из државе, 
а не да се држава ствара из нужно претходно постојеће на-
ције“461 баш америчко схватање – америчка нација створена 
је од припадника најразличитијих етницитета по принципу 
политичке припадности већ постојећој држави, тј. Сједиње-
ним Америчким Државама. Другачије једноставно није било 
могуће. Американац је зато свако ко има америчко држа-
вљанство, без обзира које је он нације, у класичном смислу 
те речи. Зато је, из угла посматрања Американаца, сулудо 
тврдити да је неко рецимо Мађар уколико се он родио и цео 
век живео у Србији, са српским држављанством. Из америч-
ке перспективе, он је Србин једнако као и сваки други држа-
вљанин Србије. По истој логици, Србин који живи и који има 
држављанство Црне Горе може бити само Црногорац срп-
ског порекла или етницитета, а никако Србин. Исто као и 
„етнички“ Србин који живи у, и има држављанство Босне и 
Херцеговине, нужно престаје да буде „политички“ Србин и 
постаје Бошњак српског порекла. 

Само модернистичко схватање појма нације није само по 
себи опасно, јер је на примеру данашњих Сједињених Аме-
ричких Држава, најмоћније и најбогатије државе света, ја-
460  P. W. Kahn, “American Exceptionalism, Popular Sovereignty, and the 

Rule of Law”, American Exceptionalism and Human Rights (ed. M. 
Ignatieff), PUP, Princeton, 2005, стр. 201.

461  Ibid. 
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сно да оно може бити итекако успешно и реално. Штавише, 
чини се да је овај приступ заиста најближи рационалистич-
ким идејама Просветитељства и свођењу целокупне људске 
праксе на основ разума. Међутим, веома велик проблем на-
стаје када се оваква концепција државе и националног иден-
титета упари са ексепционализмом и месијанизмом модерне 
Америке, „последње империјалне идеологије која постоји на 
свету“462. Комбинација ексепционализма и месијанизма, који 
несумњиво одликују амерички приступ међународној поли-
тици, резултира њиховим наметањем управо таквог концеп-
та нације и државе (који много више личи на царство него 
на краљевство) остатку света, укључујући ту и „старе“ нације 
који имају дубоко укорењену националну свест и колективни 
идентитет. У „старом свету“, за разлику од „новог“, немогуће 
је и чак бизарно покушавати изједначити националност са 
држављанством, јер „етничка припадност остаје носећа де-
терминанта нације“463 и свако инсистирање на тобожњем ра-
ционалном ослобађању од терета етницитета и трибализма је 
осуђено на неуспех, и то обично по веома високој цени. На-
силно стварање немогућих држава464 представља насиље над 
462 M. Ignatieff, “Introduction: American Exceptionalism and Human 

Rights”, American Exceptionalism and Human Rights (ed. M. Ignatieff), 
PUP, Princeton, 2005, стр. 16.

463 D. Stanar, I. Kajtez, “Delimitation of Nations in the XXI Century – are 
Ethnical Borders Ethical? The Problem of Serbian Ethnical Borders”, 
Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe (ed. D. 
Stanar, M. Stojadinović), Center for Strategic Forecast, Belgrade, 2019, 
стр. 82.

464 Неки аутори узимају дејтонску Босну и Херцеговину као еклатан-
тан пример такве државе, у којој живе три дистинктна народа која 
имају снажне и дистинктне идентитете. Шире у: Н. Кецмановић, 
Немогућа држава, Филип Вишњић, Београд, 2007. Шире о пробле-
мима формирања послератне стабилне државе БиХ у: S. Starčević, 
I. Kajtez, „Dayton Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina“, Jus 
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свима, а највише управо над људима који су натерани да у 
њима живе и да се „ослобађају“ сопственог етничког иденти-
тета. Оно што изгледа „заборавља“ савремена глобалистичка 
идеологија465 јесте да је, веома успешан, случај формирања 
нације из државе био веома специфичан и вероватно непо-
новљив, макар док не откријемо неки нови „нови свет“. На-
име, као што Волзер (Wolzer) примећује, да би се појединци 
„ослободили“ свог етничког идентитета, било је потребно да 
буду у „имигрантским друштвима у којима су сви на веома 
сличан начин, углавном добровољно, одвојени од сопстве-
них отаџбина и историје“466 односно од својих етничких гру-
па. Снажан аргумент за ову тврдњу представља и чињеница 
да једина етничка група која није била физички одвојена од 
сопствене територије, културе и историје – амерички Инди-
јанци – не само да није успела да се „ослободи“ постојећег 
идентитета и да преузме нови, амерички, већ је њихов „со-
цијални положај, и у прошлости али и данас, изузетно јасан 
и неоспоран доказ“467 трагичности примене модернистичког 
концепта у традиционалним околностима. 

post Bellum: Restraint, Stabilisation and Peace (ed. P. Mileham), Brill 
Nijhoff, Leiden/Boston, 2020, стр. 230-252.

465 Глобализам, као продукт либералног погледа на свет, директно је „до-
вео у питање будућност националне државе“ јер су сам однос „гло-
бализације и националне државе… противречан“. M. Stojadinović, 
P. Matić, „Desuverenizacija nacionalnih država u procesu globalizacije“, 
Globalizacija i suverenost (ur. B. Kovačević), EDC, Banja Luka, 2014. 
стр. 87, 90.

466 M. Walzer, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1994, стр. 69. 

467 D. Stanar, I. Kajtez, “Delimitation of Nations in the XXI Century – are 
Ethnical Borders Ethical? The Problem of Serbian Ethnical Borders”, 
Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe (ed. D. 
Stanar, M. Stojadinović), Center for Strategic Forecast, Belgrade, 2019, 
стр. 83.
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Из америчке перспективе, резултат традиционалног ви-
ђења нације, и „ноћна мора“ модерног света је стање хаоса у 
којем се „постојеће државе дезинтегришу у све мање и мање 
географске јединице које мапира национални идентитет“468 
– процес који је пригодно (и погрдно) назван балканизаци-
ја. Међутим, иако је очигледно у изворном облику он пежо-
ративан, феномен балканизације у међународној политици 
није нужно непожељан и негативан. Штавише, многи аутори 
сагласни су у оцени да балканизације и фрагментација цар-
става у националне државе, тј. краљевства, доноси оно што 
је најдрагоценије у међународним односима – мир. Утицајни 
Миршајмер (Mearsheimer) тврди да „историја Југославије од 
1991. године показује да етничко раздвајање доноси мир“469 
док останак различитих идентитета у истој држави ствара 
рат. Џонсон (Johnson) својим мета-истраживањем доказује 
да је „раздвајање униформно ефективан алат за превенцију 
појаве рата и насиља, када укључује физичко раздвајање ет-
ничких група“470 и давање могућности сваком идентитету да 
буде (макар минимално) суверен. Коначно, сам Волзер под-
сећа да је јединство и интеграција запада, која се представља 
као идеал човечанства, управо резултат раздвајања и ствара-
ња суверених националних држава – „независност Шведске 
од Данске… Норвешке од Шведске (и Финске од Шведске и 
Русије) отворила је пут скандинавској сарадњи. Раздвајање 
Белгије и Холандије уз пропаст Француског империјализма, 
468 P. W. Khan, “American Exceptionalism, Popular Sovereignty, and the 

Rule of Law”, American Exceptionalism and Human Rights (ed. M. 
Ignatieff), PUP, Princeton, 2005, стр. 201.

469 J.J. Mearsheimer, “The Case for Partitioning Kosovo”, NATO’s Empty 
Victory: A Postmortem on the Balkan War (ed. T. Galen Carpenter), Cato 
Institute, Washington D.C, 2000, стр. 134.

470 C. Johnson, “Partitioning to Peace: Sovereignty, Demography, and 
Ethnic Civil Wars”, International Security, Vol. 32, 4/2008, стр. 143.
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омогућило је експеримент Бенелукса“471. Омогућавање су-
верености колективних идентитета, тј. формирање држава 
по концепту краљевства, било је предуслов успешне и мир-
не међународне сарадње и просперитета у кооперацији! Све 
указује на то да будућност међународне политике мора бити 
обликована заједницом и сарадњом суверених националних 
држава, које су отелотворење слободне и колективне воље 
народа који их творе. У таквом систему, који у великој мери 
подсећа на изворну Кантову идеју међународне конфедера-
ције република, чини се да би и централна улога морала у ме-
ђународној политици била много јаснија и очигледнија, јер 
би апстрактна колективна тела, тј. националне државе, као 
форме живота, најверније могле осликавати субјекте универ-
залног моралног закона.  

471 M. Walzer, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1994, стр. 65.





3.   Безбедност и етика међународне 
политике

Дискутујући о етици међународне политике и моралним 
ограничењима у међународним односима незаобилазно на-
илазимо на, вероватно централни и суштински, атрибут бе-
збедности једне државе као аргумент којим се настоји оспо-
рити свака и било каква теза о постојању важних моралних 
принципа у одношењу једне државе са другом или другим 
државама или међународним институцијама. Управо због 
неизбежног аргумента безбедности у дискусијама о етици 
међународне политике, укратко ћемо се осврнути на нека 
етичка питања која се тичу позиције и функције безбедности 
државе у моралном дискурсу, али и оних делова државног си-
стема који су задужени за очување безбедности једне државе 
у њеној интеракцији у међународним односима, пре него што 
започнемо суштинску дискусију о рату као феномену који 
представља кулминацију међународне политике и уопште 
интеракције између држава у међународној арени. У овом 
ћемо напору размотрити улогу безбедности државе у етици 
међународне политике, а не етику безбедности као посебну 
или одвојену примењену етику, како бисмо јасније разумели 
логику рата и оружаних сукоба.  

Безбедност једне државе узима се често као њена основ-
на и темељна функција, на основу које се граде све остале, 
док нису ретки ни аутори по којима „држава има само једну 
функцију“472, а то је заштитна. У складу са тим, свака помисао 
на компромитацију безбедности једне државе, и то у најши-
рем смислу, у самом старту одређује се као неприхватљива 

472  Љ. Стајић, Основи безбедности, ПА, Београд, 2004, стр. 15.
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и гранично сулуда у међународној политици. Аргумент оп-
станка једне државе, у смислу очувања њене безбедности, 
стога је одувек служио као својеврсни „адут“ у свакој могућој 
дискусији не само о моралним ограничењима и забранама у 
међународним односима већ и о међународном праву, еко-
номској и културној сарадњи, итд. Спољна политика држава 
у потпуности је преокупирана питањем безбедности, која је 
„прва и основна брига државе, савременог тумачења поли-
тичких теорија и међународних односа“ до те мере да неки 
великани, као што је Хајдегер (Heidegger), сматрају да је „мо-
дерна политика безбедносни пројекат у најширем могућем 
– онтолошком – значењу ове речи…“473. Зато је бесмислено 
уопште разматрати етику међународне политике без уважа-
вања кључног значаја безбедности у међународним односима 
и „природном“ стању у којем државе функционишу. 

Како у поменутом Хобсовом универзуму државе стоје 
једна наспрам друге у сталном и перманентном стању стра-
ха и неповерења, „у положају гладијатора, држећи оружје 
и очи уперене једни на друге“474, јасно је да примарна брига 
за опстанак и безбедност заиста у великој мери одређује и 
ограничава сваки други вид интеракције у међународној аре-
ни. Иако нас, данас већ развијена и разграната, теорија ига-
ра примењена на међународне односе учи шта је оптимална 
стратегија сарадње која доноси најбољи укупан резултат за 
све475, државе се у међусобним односима по правилу одлучу-

473  Ibid. стр. 18-19.
474 T. Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004, стр. 93.
475 Ова стратегија подразумева сарадњу базирану на међусобном пове-

рењу, која је рационалан и оптималан избор у тоталу, тј. подразуме-
вајући интересе и исходе обе стране. Шире у: R. Axelrod, “Effective 
Choice in the Prisoner’s Dilemma”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 
24, стр. 3-25.
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ју за „доминантну стратегију“476 односно егоистички рацио-
нализам управо из страха за безбедност државе. За оне који 
доносе одлуке о држави, „ризик од ослањања на колективну 
рационалност је просто превелик, јер доносилац такве одлу-
ке ризикује damnum irreparabile”477 односно губитак безбед-
ности и сам опстанак сопствене државе. Зато за доносиоце 
политичких одлука безбедност државе није само примарна 
брига, „прва обавеза, најважнији циљ… у спољној полити-
ци“478 већ је и њихово „природно право да по сваку цену очу-
вају безбедност нације и појединаца који у држави живе“479. 
Међутим, у пракси брига за безбедност државе веома се често 
дегенерише и метастазира на такав начин да се преобликује и 
користи као оправдање и carte blanche за сваки (не)могући по-
ступак и праксу. Још је из Макијавелијевог пера изашла тачна 
конклузија да је, из страха за сопствену безбедност, Римско 
царство упорно и непрекидно проширивало своју територи-
ју док није остало ништа око њих што би претило њиховој бе-

476 Доминантна стратегија подразумева инсистирање искључиво на 
сопственом интересу, по цену да он буде и субоптималан, али са 
минимизирањем ризика. Доминантна стратегија стога подразумева 
ону стратегију која „једном играчу доноси најбољу исплату без об-
зира на то коју стратегију одиграо други играч“. D. Pavlović, Teorija 
igara: Osnovne igre i primena (drugo, dopunjeno izdanje), Fakultet 
političkih nauka i Čigoja štampa, 2015, стр. 12.

477 D. Stanar, „Zatvorenikova dilema i paradoks trke u naoružanju“, 
Savremeni ekološki, društveni, politički i ekonomski izazovi (ur. S. 
Mrazovac Kurilić, Lj. Nikolić Bujanović, M. Stojadinović), UNT, 2020, 
стр. 297.

478 С. Мијалковић, „Национална безбедност, КПА, Београд, 2009, стр. 
59. 

479 C. Covell, Hobbes, Realism and the Tradition of International Law, 
Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2004, стр. 57.
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збедности – они су „освојили цео свет из самоодбране“480. Ни 
данас ситуација није ништа другачија, јер се најразличитији 
облици насиља (економско, дипломатско, оружано, итд.), на 
најудаљенијим деловима света, упорно настоје „оправдати“ 
нужности којa произилази из бриге за очувањем безбедности 
једне земље. 

Изазов, или можда прецизније проблем, који ствара пре-
овлађујућа и нужна брига за безбедност уводи све субјекте 
међународне политике у стање „затвореникове дилеме“481, 
у којој је оптимална сарадња на било ком плану готово не-
могућа услед превеликог ризика за безбедност који доноси 
поверење неопходно за сваку кооперацију и оптималне ме-
ђународне односе. Проблем безбедности једнако је важан и 
императиван за све поменуте парадигме и перспективе улоге 
морала у међународним односима, јер је чувена Масловљева 
„пирамида потреба“482 ипак нешто другачије структуре у ме-
480 S. Forde, “Classical Realism”, Traditions of International Ethics (ed. T. 

Nardin, D. Mapel), CUP, Cambridge, 1992, стр. 65.
481 D. Stanar, „Zatvorenikova dilema i paradoks trke u naoružanju“, 

Savremeni ekološki, društveni, politički i ekonomski izazovi (ur. S. 
Mrazovac Kurilić, Lj. Nikolić Bujanović, M. Stojadinović), UNT, 2020, 
стр. 288-300.

482 Чувени амерички психолог Абрахам Маслов, у својој студији хије-
рархије људских потреба, створио је „пирамиду потреба“ према ко-
јој постоји пет група потреба. Нужан услов за могућност испуњава-
ње „другостепених“ потреба је испуњеност „првостепених“; за мо-
гућност испуњавање „трећестепених“, нужна је испуњеност „друго-
степених“, итд. За Маслова, први степен потреба, чија испуњеност 
условљава уопште постојање свих осталих степена, чине физиоло-
шке потребе човека, док је потреба за безбедношћу (сваке врсте) на 
другом нивоу. Међутим, чини се да са правом можемо преиспитати 
ову хијерархију када говоримо о међународној политици, будући да 
нам историја често демонстрира да се све, укључујући и елемен-
тарне физиолошке потребе, посматрају као секундарне у односу на 
(некада и гранично ирационалну и патолошку) потребу за безбедно-



205Безбедност и етика међународне политике

ђународној политици, будући да је потреба за безбедношћу 
ипак неопходан темељ свих других потреба. Како је већ бе-
збедност, чини се, централни и виталан појам у разрешавању 
проблема улоге морала у међународним односима, можемо 
ли испитати и моралне основе безбедности као такве? Мо-
жемо ли говорити о нечему што је етика безбедности, као 
облику примењене етике, тј. етике примењене на специфич-
но поље безбедности? Све су шансе да је одговор негативан. 

Разлог зашто је практично немогуће засновати или чак 
разматрати нешто што би се могло назвати етиком безбед-
ности јесте потпуна теоријска неодређеност и вишезначност 
самог појма безбедности. Без обзира на то какву перспективу 
заузели, немогуће је прецизно и довољно уско дефинисати по-
јам безбедности, чак и у оквиру неке заокружене и дефиниса-
не делатности као што је политика. Теоретичари безбедности 
става су да „готово да нема речи као што је безбедност која 
се више користи у савременом животу, а да је појам који се 
њоме означава истовремено мање одређен и јасан“483. Појам 
безбедност користи се од стране готово свих људи и инсти-
туција, у готово свим могућим ситуацијама и контекстима, 
да означи најразличитије аспекте „безбедности“ – „држав-
на безбедност… војна безбедност… економска безбедност, 
финансијска безбедност, индивидуална безбедност… лична 
безбедност… психолошка безбедност, сексуална безбедност, 
социјална безбедност, еколошка безбедност“484, итд. Сасвим 
је разумно и смислено истовремено говорити и o матери-
јалној безбедности једне породице, емоционалној безбед-

шћу. A. Maslow, “Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 
Vol. 50, стр. 370-396.

483 С. Мијалковић, Национална безбедност, КПА, Београд, 2009, стр. 
40.

484  Љ. Стајић, Основи безбедности, ПА, Београд, 2004, стр. 20. 



206 Етика међународне политике

ности деце у школи, безбедности у саобраћају, националној 
безбедности, војној безбедности, итд. а да при томе на уму 
имамо потпуно различите феномене који се сви означавају 
веома апстрактним појмом безбедност. Услед заиста израже-
ног степена апстрактности појма безбедност, нигде у теорији 
безбедносних и сродних наука не постоји јасно и прецизно 
дефинисано значење овог појма. Штавише, и сама онтолошка 
природа безбедности остаје неразјашњена – безбедност је ис-
товремено „стање, функција, организација и систем, односно 
све то заједно“485. У зависности од контекста, „појам безбед-
ности, уопштено узет, може да се дефинише и шире дуж ра-
зличитих ‘оса’“486 што нас доводи до закључка да безбедност 
истовремено може значити апсолутно све, а у том „свезначју“ 
и практично ништа. Веома снажан аргумент зашто не може-
мо говорити о етици безбедности као таквој. Међутим, мо-
жемо ли појам безбедности на неки начин „сузити“ тако да 
обухвати само оно што је релевантно за изучавање етике ме-
ђународне политике?

Како су субјекти међународних односа заправо држа-
ве, за потребе наше студије ово „сужавање“ морало би ићи у 
правцу онога што називамо безбедности државе, или у ши-
рој употреби националне безбедности. Ипак, синонимично 
коришћење појмова национална безбедност и безбедност 
државе није у потпуности исправно иако је веома често у 
пракси487, будући да, као што смо дискутовали у Додатку II, 
постоје разлике између значења појмова нација и држава али 

485  Ibid. стр. 22. 
486  С. Мијалковић, „Национална безбедност – од вестфалског концепта 

до постхладноратовског“, Војно дело, 2/2019, стр. 56.
487  Штавише, у стручној литератури доминира синтагма „национална 

безбедност“, и то на већини значајних језика света и региона. Зато 
ћемо у остатку наше студије и ми користити ту синтагму али у зна-
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и чињеница да простирање нације и државе не коинцидира-
ју нужно. Зато теоретичари безбедности сматрају да је при-
кладнији назив „државна безбедност… јер се њиме обележа-
ва безбедност државних вредности и интереса, пре свега су-
веренитета, опстанка, уставног уређења и поретка власти“488. 
Стога се за потребе изучавања значаја етике међународне 
политике значење појма безбедности сужава на такав начин 
да обухвати националну (државну) безбедност и то у дефен-
долошком смислу489 у којем безбедност представља заштиту 
и одбрану наведених вредности и интереса. Сам традицио-
нални концепт националне безбедности, који подразумева 
„виталне вредности (суверенитет, територијални интегри-
тет, политичка независност, опстанак државе и национално 
јединство) и државне интересе у анархичној (нестабилној и 
конфликтној) спољној политици… које би требало штитити 
од директних војних и субверзивних претњи…“490 је превази-
ђен из перспективе науке безбедности, али је веома актуелан 
и опортун као концепт који одговара једној етичкој анализи 
међународне политике, у којој су, и поред процеса глобали-
зације, и даље кључни играчи суверене државе491. За разлику 

чењу безбедности државе, а не националног корпуса који може бити 
и ван граница државе. 

488  С. Мијалковић, „Национална безбедност – од вестфалског концепта 
до постхладноратовског“, Војно дело, 2/2019, стр. 60.

489  Дефендологија, наука о заштити и одбрани, подразумева формули 
„заштита + одбрана = безбедност“. С. Мијалковић, Национална бе-
збедност, КПА, Београд, 2009, стр. 45.

490  С. Мијалковић, „Национална безбедност – од вестфалског концепта 
до постхладноратовског“, Војно дело, 2/2019, стр. 59.

491  Чак би се могло рећи да у последњој деценији бележимо својеврстан 
заокрет и пораст значаја суверености и државности у односу на гло-
балистичке интегративне процесе. Изјава бившег америчког пред-
седника Доналда Трампа, да „мудри лидери увек стављају добробит 
сопственог народа и земље на прво место“ и да „будућност не при-
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од модерног концепта националне безбедности, који „подра-
зумева синтезу безбедности грађана… и безбедности држа-
ве, али и њихово партиципирање у сферама међународне и 
глобалне безбедности“492, односно заштиту људских права, 
идентитета, економског и социјалног просперитета, енергет-
ске стабилности, итд. традиционално схватање националне 
безбедности није заинтересовано за проблеме здравства, 
екологије, економије, итд. већ искључиво за „спољну безбед-
ност земље“ по коју су највеће претње „оружани напад спо-
ља и различити облици ‘субверзија изнутра, потпомогнутих 
споља’“493. Зато су насушне и примарне функције националне 
безбедности одбрана државе и обавештајна делатност, које и 
јесу кључне за питања међународне политике и којима ћемо 
се бавити у наставку студије. 

Етика безбедности у међународној политици, у свом 
најужем и минималном облику, бави се етичким изазовима 
националне безбедности, тачније елемената система безбед-
ности задужених за одбрану и заштиту државе у међународ-
ним интеракцијама. Овде треба нагласити да свесно и на-
мерно избегавамо, можда наизглед пригоднију и концизнију, 
формулацију „етика међународне безбедности“ и користимо 
синтагму етика безбедности у међународној политици. Ра-

пада глобалистима. Будућност припада патриотама. Будућност при-
пада сувереним државама и независним нацијама које штите своје 
грађане…“ има изразиту тежину, јер артикулише јасан процес ре-су-
веренизације. Питамо се, можда традиционални концепт национал-
не безбедности ипак није у потпуности превазиђен? Говор Трампа 
пред Генералном скупштином Организације уједињених нација до-
ступан на: https://www.youtube.com/watch?v=zDbK0IpNTmM, при-
ступљено 12.5.2021.

492 С. Мијалковић, „Национална безбедност – од вестфалског концепта 
до постхладноратовског“, Војно дело, 2/2019, стр. 68.

493  Ibid. стр. 60.
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злог оваквом приступу јесте безбедносно-политиколошко 
значење синтагме „међународна безбедност“, која примарно 
означава различите концепте тзв. међународних система бе-
збедности494, а не специфичне изазове спољне безбедности 
једне појединачне државе. За потребе наше студије, која на-
стоји разјаснити улогу морала у међународној политици, да-
леко су важније етичке специфичности оних подсистема си-
стема националне безбедности који су „претежно окренути 
‘према споља’, као што су оружане снаге, односно војска, и 
обавештајне службе“495. 

3.1. Систем безбедности и етика међународне
политике

Неоспорна примарна функција државе, да заштити и 
обезбеди своје трајање и грађане, нужно захтева постојање 
развијеног, комплексног и слојевитог система безбедности, 
нарочито у савременим турбулентним околностима. Нарав-
но, савремене државе ослањају се на различите аутономне 
системе, не само на безбедности, како би осигурале своје 
494 Када се говори о међународној безбедности из перспективе полити-

кологије и науке безбедности, мисли се о различитим концептима 
одржавања безбедности у међународним односима, а не о различи-
тим изазовима система безбедности, тј. спољне безбедности, поје-
диначних држава. Најчувенији концепти међународне безбедности 
су концепти равнотеже снага, колективне безбедности, заједничке 
одбране, интегралне сарадње, безбедносне заједнице, комплекса, 
итд. Шире у:  С. Мијалковић, „Национална безбедност – од вест-
фалског концепта до постхладноратовског“, Војно дело, 2/2019, стр. 
85-98. и Н. Даниловић, М. Гордић, С. Благојевић, Савремени систе-
ми безбедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. стр. 49-50.

495 З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-
сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 164.
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постојање и оптимално функционисање – „политички, еко-
номски… социјални, културни, информационо-технички“496 
итд. Сложени системи националне безбедности, на какве се 
данас ослањају све државе, настали су тек почетком модерне 
ере међународних односа, односно после Вестфалског мира, 
„развојем националних држава и капиталистичког начина 
производње“497. Иако се сам систем безбедности може посма-
трати из најразличитијих академских и практичних перспек-
тива, које природно подразумевају различита схватања, њега 
најшире и најобухватније можемо дефинисати као

„облик организовања и функционисања субјеката дру-
штва, који у одређеним безбедносним условима спрово-
де различите активности на превентивном и репресив-
ном плану ради заштите суверенитета, територијалног 
интегритета и уставног уређења државе, људских права 
и слобода и других вредности друштва од свих извора и 
облика угрожавања и угрожености“498.

Из саме дефиниције система безбедности јасно се може 
видети изузетна комплексност и свеобухватност овог систе-
ма. Како је систем безбедности тек један од подсистема поли-
тичког и правног система, „сви чиниоци безбедности међу-
собно су повезани на основу јединствених начела политичког 
система и правног поретка земље“ а њихови су односи „ди-
намични и узајамни“499. Услов за оптимално функционисање 
496 Н. Даниловић, М. Гордић, С. Благојевић, Савремени системи бе-

збедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. стр. 47.
497 З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-

сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 164.
498 Н. Даниловић, М. Гордић, С. Благојевић, Савремени системи бе-

збедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. стр. 45.
499 З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-

сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 162-163.
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једног тако разгранатог и свеобухватног система јесте посто-
јање подсистема унутар система безбедности, који су ауто-
номни и имају специфичне области и начине рада, методе, 
организацију, итд. Сама та изразита различитост подсисте-
ма унутар система безбедности захтева и различите етичке 
приступе, односно специфичну примену моралних начела на 
специфичне области система безбедности. Основну структу-
ру система безбедности једне државе чине следећи подсисте-
ми: „војска, цивилна одбрана, полиција, обавештајно-безбед-
носне службе, цивилне службе сигурности и приватне аген-
ција за безбедност“500, који заједничким напорима гарантују 
одбрану и заштиту виталних вредности државе. Међутим, и 
поред неизбежне, а вероватно и донекле пожељне, суштинске 
испреплетаности различитих елемената система безбедности, 
може се приметити одређена нужна „подела“ ових подсисте-
ма на унутрашње и спољне, односно на оне који су чиниоци 
унутрашње „стабилности постојећег друштвеног поретка“ и 
оне који су чиниоци „спољне политике“501. Прву групу чине 
подсистеми окренути унутрашњим безбедносним проблеми-
ма, као што су „полиција, службе безбедности, организације 
за деловање у ванредним ситуацијама, приватна безбедност, 
правосудни систем и друго“502, док другу групу подсистема 
који су задужени за безбедносне проблеме „од споља“ чине 
војска и обавештајне службе. 

Разлика у „усмерењима“ (ка унутра и ка споља) различи-
тих подсистема система безбедности осликава се и у њихо-
вим, понекад и суштинским и малтене онтолошким, разлика-
500 Н. Даниловић, М. Гордић, С. Благојевић, Савремени системи бе-

збедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. стр. 52.
501  Ibid. 54-55.
502  З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-

сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 164.
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ма које нужно креирају и разлику у етичком приступу. Иако 
не можемо говорити о етици безбедности као таквој, сасвим 
сигурно можемо говорити о полицијској или војној етици 
као конкретним и постојећим практичним етикама, између 
којих постоје и драматичне разлике, иако се баве подсисте-
мима истог система (националне безбедности). Неки аутори, 
услед супстанцијалних разлика које примећују, сматрају да је 
неопходно правити разлику између онога што је „систем на-
ционалне безбедности и систем националне одбране“503, где 
се систем националне одбране посматра као посебан и ра-
зличит. Управо је овај подсистем система националне безбед-
ности, односно систем националне одбране, који укључује 
војску и обавештајне службе504, кључан за разматрање етике 
међународне политике и биће стога у фокусу наше студије. 
Стога је разумевања два облика примењене етике, војне етике 
и етике обавештајних служби, тј. етике система национал-
не одбране важно за оптимално схватање етике међународне 
политике, нарочито у њеној кулминацији у облику рата, ко-
јем посвећујемо посебно поглавље ове студије. 

503  A. Grizold et all, Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti, FPZ, Zagreb, 
1999, стр. 38, цитирано у: З. Драгишић, „Систем националне безбед-
ности – покушај дефинисања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 165.

504 У овом контексту ради се о обавештајним службама које су примар-
но окренуте „ка споља“, односно о тзв. офанзивним службама чији 
задатак није рад на прикупљању информација о сопственим грађа-
нима и политичко-безбедносним приликама у земљи. 
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3.1.1. Етика система националне одбране

Може се рећи да се појам, односно синтагма, војна ети-
ка релативно усталио у нашем језику, те да није реткост на-
ићи на дискусије о војној етици, како у стручној литератури 
тако и у јавном дискурсу. То је и очекивано, будући да је вој-
ска „најстарији и до данас најефикаснији облик друштвене 
и политичке моћи“505, те сходно томе и привлачи огромну 
стручну и јавну пажњу. Војна етика представља веома живу 
и виталну област примењене етике и подразумева практичну 
примену моралног критеријума на специфичну институцију, 
али и феномен, војске као подсистема система националне 
безбедности. Она се, по дефиницији, бави моралом војске, 
али се чини да сам појам војна етика ипак обухвата прегршт 
међусобно различитих, некада и неповезаних, феномена и 
пракси, управо зато што и појам „морал војске“ може значи-
ти више ствари. Додатну слојевитост, а рећи ћемо и конфу-
зију, у дефинисање војне етике уносе и појмови војни етос506 
и борбени морал507 који су такође присутни у разматрањима 

505 Н. Даниловић, М. Гордић, С. Благојевић, Савремени системи бе-
збедности, Завод за уџбенике, Београд, 2015. стр. 46.

506 Појам војни етос „неопипљиви, спиритуални квалитет… етич-
ку културу… стандарде етичког понашања у војном контексту“. 
P. Mileham, “Civilized Warriors? Professional Disciplines, Ethos, and 
European Armed Forces”, Connections, Vol. 3, 1/2004, стр. 91-92. 
Гроздић под професионалним војним етосом подразумева „систем 
моралних обавеза који се односи на одређене друштвене или про-
фесионалне групе… у облику неписаног, али може бити и писаног 
кодекса моралног поступања“. Б. Гроздић, „Професионални војни 
етос и војна професија“, Војно дело, зима 2010, стр. 278.

507 Појам борбени морал означава „степен спремности и мотивисано-
сти за борбу, рад и напор у било ком тренутку, како у рату тако и у 
миру – у миру је борбени морал елемент борбене готовости, док је у 
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предмета војне етике. У свом најширем смислу, војна етика 
обухвата „врсту професионалне етике… разматрање закона 
оружаних сукоба… историјске доприносе критичком раз-
матрању рата… религијске традиције… нерационалне апеле 
мотивације и охрабривања“508 али и целокупан „војни етос“ 
који се бави питањима употребе силе, односа друштва, ци-
вилних институција, политике и војске, лидерства, професи-
оналне мотивације, борбеног морала, итд.509. Као што се може 
и закључити, појам војна етика обухвата сва могућа значења 
термина морал, која су детаљно објашњења у теоријском уво-
ду ове студије. У свом етичком, нама примарном и једином 
битном значењу, „морал“ којим се бави војна етика тиче се 
специфичних изазова и дилема у којима се могу наћи при-
падници војске, а које су готово немогуће за „цивилни“ део 
друштва. Како је подручје живота, а и сама делатност којом 
се бави војска, изразито специфична и природно је било кон-
ституисање посебне примењене етике која ће испитивати 
начине и могућности примене универзалног моралног кри-
теријума на специфичне околности војске. Штавише, војска 
представља „једну од најснажнијих и најкохезивнијих морал-
них заједница у модерном друштву“510 у великој мери и зато 
што је суочена са драстично различитим моралним изазови-
ма у односу на остатак друштва. Очигледно је да је најспеци-

рату он елемент борбене ефикасности“. Д. Станар, „Етички чинилац 
борбеног морала“, Национални интерес, Vol. 37, 1/2020, стр. 11.

508 M. L. Cook, H. Syse, “What Should We Mean by ‘Military Ethics’”, 
Journal of Military Ethics, Vol. 9, 2/2010, стр. 120-122.

509 Шире у: Б. Гроздић, С. Кузмановић, Б. Николић, „Војна етика у си-
стему наука и њен однос према наукама о одбрани“, Војно дело, лето 
2011, стр. 237-250.

510 А. Фатић, „Савремена технологија ратовања у светлу хришћанског 
морала“, Православље и рат, (ур. Б. Гроздић), МЦ Одбрана, Бео-
град, 2017, стр. 120. 
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фичнија могућа околност у којој се припадници војске суоча-
вају са моралним дилемама и нејасноћама околност рата, те је 
и логично да управо „рат и његова праведност јесу, и увек ће 
остати, у фокусу војне етике“511 као њен централни и суштин-
ски елемент, којим ћемо се бавити у последњем делу студије. 
Међутим, постоји још неколико веома специфичних изазова 
војне етике са којима се ваља упознати. 

За разлику од појма војне етике, синтагма етика оба-
вештајних служби много је ређа у широј употреби, чак и у 
стручним и академским круговима, иако је обавештајна де-
латност нераскидиво повезана са постојањем држава уопште 
и представља „један од најзначајнијих темеља националне 
безбедности сваке државе“512. Разлог недостатка систематич-
ног разматрања етике обавештајног рада свакако не лежи у 
споредности или ефемерности значаја обавештајних служби, 
већ у инхерентној тајности и кландестиности саме приро-
де овог подсистема националне безбедности. Додатно, поље 
обавештајног рада претпоставља, додуше као и поље војске у 
многоме, својеврстан аргумент нужде и неопходности који у 
разматрању морално забрањеног функционише као морални 
„адут“ и оправдање. Зато и не чуди што појмови којима се 
описује обавештајни рад имају снажне неморалне конотације 
– „издаја, непријатељство, шпијунажа, двоструки агент, трик, 
обмана, превара, прислушкивање, упад у приватност, пот-
купљивање, уцене, ликвидација, компромитација, итд.“513. У 

511 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-
бротољубље, Београд, 2019, стр. 300.

512 З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-
сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 173.

513 А. Фатић, С. Кораћ, А. Булатовић, Етика криминалистичко-обаве-
штајног рада, Институт за међународну политику и привреду, Бео-
град, 2013, стр. 43.
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контексту офанзивног обавештајног рада514, који је заправо 
облик обавештајног рада за који је заинтересована студи-
ја етике међународне политике јер је он „алат“ интеракције 
између држава, сви наведени поступци и праксе обично се 
настоје оправдати нужношћу која је деривирана из насушног 
значаја безбедности земље. Инсистирање на бескомпроми-
сној ефикасности рада, без обазирања на евентуалне морал-
не забране, утемељено је дакле на претпоставци да вредност 
безбедности има снагу да оправда све поступке који је осигу-
равају. Зато и не чуде размишљања високих официра у обаве-
штајној заједници који се у својим дугим каријерама, по соп-
ственом признању, никада нису суочили са питањем „да ли је 
смер усвојене акције законит и етичан“ већ их је искључиво 
занимало „да ли ће овај смер акције имати дејство“515.

И у случају војске и у случају обавештајних служби, наи-
лазимо на евидентну и неизбежну тензију између различитих 
моралних забрана и вредности безбедности, која својим су-
штинским значајем за државу делује као неупитно оправдање 
за поступке који би у сваком другом контексту били морално 
забрањени. Већ на први поглед јасно нам је да се у случају 
ових и оваквих примењених етика (војне етике и етике оба-
вештајних служби) доминантно ослањамо на консеквенција-
листичку логику оправдавања поступака исходом, односно 
утилитаристички прорачун у којем је безбедност државе и 
514 Обавештајне службе, по својој организацији и намени могу бити 

дефанзивне и офанзивне, односно контраобавештајне и обавештај-
не. Шире о разним класификацијама обавештајних и безбедносних 
служби у: М. Бајагић, Методика обавештајног рада, КПУ, Београд, 
2010, стр. 99-101.

515 Ради се о изјави помоћника директора ФБИ за обавештајне послове, 
Вилијама Саливена. А. Фатић, С. Кораћ, А. Булатовић, Етика кри-
миналистичко-обавештајног рада, Институт за међународну поли-
тику и привреду, Београд, 2013, стр. 47.
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народа вредност која гарантује максималну срећу максимал-
ном броју људи, и као таква може по правилу послужити као 
оправдање за све могуће замисливе и незамисливе поступке 
и праксе. Ипак, не смемо никако губити из вида озбиљна упо-
зорења разних знаменитих филозофа и етичара, критичара 
утилитаризма, који са правом указују на то да нас утилита-
ристичке рачунице могу одвести у морални пакао и „амбис 
утилитаристичке апологије за масовна убиства“516 и све оста-
ле интуитивно апсолутно несхватљиве поступке. Са друге 
стране, морамо бити свесни и чињенице да безбедност, одно-
сно очување мира, заиста јесте есенцијална вредност која је 
оквир било каквог „нормалног“ и пожељног начина живота, 
и да заиста може да оправда поступке и праксе који остају 
апсолутно неприхватљиви у остатку друштвеног система. 
Пре него што закорачимо у дискусију о етици рата, у којој се 
без дилеме најочитије манифестују обе стране медаље односа 
безбедности и морала, осврнимо се укратко на неколико спе-
цифичних изазова који стоје пред војском и обавештајним 
службама као подсистемима националне безбедности наме-
њених очувању постојања државе и мира. 

Изазови етике система националне одбране

Појам људских права вероватно је један од централних 
и одлучујућих појмова савремене цивилизације, нарочито у, 
данас зрелом, процесу глобализације. Незамисливо је данас 
разматрати глобализацију и уопштено динамику међународ-
них односа без разматрања људских права која су „у језгру 
сваког политичког и друштвеног дискурса у домаћој и спољ-
516 T. Nagel, “War and Massacre”, Mortal Questions, CUP, Cambridge, 

1979, стр. 56.
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ној политици. Цео наратив међународне политике суштин-
ски лежи на стубовима имплементације и заштите људских 
права“517. Са једне стране, захтев за поштовањем „базичних 
људских права, која данас сасвим сигурно узимамо здраво 
за готово, је неопходан предуслов сваког људског прогреса 
и побољшања квалитета живота“518, па данашњи, историјски 
незамисливо висок, стандард „нормалног“ живота у великој 
мери дугујемо цивилизацијском помаку на пољу људских 
права. Међутим, са друге стране идеја људских права по-
дигнута је малтене на ниво глобалне идеологије, „секуларне 
религије“519, која нужно подлеже свим оним законитостима 
којима подлежу све идеологије – тежњама тоталности, ис-
кључивости и нажалост насилној заслепљености. Тако идео-
логија људских права неретко прераста у апологију насилног 
задирања у суверенитет држава, патерналистичког мешања и 
„усрећавања“ оних народа који сами нису способни да раде у 
своју корист, и веома либерално тумачење идеје „одговорно-
сти да се заштити“. Одговорност да се заштити (Responsibility 
to Protect)520 усвојена је као принцип од стране ОУН 2005. го-
дине и подразумева постојање опште, глобалне, одговорно-
сти да се становништво ма које земље заштити од геноцида, 
ратних злочина, етничког чишћења и злочина против човеч-
ности. Међутим, племенита идеја одговорности и дужности 
да се помогне другима може да доведе до веома трагичних 
517 D. Stanar, “The Right to Die With Dignity: Soldiers in Post-modern 

Warfare”, Yearbook Human Rights Protection Human Rights Protection 
– The Right to Human Dignity, (ed. Z. Pavlović), No.3/2020, стр. 521.

518  Ibid. стр. 520.
519 V. Kambovski, “Natural Rights, Legitimacy of Law and Supranational 

Basis of Unlawfulness”, Human Rights Protection – From Unlawfulness 
to Legality, (ed. Z. Pavlović), No.1/2018, стр. 34.

520 Шире у: Responsibility to Protect: Perspectives in Theory and Practice, 
(ed. D. Whetham, B.J. Strawser), Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2015. 
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импликација уколико се сама идеја људских права и поимање 
улоге појединца у друштву схвати на исувише узак (ексепци-
оналистички и готово екстремистички) начин. У том случа-
ју, одговорност да се заштити постаје борбени поклич једне 
нео-крсташке идеологије која „штити“ оне којима заштита не 
треба, који ју не желе и који заправо у својим очима нису ни 
угрожени. 

Фокус наше студије ипак неће бити усмерен на питање 
кршења и заштите људских права од стране нама значајних 
подсистема националне безбедности (војска и обавештајне 
службе) јер се огромна количина литературе до детаља бави 
питањима оправданости употребе силе и насиља у заштити 
људских права као и евентуалних прекорачења граница на-
рушавања људских права у војним и обавештајним опера-
цијама. За разлику од тога, чини се недовољно разјашњено 
питање степена и оправданости евентуалног ускраћивања 
људских права онима који раде у подсистемима војске и оба-
вештајне службе, од стране државе за коју раде. Ово је пита-
ње нарочито важно за све оне појединце који граде каријере 
у овим институцијама, као и за оне који имају амбицију да то 
ураде. Да ли припадници војске и обавештајних служби за-
државају сва права која поседују и „цивили“, или је пак про-
фесионална нужност да се одређена права ускраћују, укљу-
чујући ту и нека основна људска права? Пишући о оружаним 
снагама, а иста се логика може применити и на обавештајне 
службе, Лади (Luddy) закључује да 

„војска мора да игра по веома другачијим правилима, јер 
има веома другачија очекивања од својим припадника. 
Иако војска тежи да ослика композицију и вредности 
друштва колико год је то могуће, војници неизбежно 
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губе многе слободе које цивили узимају здраво за гото-
во, јер за разлику од цивила, они се редовно суочавају са 
смрћу само зато што им то неко нареди“521.

Најочигледнија људска права, која су под знаком питања 
у овом специфичном сегменту друштва, као што су право на 
живот, слободу кретања, вероватно и достојанство, најугро-
женија су природно у стању рата. Али, и ван рата (или било 
каквог другог оружаног сукоба), нека базична људска права 
носе веома специфичну тежину у војсци и обавештајној слу-
жби. Нека од њих су право на слободу мишљења и говора, 
право на једнак третман и недискриминацију, право на при-
ватност, право на равноправност, итд. 

- Право на слободу говора
Право на слободу говора једно је од најбазичнијих људ-

ских права и потпорних стубова развијених демократских 
друштава. У уводу Универзалне декларације о људским прави-
ма, усвојене резолуцијом 217 (III) Генералне скупштине УН 
1948. године, наводи се да је цивилизацијски циљ „стварање 
света у којем ће људска бића уживати слободу говора“, док се 
чланом 19. прецизно дефинише „право на слободу мишљења 
и изражавања“522. Данас слобода говора подразумева све вр-
сте комуникације – вербалну, писану, визуелну, апстрактно-
-уметничку, итд. Право на слободу говора гарантује поједин-
цима у друштву да имају право да искажу свој став, мишљење 
или неслагање без страха од било какве врсте санкције, док 

521 J. Luddy, “Sensitive Killers: A New Age Dawns on Pentagon”, World 
and I, Vol. 9, стр. 381.

522 Универзална декларација о људским правима, Генерална скупштина 
Уједињених нација, Резолуција 217 (III), 10. децембар 1948. године.  
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год њихово изражавање не прелази у говор мржње523 који се 
као облик политичког насиља524, може испољавати и арти-
кулисати на најразличитије начине525.  Међутим, структура, 
традиција, организација па и сама природа наведених под-
система националне безбедности стоји у опозицији са оним 
што је опште прихваћено у остатку друштва, што се нарочи-
то примети у институционалном односу према слободи го-
вора. Наиме, припадницима војске и обавештајних служби 
драматично је редуковано право на слободу изражавања, чак 
и када нема говора о било каквој форми говора мржње. При-
рода институција, која подразумева висок степен тајности, 
строгу хијерархију и субординацију која нужно захтева бес-
поговорну послушност, очито је у колизији са правом на сло-
боду говора свих појединаца који у њима раде. Али, како се 
може оправдати ускраћивање базичног људског права одре-
ђеној професионалној групи526? Да ли је то уопште могуће, 

523 Шире у: Д. Дамјановић, „Говор мржње, постојећи проблеми и по-
требне мјере“, Култура полиса, Vol. 39, 2019, стр. 85-95.

524 С. Анђелковић, В. Таловић, „Говор мржње као облик политичког на-
сиља“, Српска политичка мисао, Vol. 60, 2/2018, стр. 65-78.

525 Савремени политички дијалог у најразвијенијим демократским 
друштвима света у великој мери одређен је и константном тензи-
јом између права на слободу говора и нарастајућег нео-либералног 
утицаја на дефинисање говора мржње. Увођењем идеја као што су 
„микро-агресија“, „увредљиви говор“, итд. заиста се радикално сма-
њује обим онога што може и сме да се каже, јер се комуницира у 
перманентном страху од могућности да се неко „увреди“ оним што 
се изговара, што може имати тешке материјалне и професионалне 
последице по онога ко својим мишљењем „вређа“.

526 Ово је више реторичко питање, будући да се војницима у рату ускра-
ћује и елементарно право на живот, тако што им се одузима право 
да не буду нападнути те се означавају као легитимне мете за чије 
убијање не постоје било какве санкције. 
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и да ли се може говорити о апсолутној забрани изражавања 
„неподобних“ ставова?

Као и у случају апологије одређених поступака и пракси 
у међународној политици, и у овом контексту је „адут“ којим 
се побија право на слободу говора управо безбедност грађана 
државе, која може бити угрожена уколико припадници вој-
ске и обавештајних служби слободно практикују своје право 
на слободу говора. Наиме, логика каже да се припадницима 
ових институција ускраћује право на слободно изражавање 
јер би њихово слободно изношење ставова могло угрозити 
основна права грађана које би требало да штите, укључују-
ћи ту и њихово право на живот. Однос припадника војске и 
обавештајних служби са остатком грађана је изразито специ-
фичан, будући да се они (припадници војске и обавештајних 
служби) добровољно одричу низа загарантованих људских 
права како би заштитили права грађана! У екстремним слу-
чајевима, они се чак одричу и свог права на живот, како би 
заштитили животе и добробит грађана! Иако је ова логика 
заиста „логична“ и иако она јасно открива магнитуду и пре-
судан друштвени значај жртве припадника ових институци-
ја за свако друштво, она ипак не може у свакој ситуацији да 
оправда својеврсну репресију овим људима од стране инсти-
туција у којима раде. Постоје случајеви у којима недовољно 
разумевање практичне етике и моралних обавеза у овим под-
система националне безбедности доводи до неоправданог 
кршења права на слободу говора, које се поново настоји ар-
гументовати интересом безбедности. 

Кључни фактор у неразумевању моралних обавеза у 
контексту слободе говора и изражавања неслагања у војсци 
и обавештајним службама јесте, парадоксално, инсистира-
ње управо на моралној врлини лојалности, која се узима као 
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централна у професионалном етосу ових институција. Тачни-
је, не само инсистирање на лојалности, већ инсистирање на 
погрешном виду лојалности које долази из практичног нера-
зумевања ове, заиста виталне, врлине. Присетимо се теорије 
врлина као облика нормативно етичке теорије, тачније њене 
критике. Исказивање врлине изузетно је повезано са контек-
стом у коме се она дешава, те је сасвим могуће да поступање 
по једној врлини (у нашем случају оданости) буде морално 
неоправдано. У контексту сагледавања моралних изазове 
војске и обавештајних служби, незаобилазна је чињеница 
да је оданост најважнија професионална врлина, уз нарав-
но храброст. Оданост је присутна као кључна врлина у свим 
„етичким кодовима, листама вредности, кодексима понаша-
ња, војничким кредима и сличним документима савремених 
армија“527, и на њој је базирана институционална култура 
овог сектора система безбедности. У неколико студија разли-
читих аутора528, које су се бавиле компаративном анализом 
више десетина војничких кодекса части, доказано је да вр-
лина оданости заузима централно место у свим анализира-
ним примерима, и да чини камен темељац савремене војне 
етике. Она, заједно са храбрости, „формира суштину војнич-
ке части из које се деривирају све остале врлине“529 значајне 
како за војску тако и за обавештајне службе данас. Међутим, 

527 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 30, 2/2021, стр. 28.

528 P. Mompeyssin, “Soldier’s codes of conduct in different countries around 
the world”, Journal of Defense Resources Management. 5/2014, стр. 6; 
H. Bouzid et al, “Toward a European code of conduct for military and 
peacekeeping forces” Routledge Handbook of Military Ethics (ed. G. Lu-
cas), Routledge, London, 2015, стр. 194-207.

529 P.M Kaurin, The Warrior, Military Ethics and Contemporary Warfare: 
Achilles Goes Asymmetrical, Routledge Taylor and Francis Group, Lon-
don, 2016, стр. 40.
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врлина оданости није „иновација“ у сектору безбедности, 
већ је одувек нераскидиво повезана са свима онима који су 
представљали ратнике и заштитнике својих друштава. Чу-
вена студија Шенон Френч (French), Ратнички код, јасно 
демонстрира непрекидну нит носећих вредности у култури 
и идентитету ратника, те захтев за лојалношћу проналази у 
свим ратничким организацијама и „кастама“, од античке Грч-
ке и Рима, преко нордијских Викинга до кинеских ратника 
и јапанских самураја530. Али оданост, иако очигледно инхе-
рентно суштинска, није једноставна за разумевање у инсти-
туцијама оружаних снага и обавештајних служби, понајвише 
услед своје слојевитости и истовременог постојања на више 
нивоа, што веома често доводи до субоптималних и штетних 
тумачења и исхода. 

Кључ неразумевања лојалности лежи у одговору на пи-
тање – коме су лојални припадници војске и обавештајних 
служби? Како то обично бива, комплексна питања изискују 
нужно још комплексније одговоре. Наиме, у случају припад-
ника ових професија, можемо говорити о симултаном посто-
јању више нивоа оданости, који су у идеалном случају ком-
патибилни или чак произилазе један из другог. Међутим, у 
оним мање него идеалним случајевима, што ће рећи веома 
често, различити нивои оданости могу доћи у конфликт па је 
исправно разумевање и решавање овог конфликта веома ва-
жно за (не)оправдано ускраћивање права слободе изражава-
ња. Први ниво оданости јесте онај без којега уопште не бисмо 
могли да замислимо ове подсистеме националне безбедности 
– оданост саборцима, друговима и јединици. Ово је примар-
но разумевање лојалности уопштено у систему одбране, и 

530 S.E, French, The Code of the Warrior: Exploring Warrior Values Past 
and Present, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2003.
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оно чини „кључни фактор који спречава потпуни колапс у 
сусрету са опасношћу, и који омогућава људима да наставе 
даље са знањем да их њихова ‘браћа по оружју’ неће напусти-
ти“531. Ниво оданости који ћемо назвати оданост групи очито 
је неопходан за изградњу оптималне кохезије унутар једини-
ца која често може значити разлику између победе и пора-
за односно живота и смрти. Међутим, овај ниво оданости, 
уколико се претпостави осталим нивоима, доводи до ката-
строфалних последица као што су „ратни злочини и чињење 
зверстава“532. 

Други ниво оданости представља оданост професији и 
подразумева захтев за поштовањем славних и светих тра-
диција одређене професије, или чак у ужем смислу и одре-
ђене јединице. Репутација војних јединица, обавештајних 
служби и целокупне ратничке историје једног народа почива 
на традицијама и стандардима понашања који су успоста-
вљани деценијама, понекад чак и вековима. Ови стандарди 
веома често у својој суштини почивају на дубоко моралној 
претпоставци жртвовања, витештва, суперерогације, части, 
итд. Оданост таквим традицијама подразумева да припадни-
ци тих институција својим поступцима морају одражавати 
вредности које су крвљу и жртвовањем уткане у историју 
једне јединице или службе. Мотивација за поштовање висо-
ких етичких стандарда долази из „жеље појединаца да не ука-
љају успомену на ратнике пре њих“533 који су изградили име 
и репутацију институције којој припадају. Ово је нарочито 
евидентно у војсци, јер историја једне војске или специфичне 
531 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-blowing: Loyalty Misplaced and 

Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 30, 2/2021, стр. 30.
532 S.E, French, The Code of the Warrior: Exploring Warrior Values Past 

and Present, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2003, стр. 50.
533  Ibid. стр. 16.
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јединице у војсци „подсећа људе да су део нечега већег од њих 
самих, да постоје стандарди понашања и поступања који су 
створени од оних који су пре њих били ту, и да је неопходно 
да их се придржавају“534. Овај је ниво оданости на фантасти-
чан начин осликан у, у савременој војној историји веома по-
знатој, ситуацији у Вијетнаму у којој припадник америчких 
Маринаца, узнемирен смрћу својих сабораца, намерава да 
свој бес искали на невиним вијетнамским неборцима. Када 
су се сва остала наређења и молбе његових надређених да 
то не чини показале неадекватним, узвик његовог команди-
ра „Маринци то не раде“535 био је довољан да војник спусти 
оружје, свестан да традиција јединице којој припада захтева 
оданост одређеним стандардима понашања. 

Коначно, трећи ниво оданости подразумева „оданост 
друштву, или боље речено, сопственој нацији“536 односно др-
жави. Ово је заправо она оданост на коју се, традиционал-
но, и заклињу припадници целокупног система националне 
безбедности, у форми свечаних заклетви. Оданост народу, 
као трећи и највиши ниво оданости, јесте управо она ода-
ност и лојалност из које се деривира сваколико одрицање од 
права, укључујући и право на слободу говора и изражавања. 
Заклетвом на служење народу и његовим интересима при-
падници сектора безбедности свесно се одричу одређених 
права и привилегија у сврху заштите права и привилегија 

534 S, Anglim, “An Educated Military: Professional Education and the Pro-
fession of Arms”, Redefining the Modern Military: The Intersection of 
Profession and Ethics, (ed. N.K. Finney and T.O. Mayfield), Naval Insti-
tute Press, Annapolis, 2018, стр. 164.

535 S.E, French, The Code of the Warrior: Exploring Warrior Values Past 
and Present, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2003, стр. 14.

536 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 30, 2/2021, стр. 31.
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остатка друштва, тј. народа који штите. Али, може ли из ода-
ности народу да проистекне обавеза да се изрази неслагање 
или „непожељно“ мишљење унутар наведених подсистема 
националне безбедности, и тиме занемаре остала два нивоа 
оданости? Уверени смо да може. У ситуацијама у којима до-
лази до конфликта лојалности, односно у којима поступак 
(у нашем случају коришћење права на слободан говор) про-
изилази из једне али крше остале лојалности, мора се јасно 
препознати хијерархија ових нивоа лојалности. То практич-
но значи да је оданост народу најважнија и најелементарнија 
оданост из које проистичу не само сви остали нивои одано-
сти, већ и све друге врлине и вредности у систему безбедно-
сти. Из ове оданости народу, и заклетве да ће се чинити све 
што је потребно за интерес и добробит народа, произилази и 
одрицање од права на ненападање, и поменуто одрицање од 
права на слободу изражавања, на слободу кретања, итд. Тек 
уколико је испуњена ова обавеза лојалности народу, може-
мо говори о потреби оданости професији и оданости групи у 
којој појединац функционише. Неретке су ситуације у којима 
настаје конфликт лојалности у којима се од појединца тражи 
да ћутањем остане лојалан својој групи док он истовремено 
крши своје обећање лојалности интересима народа, јер ћута-
ње и прикривање злочина и неморалних поступака у његовој 
институцији директно штети истим оним интересима и до-
бробити народа за које је дао реч да ће свим средствима бра-
нити. У савременим друштвима овакве ситуације подводимо 
под појам узбуњивања537 у којем се „појединци суочавају са 

537 Појам узбуњивање или „дување у пиштаљку“ (whistle-blowing) под-
разумева изношење информација у јавност, или уз ланац командова-
ња, о нелегалним, неморалним и штетним поступцима и праксама 
које се дешавају унутар институције у којој узбуњивач ради. Фено-
мен узбуњивања се везује за велике и значајне системе државе, а 
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често нерешивим проблемом: коме остати лојалан – групи, 
професији или народу?“538. Међутим, у оваквим ситуацијама 
нема истинског проблема – припадници система безбедно-
сти изнад свега морају бити лојални интересима и добробити 
сопственог друштва и народа, што ефективно ствара обавезу 
да искористе право на слободу говора и узбуне јавност када 
год се унутар њихових институција дешава нешто што је 
противно друштвеним интересима. Исказивање лојалности 
групи у таквим ситуацијама, које подразумева прикривање, 
помагање и заташкавање, не само да није морално и да се не 
може оправдати позивањем на аргумент безбедности, већ је 
изразито супротстављено и лојалности професији и лојално-
сти народу. 

Чини се да је питање правилног решавања конфликта 
лојалности и граница одрицања од људских права у сектору 
безбедности више етичко питање него што се на први поглед 
чини. Наиме, није неспособност припадника сектора безбед-
ности да препознају интерес народа или морални принцип 
по којем треба да делају разлог зашто се узбуњивање сматра 
проблематичним и зашто се ретко дешава. Разлог „проблема-
тичности“ ове ситуације лежи у још једној насушној врлини 
сектора безбедности, и њеном (не)правилном разумевању – 
храбрости. Ако је оданост врлина без које се не може зами-
слити функционисање целокупног сектора безбедности, онда 
је храброст condicio sine qua non уопште постојања било које 

чини се да највећи утицај има у сферама политике и безбедности. 
Штавише, најпознатији узбуњивачи на свету дошли су до глобалне 
препознатљивости управо зато што су у јавност износили податке о 
нелегалном и неетичком понашању у сектору безбедности – Џули-
јан Асанж, Едвард Сновден, Бредли (Челзи) Менинг, Џо Дарби, итд. 

538 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 30, 2/2021, стр. 32.
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институције у систему националне одбране. У систему наци-
оналне безбедности, „храброст је врлина par excellence”539, вр-
лина на којој се изграђује целокупан професионални иденти-
тет. Иако је врлина храбрости очигледно једна од најважнији 
људских врлина уопште у свим познатим културама, и иако 
је она „најчешћа тема у целокупној светској литератури“540, 
њу је такође веома тешко дефинисати541. У систему безбед-
ности врлина храбрости првенствено се схвата као физичка 
храброст, као „диспозиција да се суочимо са опасношћу без 
узмицања“542 прихватајући ризик од повреде или чак смрти. 
Међутим, то није једини начин на који се може и треба схва-
тити врлина храбрости. У контексту узбуњивања, тј. кори-
шћења права на слободу изражавања, много је значајнија мо-
рална храброст. Појам морална храброст релативно је нов, и 
настаје у енглеском језику пре два века, када се дефинише као 
способност да се „суочимо са болом и опасношћу друштве-
ног неодобравања у настојањима да испунимо дужност“543. У 
систему безбедности „друштвено неодобравање“ долази у ве-
ома сложеним и интензивним облицима који подразумевају 
јавну осуду, маргинализацију, остракизам, увреде, па чак и 
физичку опасност! За оне који раде у систему безбедности, 
управо због његове природе, „бити назван кукавицом је нај-

539 R, Sparrow, “Drones, Courage, and Military Culture”, Routledge Hand-
book of Military Ethics (ed. G. Lucas), Routledge Taylor and Francis, 
London, 2015, стр. 383.

540 W.I, Miller, The Mystery of Courage, HUP, Cambridge, 2002, стр. 8.
541  Милер у свом значајном делу Мистерија храбрости приказује сто-

тине различитих покушаја дефинисања ове врлине, из различитих 
култура и временских периода, али и сам на крају закључује да је 
општа дефиниција храбрости вероватно немогућа. Ibid. 

542 H, Sidgwick, The Methods of Ethics, 7th ed, MacMillan and Co, London, 
1907, стр. 353.

543  Ibid. стр. 345.
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гора увреда коју неко може да прими“544, а то је управо једна 
од „санкција“ за исказивање моралне храбрости, уз очекиван 
репертоар који укључује и појмове издајице, издајника, и на-
равно неке много профаније. Целокупна природа и култура 
система безбедности је таква да је „лакше да у вас пуцају него 
да вам се смеју и понижавају“545, што нужно долази након 
сваког облика кршења лојалности групи. Зато је морална хра-
брост да се поступи по дужности и лојалности према инте-
ресима народа, чак и када то значи кршење лојалности групи 
(ређе и професији) изузетно ретка, али ништа мање неоп-
ходна у систему. Штавише, пракса показује да је у контексту 
система безбедности готово немогуће исказати моралну хра-
брост без значајне количине и „класичне“, физичке, храбро-
сти – „оне се не искључују нужно; напротив, морална хра-
брост често захтева физичку“546. Нигде ово није очигледније 
и евидентније него у војсци и обавештајним службама, где се 
кршење лојалности групи веома често плаћа главом. Заиста, 
многи би били „кукавице“, само да су довољно храбри547!

544 S.E, French, The Code of the Warrior: Exploring Warrior Values Past 
and Present, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, 2003, стр. 24.

545 W.I, Miller, The Mystery of Courage, HUP, Cambridge, 2002, стр. 254-
255.

546 D. Stanar, “Martial Virtues and Whistle-blowing: Loyalty Misplaced and 
Courage Misunderstood”, Vojenske rozhledy, Vol. 30, 2/2021, стр. 35.

547 Ова чувена мисао најчешће се приписује британском историчару 
Томасу Фулеру, али се може наћи и код других аутора, у различитим 
верзијама. 
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- Право на једнак третман
Право на једнак третман, тј. право на равноправност 

и недискриминацију сасвим извесно је „једна од фокалних 
тачака борбе за даље унапређење квалитета живота сваког 
појединца, али и друштва у глобалу“548 у последњих неко-
лико деценија у којима се чине цивилизацијски помаци ка 
идеалу једнакости. Сама Универзална декларација о људским 
правима започиње реченицом да се „сва људска бића рађају 
слободна и једнака“549, из чега се даље изводи низ посебних 
права која следе из њихове једнакости. Стремљење ка општој 
људској једнакости није наравно започело у нашем добу, али 
је у данашњим демократијама оно добило форму носећег и 
централног идеала савременог људског друштва. Идеја о 
једнакости људских бића чини арматуру темеља сваке мо-
дерне демократије и она је апсолутно општеприхваћена као 
позитивна и потпуно неконтроверзна550. Како Амартја Сен 
(Amartya Sen) исправно закључује, „свака нормативна теори-
ја друштвеног уређења која је уопште издржала тест времена 
изгледа да захтева једнакост нечега – нечега што се сматра ва-
жним у тој теорији“551. Али, да ли је то нешто универзално? 
Да ли уопште постоји консензус око тога каквој једнакости 
друштво стреми, тј. једнакости чега? Ако знамо да је појам 
друштвене неједнакости изразито „слојевит, комплексан и 
вишезначан проблем“552 да ли је уопште за очекивати да по-
548 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 

изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 402.

549 Универзална декларација о људским правима, Генерална скупштина 
Уједињених нација, Резолуција 217 (III), 10. децембар 1948. године. 

550 C. Knight, “Describing Equality”, Law and Philosophy, Vol. 28, 4/2009, 
стр. 328.

551  A. Sen, Inequality Reexamined, HUP, Cambridge, 1992, стр. 12.
552  И. Кајтез, Социологија, МЦ Одбрана, Београд, 2019, стр. 691-702.
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јам једнакости буде једноставан? Он то, очекивано, није па 
свака дискусија о једнакости и праву на равноправност мора 
започети дефинисањем облика или форме једнакости за коју 
се као цивилизација залажемо.

Интуитивно и здраворазумско схватање једнакости 
људи јесте оно које је обликовано јудео-хришћанским идеа-
лом једнакости створених бића, тј. људи, пред својим створи-
тељом, односно Богом. Једнакост пред Богом (Equality before 
God) почетна је премиса модерних западних друштава, из 
које је деривирана „најпрогресивнија и најплеменитија арти-
кулација“ односно „концепт једнакости шанси“ који предста-
вља „витално ткиво идеје меритократије и једну од супстан-
цијалних идеја демократије“553. Једнакост шанси (Equality of 
Opportunity) подразумева да свим појединцима мора бити 
дата једнака шанса за успех у било ком напору, без обзира 
на њихове карактеристике и одреднице идентитета. На такав 
начин друштво заснива меритократију554 у којој ће позици-
ја и функција појединаца у друштву бити одређена искљу-
чиво њиховим знањем, умећем, талентима и склоностима, а 
не „рођењем, националношћу, бојом, религијом, полом или 
било којом другом ирелевантном карактеристиком“555. Им-
плементација принципа једнакости шанси у друштву гаран-
тује „слободну конкуренцију“ у којој свим чланови друштва 
имају једнако право и шансу да остваре оно што желе, јер им 
553 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 

изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 403.

554 Меритократија је појам којим се означава „владавина по заслузи“, 
тј. владавина оних који су најспособнији и најзаслужнији. Да би 
друштво „открило“ ко је најспособнији и најзаслужније неопходно 
је да свим својим члановима обезбеди једнаке шансе за успех. 

555 M. Friedman, R. Friedman, Free to Choose, Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1980, стр. 132. 
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се гарантује једнак третман и недискриминација по било ко-
јој основи – полној, верској, расној, итд. Једноставно речено, 
исти критеријуми за све резултирају испливавањем квалите-
та и најбољим исходом за друштво. Нажалост, људска циви-
лизација се заиста миленијумима мучила са препознавањем 
ове чињенице, те се над неким групама вршила дискрими-
нација и онемогућаван им је једнак третман. Позиција жена 
у друштву кроз историју најбољи је показатељ погубности 
друштвене дискриминације по основу пола, док се у не-та-
ко-давној историји западног света оголило све тиранство и 
неморалност дискриминације људи на расној основи. 

Крајем XX и почетком XXI века развијени свет прибли-
жио се, колико је то у реалним условима могуће, идеалу једна-
кости шанси имплементацијом разноврсних решења и норми 
којима се забрањивала било каква врста дискриминације и 
настојао омогућити једнак третман свих људи. Меритократи-
ја би у таквим условима морала гарантовати оптималне исхо-
де за друштво у глобалу, јер би полуге моћи на свим нивоима 
биле у рукама оних који су најспособнији, који то највише 
заслужују и који друштву могу да донесу максималну корист. 
Међутим, крајем прошлога века долази до „парадигматске 
промене схватања појма једнакости“556 у најразвијенијим де-
мократија света, где под снажним утицајем екстремних ака-
демских либералних кругова једнакост шанси бива означена 
„неадекватном“ и „превазиђеном“ у корист дефинисања нове 
форме схватања једнакости – једнакости исхода (Equality of 
Outcome). Либерални аутори оцењују једнакост шанси само 

556 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 
изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 403.
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као „химеру уколико она не доноси једнакост исхода“557, јер 
је једина мера једнакости заправо равномерна дистрибуција 
материјалних добара, друштвеног угледа, социјалног успеха 
и свих других ствари унутар једног друштва, а не једнакост 
шанси свих чланова друштва да до њих дођу. Дакле, неопход-
но је да апсолутно сваки појединац оствари исте резултате, 
не само да му се да једнака шанса као и свима осталима, јер 
само исти исход заправо гарантује да су шансе биле једнаке. 
Једнакост исхода очито је базирана на потпуно неистинитој 
почетној премиси, према којој се сматра да „уколико је исход 
неједнак, можемо бити разумно сигурни да су и шансе биле 
неједнаке“558. Поред тога што је неистинита, ова премиса је и 
дословно апсурдна –

„Постоји огроман број објективних и субјективних фак-
тора који утичу на то да појединци са оквирно, или чак 
потпуно, истим шансама остваре потпуно неједнаке и 
различите резултате – степен мотивисаности за исход, 
степен заинтересованости за активност, когнитивне и 
емотивне предиспозиције, карактерне инклинације, пси-
хо-физичке способности, културна матрица, снага воље 
и степен самопоуздања, немогућност контроле објектив-
них догађаја у окружењу (срећа), итд.  Листа фактора 
који утичу на могућност остваривања различитих резул-
тата особа са истим почетним шансама је готово беско-
начна“559.

557 A. Philips, “Defending Equality of Outcome”, Journal of Political 
Philosophy, Vol. 12, 1/2004, стр. 8.

558  Ibid. стр. 13.
559 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 

изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 404.
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Концепт једнакости исхода не само да не доприноси 
жељеној меритократији, већ стоји у опозицији са њом, као 
и са принципима једнакости шансе, будући да је једини на-
чин остваривања једнакости исхода заправо давање неједна-
ких шанси стварањем различитих критеријума за различите 
људе560.

  Без обзира на то какву нормативно етичку перспективу 
заузмемо, механизме и имплементацију концепта једнакости 
исхода готово је немогуће морално оправдати561. Модел јед-
накости исхода долази као продукт чисто академских круго-
ва, као теоријски концепт који ни најмање не уважава ствар-
ност и који је суштински незаинтересован за импликације 
имплементације једног таквог концепта у стварном свету562. 

560 У пракси се веома често користи синтагма „позитивна дискрими-
нација“ да би се означио механизам давања већих шанси за успех 
људима који не полазе са исте „стартне линије“ као и остали. Пози-
тивна дискриминација као таква може бити изузетно користан, по-
жељан и морално оправдан механизам у друштву, али само уколико 
се заиста имплементира у ситуацијама у којима појединци или гру-
пе заиста немају једнаку шансу, односно једнаку стартну позицију 
у трци – људи из најнижих социјалних слојева, припадници широко 
друштвено дискриминисане групе, итд. 

561 Једнакост исхода не може се оправдати нити из позиције моралне 
дужности нити из позиције максимизације среће за максималан 
број људи. Дакле, ни деонтолошки ни утилитаристички. Шире у: 
D. McKerlie, “Equality”, Ethics, Vol. 106, 2/1996, стр. 274-296. и J. 
Narveson, “Egalitarianism: Partial, Counterproductive, and Baseless”, 
Ration, Vol.3, 1997, стр. 280-295. 

562 Није ретко да се интелектуалне идеје, које можда у теоријским ди-
скусијама изгледају примамљиво, „сирово“ примењују у стварности 
у којој се показују трагичним. Постоји више разлога зашто се ово 
„преливање“ из академског у реално константно неуспешно пона-
вља, нарочито у савременом свету, али кључни разлог јесте одвоје-
ност академских и интелектуалних елита од реалног света, али и од 
било какве одговорности за последице њихових идеја. Шире о про-
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Као продукт „искључиво најопскурнијих рубова академског 
света“ и то оних који се могу препознати као екстремно ле-
вичарски, идеја једнакости исхода имала је (очекивано) не-
гативне, понекад и сулуде, последице приликом имплемен-
тације у „стварном“ свету563. Чини се да ипак те последице 
нигде нису толико потенцијално опасне и неприхватљиве 
колико у систему националне одбране. И поред тога што су 
институције система националне одбране, по нужности коју 
диктира њихова природа, одвојене од остатка друштва564 оне 
су ипак део политичког система, и као такве у одређеној мери 
осликавају политичку културу друштва којем припадају. 
Према неким западним ауторима, оружане снаге једне земље 
представљају слугу друштва и „морају рефлектовати кључне 
друштвене вредности, или ће у супротном бити означене као 
анахроне… и ‘разведене’ од друштва“565. Зато је и очекивано 
да кадровска политика у систему националне одбране буде 

блематичном односу интелектуалних елита и стварног света, који и 
јесте корен проблем једнакости исхода, у: T. Sowell, Intellectuals and 
Society, Basic Books, New York, 2011. 

563 Шире о последицама и неприхватљивим резултатима примене кон-
цепта једнакости исхода у западним друштвима у: D. Murray, The 
Madness of Crowds, Bloomsbury, London, 2019.

564 Војска је, као институција, најочигледнији пример ове одвојености, 
будући да представља систем потпуно независан од остатка друштва 
(војска има свој здравствени систем, свој пензиони систем, своју по-
лицију, некада и своје судство, свој образовни систем, итд.). Поред 
тога, војска је и физички одвојена од остатка друштва, њени припад-
ници својим изгледом, понашањем, правилима, итд. одударају од це-
локупног остатка друштва. Чувени Хантингтон сматра да је оваква 
изолација војске од остатка друштва неопходна за њено оптимално 
функционисање и за развијање војничког духа. S. Hantington, Vojnik 
i država, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka 
i Diplomatska akademija, Beograd, 2004, стр. 286.

565 K. Dunivin, Military Culture A Paradigm Shift?, Air University Press, 
Maxwell, 1997, стр. 20.



237Безбедност и етика међународне политике

прожета политичким духом времена, односно да буде поли-
тички одређена. Када говоримо о принципу једнакости у ка-
дровској политици система националне одбране очигледно је 
да је потребно, тачније неопходно, да постоји једнакост шан-
си која ће гарантовати да ће најбољи унутар једног друштва, 
без икакве дискриминације, бити део тог виталног система и 
својим квалитетом гарантовати оптималан степен безбедно-
сти и тиме опстанка једног друштва. Међутим, како се кон-
цепт једнакости исхода временом позиционирао као важан 
у политичкој реалности савремених демократија, било је за 
очекивати да ће се његова имплементација „прелити“ и на 
систем националне одбране – упркос специфичности и по-
себности овог система, нарочито војске, „кадровска полити-
ка војске политички је одређена, а питање ‘ко треба да служи’ 
је манифестно политичка одлука“566.

Шта у пракси значи имплементација механизама једна-
кости исхода у систему одбране? Концепт гарантовања јед-
накости исхода подразумевао би увођење минималних квота 
за различите идентитетске групе у систему одбране, на свим 
нивоима и на свим позицијама. Ослањајући се на Члан 21. 
Универзалне декларације о људским правима, у којем се на-
води да „свако има право да на равноправној основи ступа у 
јавну службу у својој земљи“567 и истовремено равноправност 
дефинишући као једнакост исхода, то би значило да „одре-
ђен број припадника сваке структуре… морао би припадати 
мањинској идентитетској групи чија би афирмација била у 
фокусу политичке елите – етничке мањине, жене, хомосексу-
566 RAND, Considerations for Integrating Women into Closed Occupations 

in U.S. Special Operations Forces, Rand Corp, Santa Monica, 2016, стр. 
9.

567 Универзална декларација о људским правима, Генерална скупштина 
Уједињених нација, Резолуција 217 (III), 10. децембар 1948. године.
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алци, транс-родне особе, итд.“568. Дакле, принцип једнакости 
исхода, аплициран у систему националне одбране, захтевао 
би такве механизме који би гарантовали да ће одређен проце-
нат свих припадника система бити из неке идентитетске гру-
пе. Додатно, како се ради о систему са израженом хијерархи-
јом, неопходно би било осигурати и да одређен проценат на 
сваком хијерархијском нивоу такође осликава једнаку засту-
пљеност – рецимо тачно одређен број генерала хомосексуала-
ца, подофицира жена, кадета из одређене етничке групе, итд. 
независно од њиховог стварног квалитета који би могли ис-
казати уколико би свима била дата иста шанса за успех. Оно 
што се очигледно да закључити из овакве поставке проблема 
јесте да систем одбране више не би био оптималан, тј. не би 
га чинили најбољи међу најбољима, него најбољи представ-
ници из великог броја идентитетских група569, што би нужно 
систем учинило мање ефикасним и просто лошијим. Морал-
но оправдање слабљења система који гарантује безбедности 
и опстанак једне државе у међународној арени зарад поли-
тички коректног тумачења људског права на равноправност 
веома је тешко пронаћи јер је „ризик субоптималне војске 
исувише велик за целокупно друштво… што за многе народе 
може бити разлика између живота и смрти, победе и пора-
за, слобода и нестајања – разлика која се не може оправдати 

568 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 
изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 408.

569 Посебно је интересантно запитати се да ли постоји неки коначан 
број мањинских идентитетских група унутар једног друштва и да ли 
је могуће да појединци истовремено буду припадници више иденти-
тетских група?



239Безбедност и етика међународне политике

политичком коректношћу“570. Једнако као што је било немо-
гуће пронаћи морално оправдање за субоптималан систем 
одбране који је вршио дискриминацију и није давао једнаке 
шансе свима у друштву (женама, припадницима мањинских 
раса, етницитета, итд.) и тиме повећавао ризик за безбедност 
земље у међународним односима, стварајући субоптималан 
систем. Аргумент безбедности земље, који у објашњавању 
моралних ограничења у међународној политици служи као 
апсолутни адут, морао би бити озбиљно разматран у свакој 
дискусији о тумачењу значења једнакости и људског права на 
недискриминацију унутар система националне одбране.     

Значај етике система националне одбране

Листа етичких изазова унутар система националне од-
бране сасвим је сигурно изузетно дуга. Штавише, чини се да 
се та листа перманентно допуњује неким новим изазовима 
и потенцијално проблематичним и недовољно разјашњеним 
елементима, како технологија напредује и како друштво по-
стаје све комплексније. Када говоримо о значају етике систе-
ма националне одбране ми заправо подразумевамо две ства-
ри – постојање снажно утемељене примењене етике која ће се 
бавити применом моралних принципа у комплексној ствар-
ности система националне одбране уз уважавање и дубоко 
разумевање специфичне реалности и јединствених околно-
сти које обликују овај сегмент људског друштва и живот, али 
и неопходно постојање и унапређивање етичког образовања 
унутар овог система, које ће допринети бољем разумева-
570 Д. Станар, „Политичка коректност у војничким чизмама: етички 

изазови имплементације принципа једнакости исхода у војсци“, 
Култура полиса, Vol. 42, 2020, стр. 411.
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њу проблематичног и изазовног моралног пејзажа са којим 
се, готово свакодневно, суочавају припадници целокупног 
система националне одбране. Разумевање значаја етике си-
стема националне одбране може пресудно утицати на стање 
државе у међународним односима, на потенцијалне сукобе и 
могућност кооперације у међународној политици, али и на 
испуњавање есенцијалног задатка система одбране, а то је по-
већавање степена безбедности државе. 

Савремени свет доноси са собом велике, некада и нагле 
и малтене изненадне, промене у свакој сфери постојања. Као 
што нам историја показује, готово свака научна, технолошка 
или теоријска иновација прву примену пронашла је управо у 
систему одбране, односно у оружаним снагама и обавештај-
ној служби, па се тек онда, после много година, прелила у 
„цивилно“ друштво и постала део свакодневнице. Без обзира 
да ли се ради о најсавременијим технологијама које се кори-
сте за конструисање оружја, извиђање, прислушкивање на 
великим удаљеностима, праћење, пресретање и манипулаци-
ју теле-комуникација или научним достигнућима која омо-
гућавају боље разумевање људске психе и групне динамике, 
усмеравање индивидуалног и групног понашања, итд. изве-
сно је да се имплементација најпре извршила унутар систе-
ма одбране571. Немамо апсолутно ниједан разлог да претпо-
571 Постоји више разлога зашто је ово заиста историјска пракса. Први и 

најочигледнији јесте чињеница да је безбедност основна и насушна 
потреба друштва и да се њој готово све друго подређује, те се свако 
ново достигнуће једног друштва прво ставља у функцију заштите 
тог истог друштва. Други, и нешто контроверзнији, разлог јесте што 
се полази од објашњене претпоставке да се људи унутар система на-
ционалне одбране свесно одричу одређених људских права која би 
могла бити нарушена још недовољно неиспитаним облицима техно-
логије, тренинга, обуке, итд. Обично тек после неколико деценија 
шира јавност дође до информација које говоре о имплементацији 
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ставимо да је и у модерном свету ситуација ишта другачија. 
Напротив. Савремене оружане снаге и обавештајне службе 
употребљавају данас технологију и научна достигнућа572 која 
ће бити комерцијализована и општој „цивилној“ популацији 
доступна тек за коју деценију. Као таква, нова и без пресе-
дана, ова достигнућа по правилу отварају нека, до сада не-
постојећа, практична и нормативна питања, укључујући ту и 
она из области морала. Поред тога, обука и тренинг припад-
ника система националне одбране често обухватају неке ек-
сперименталне технике и методе, које такође отварају важна 
етичка питања. Све ово додатно оснажује тезу о пресудном 
значају етике система националне одбране у оба подразуме-
вана смисла. 

Један од највећих „проблема“ са којим се миленијумима 
суочавају институције које данас чине систем националне од-
бране јесте људска природа. Иако је мало озбиљних људи да-
нас који и даље сматрају да су људска бића по својој природи 
беневолентна и добра, не можемо се у потпуности сложити 
са песимистичким погледом, колико год он некада привлачан 
био, да су људи у својој природи зли и игнорисати одређене 
атрибуте људске природе. Посматрано из једног хипотетич-
ког вакуума, оружане снаге и обавештајне службе изузетно 
су противприродне и вештачке по својој структури, а мо-
жда и самој природи. У функцији заштите безбедности једне 

одређених технологија и достигнућа у систему одбране, која често 
подразумевају и експериментисање са онима који су део тог систе-
ма, али и са онима „према којима“ је систем окренут, тј. непријате-
љима. 

572 Када говоримо у научним достигнућима која примену налазе у 
систему одбране, не говоримо само о достигнућима природних и 
техничких наука, већ и о значајним достигнућима и „открићима“ у 
друштвено-хуманистичким наукама као што су психологија, социо-
логија, андрагогија, али и наукама као што је нпр.  фармакологија. 
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државе, од припадника система одбране захтева се да буду 
екстремно послушни, да поштују изузетно строгу хијерархи-
ју, да се одричу неких „неотуђивих“ људских права, да буду 
спремни да повреде или убију људе које никада нису упозна-
ли и који им (лично) ништа нажао нису учинили, да буду ло-
јални апстрактном појму државе или народа и када то значи 
одрицање од материјалног благостања или чак сопствене бе-
збедности и живота, итд. Све ово је готово супротно приро-
ди човека. Зато је један од основних задатака унутар система 
одбране да трансформише, или макар „заобиђе“ људску при-
роду у циљу максимизације своје ефикасности и испуњавања 
функције заштите државе и друштва у напетој динамици ме-
ђународних односа. Тај задатак се очито може оправдати, али 
је значајно и важно етичко питање постоје ли и где су тачно 
границе утилитаризма који безбедношћу оправдава све мо-
гуће поступке и праксе унутар система националне одбране. 
Свакако да је највећа препрека са којом се суочава систем од-
бране „невероватно висок ниво инхибиције према убијању и 
мучењу припадника исте врсте“573 који стоји као очигледна 
препрека максимизацији ефикасности институција које под-
разумевају употребу силе, колико год она била легитимна. 

У брилијантној студији Мање од човека из 2011. године, 
Ливингстон-Смит (Livingstone-Smith) анализира однос људ-
ске природе и насиља и закључује да „осим уколико је неко 
социопата, психички поремећена особа лишена емпатије и 
моралног осећаја, постоје снажне инхибиције код људи пре-
ма убијању других“574. Сагласан је и амерички потпуковник 
573 D. Stanar, “The Vital Significance of Military Ethics in Modern Warfare: 

Unbearable Easiness of Killing”, Journal of Military Ethics, Vol. 20, 
1-2/2021.

574 D. Livingstone Smith, Less Than Human: Why We Demean, Enslave, 
and Exterminate Others, St. Martin’s Press, New York, 2011, стр. 67.
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и психолог Гросман (Grossman) који својом студијом О уби-
јању доказује да „постоје убедљиви подаци да је недостатак 
ентузијазма да се убијају други људи постојао током целокуп-
не људске историје“575 што аргументује огромним корпусом 
података из разних епоха, друштава и ратова576. Ипак, нај-
значајнија студија, не само за област етике већ уопштено у 
друштвено-хуманистичком сегменту војних наука, је свакако 
она америчког бригадног генерала „Слема“ Маршала (S.L.A. 
Marshall), којом је недвосмислено показао да је „разумно 
претпоставити да просечан и нормално здрав појединац… 
има унутрашњи и несвесан отпор према убијању других људи 
да он неће по сопственој вољи хтети да одузме живот“577. 
Маршалова, можемо слободно рећи, револуционарна студи-
ја спровођена је током Другог светског рата на јединицама 
америчких Ренџера578 које су биле у готово непрестаном ва-
треном контакту са немачким и јапанским снагама. Резултат 
његове опсежне студије, да чак и у ситуацијама најдиректније 
угрожености, тек око 15% укупног људства уопште пуца из 
оружја док осталих 85% одбија да то чини имао је несагледи-
ве импликације. 
575 D. Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill 

in War and Society, Back Bay Books, Little, Brown and Co. New York, 
1996, стр. 16.

576 Гросман обрађује примере из светских ратова, Кореје, Вијетнама, 
Америчког грађанског рата, али и из француске, немачке, кубанске 
и друге војне историје. Он закључује да међу војницима постоји 
својеврсна „завера да промаше“ чак и у оним ситуацијама када су 
физички приморани да пуцају. Ibid. стр. 9-11.

577 S.L.A. Marshall, Men Against Fire: The Problem of Battle Command, 
University of Oklahoma Press, Norman, 2000, стр. 79.

578 Разлог зашто је Маршал изабрао баш ову јединици била је њена 
природа – по својој намени и функцији, Ренџери су представљали 
једну од „најборбенијих и најагресивнијих јединица“, која је свакод-
невно била укључена у борбе. Ibid. стр. 54.
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Резултати Маршаловог истраживања драматично су 
утицали на амерички систем одбране и структуру обуке вој-
ске, а касније посредно и на све остале војске, јер је „целоку-
пан систем војне обуке из корена промењен да би се решили 
проблеми које је Маршал идентификовао“579. У овом пре-
структуирању целокупне структуре обуке настају и важни 
етички проблеми и изазови који и данас захтевају озбиљно 
преиспитивање и нормативну регулацију. Јер када је људска 
природа као таква идентификована као препрека ефикасно-
сти система одбране, „природан ток догађаја био је покушај 
да се или измени природа војника или да се нађе начин да се 
она ‘заобиђе’“580. Где тачно у овом напору система да заобиђе 
препреку у стремљењу ка ефикасности леже етички пробле-
ми? Одговор на ово питање даје једно шире разумевање од-
носа етике, и уопштено друштвених наука, и технотроничке 
револуције савремене цивилизације чија је локомотива тех-
ничко-технолошки напредак. Функција природних наука, 
укључујући ту наравно и техничко-технолошко поље, јесте 
да нам омогући много тога што раније није било могуће, да 
отвори нове могућности постојања и функционисања у сва-
ком аспекту живота. Са друге стране, по сопственој приро-
ди, функција друштвених наука јесте да нам каже „шта је у 
оквиру онога што је природно и друштвено могуће стварно 
добро и морално оправдано“581, односно шта је од онога што 
је технички могуће да се уради заправо оправдано да се ура-
579 D. Livingstone Smith, Less Than Human: Why We Demean, Enslave, 

and Exterminate Others, St. Martin’s Press, New York, 2011, стр. 239.
580 D. Stanar, “The Vital Significance of Military Ethics in Modern Warfare: 

Unbearable Easiness of Killing”, Journal of Military Ethics, Vol. 20, 
1-2/2021.

581 Ј. Бабић, „Наука и стварност“, Идеја филозофског факултета и са-
времени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Источ-
ном Сарајеву, Источно Сарајево, 2018, стр. 59.
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ди. У последњих два века, човечанство је научно-технолошки 
напредовало до неслућених размера, али је темпо којим смо 
технолошки напредовали као цивилизација прегазио наш на-
предак у пољу друштвених наука. Резултат је свет у којем жи-
вимо, свет који се налази на веома клизавом тлу јер као ци-
вилизација ми „настављамо да померамо границе оног што 
можемо да урадимо, без озбиљног преиспитивања шта то, 
од свих ствари које су у домену могућег, ми треба да уради-
мо“582.  У контексту наше дискусије, етички је веома изазовно 
оправдати и ограничити начине на које данас можемо „зао-
бићи“ људску природу у сврху стварања оптималног система 
одбране. 

У успешност метода „заобилажења“ људске природе у 
систему националне безбедности свакако не треба сумњати, 
јер најсавременије институције система одбране у свету да-
нас поносно истичу да могу да гарантују преко 99% ватрене 
ефикасности. Само у кратком року од 15-ак година, америчка 
војска овим методама драматично је подигла ефикасност – 
„од 15 до 20% у Другом светском рату, преко 55% у Кореји 
до приближно 90 до 95% у Вијетнаму“583. Међутим, и поред 
неоспорне ефикасности, нужно се поставља питање морал-
не оправданости различитих метода описаног заобилаже-
ња, које се не користе само у контексту убијања, већ и свих 
других поступака који се захтевају од припадника система 
националне одбране једне земље. Један такав поступак је-
сте такозвано „кондиционирање“ , односно инструментално 

582 D. Stanar, “The Vital Significance of Military Ethics in Modern Warfare: 
Unbearable Easiness of Killing”, Journal of Military Ethics, Vol. 20, 
1-2/2021.

583 D. Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill 
in War and Society, Back Bay Books, Little, Brown and Co. New York, 
1996, стр. 189.
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(оперантно) условљавање које представља „најмоћнији и нај-
поузданији процес модификације понашања који је икада от-
кривен“584. Укратко, дуготрајним коришћењем награђивања 
и кажњавања пожељни поступци своде се на ниво рефлекса 
код субјекта кондиционирања са циљем елиминације корака 
одлучивања у процесу извршења неког поступка. Очито да 
већ овде увиђамо јасан етички проблем – уколико се морал-
на одговорност може додељивати само за поступке, односно 
само онда када су акције плод свесних одлука, да ли постоји 
морална одговорност код оних који су научени и истренира-
ни да рефлексно поступају по неком надражају? Ако не по-
стоји код њих, ко је онда морално одговоран за те поступке 
– они који су спроводили кондиционирање, они који су га 
наредили, они који су га конципирали? Додатно, има ли оба-
вештајна служба или војска морално оправдање за одузимање 
моћи одлучивања о поступању својим припадницима? Свако 
од ових питања, и још многа која из њих проистичу, захтевају 
пажљиву и прецизну етичку анализу која нам може помоћи 
да утврдимо да ли треба да се ослонимо на оно што можемо 
да урадимо. 

Исту врсту анализе неопходно је применити и на процес 
деиндивидуације без којег се не може замислити систем од-
бране. Деиндивидуација представља процес у којем субјекти 
који су јој подвргнути губе значајне атрибуте личног иденти-
тета, и утапају се у анонимност институције, где делају као 
„инструменти“ система. На овај начин, људи се много лакше 
„одлучују да се понашају на антисоцијалне начине“585, одно-
сно да раде ствари које никада не би у случајевима у којима 

584 Ibid. стр. 255.
585 P. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn 

Evil, Random House, New York, 2007, стр. 219.
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би сносили личну и персоналну одговорност као појединци, 
именом и презименом. Чувени „Станфордски затворски ек-
сперимент“586 оголио је, између осталог, и невероватну моћ 
коју доноси деиндивидуација као механизам потпуног ели-
минисања урођених људских инхибиција. Шта тек рећи за 
закључке који су проистекли из, још чувенијег, Милграмовог 
експеримента587, који је доказао да су људи спремни на не-
вероватне поступке и незамислив степен послушности уко-
лико остају анонимни и уколико се одговорност „делегира“ 
на вишу инстанцу, ауторитет или институцију, упркос свим 
очекивањима здравог разума али и науке588? Штавише, чини 

586 Шире о експерименту Филипа Зимбарда који је морао бити преки-
нут услед ескалације насиља и патолошког понашања „обичних“ и 
„нормалних“ људи у: P. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding 
How Good People Turn Evil, Random House, New York, 2007.

587 Експеримент који је осмислио и први пут спровео амерички соци-
јални психолог Стенли Милграм (Stanley Milgram) 1961. године на 
Јејл универзитету, поновљен је још небројано пута, у великом бро-
ју различитих земаља и култура, са најразличитијим варијацијама. 
Циљ експеримента јесте утврђивање склоности просечног човека 
ка поступању по наређењу које издаје фигура ауторитета (тешко је 
замислити део друштвеног система са већим акцентом на фигуре 
ауторитета од система националне одбране). Када год и како год се 
Милграмов експеримент изводио, он је недвосмислено показао да 
су људи „спремни да занемаре најдубље моралне инхибиције, попут 
оне да не повређују невине, уколико им то нареди ауторитет“. Шире 
у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 169-170.

588 Невероватан је податак да је пре спровођења самог експеримента 
Милграм објаснио свој циљ, методологију и уопште идеју групи 
најзначајнијих америчких психијатара, који су прогнозирали да ће 
„експеримент бити успешан код мање од 1% испитаника“! Какав је 
само научни шок приредио Милграм својим резултатима који су на 
светло дана изнели поразан проценат од готово 70% оних који су 
спремни да уради све што се од њих тражи! Шире у: P. Zimbardo, 
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се да нема окружења и институционалне културе од оне која 
постоји у систему националне одбране који више погодује 
исходима које предвиђају и Станфордски и Милграмов ек-
сперимент.  

Вероватно најстарији облик „заобилажења“ наших уро-
ђених инхибиција према повређивању и убијању других 
припадника наше врсте представља феномен дехуманиза-
ције, која је већ миленијумима присутна као „психолошки 
лубрикант који раствара наше инхибиције и распаљује наше 
деструктивне страсти“589. Објекту дехуманизације, као што 
сам појам конотира, одузимају се хумани атрибути и он се 
претвара у нешто подљудско, у ентитет за који не важи наша 
урођена забрана повређивања. У савременим системима од-
бране постоје два посебна метода или начина употребљавања 
дехуманизације – модел „далеко од очију, далеко од мисли“ 
и модел „потчовека“590. Укратко, први модел се ослања на 
физичко удаљавање од жртве насиља, које је данас достигло 
свој апсолутни историјски максимум. Наиме, откако постоји 
људских конфликата, проблем физичке близине објекта на-
сиља био је веома изражен, и то не само због очигледног ри-
зика – „од изумљења праћке и самострела до данас наш циљ 
је да створимо оружје које ће нам омогућити да непријатеља 
убијамо из даљине“591. Данашња технологија омогућава пот-

The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random 
House, New York, 2007, стр. 271.

589 D. Livingstone Smith, Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and 
Exterminate Others, St. Martin’s Press, New York, 2011, стр. 18.

590 Шире о два модела дехуманизације у: D. Stanar, “The Vital Significance 
of Military Ethics in Modern Warfare: Unbearable Easiness of Killing”, 
Journal of Military Ethics, Vol. 20, 1-2/2021.

591 D. Stanar, “The Loss of Innocence in the Age of Drones: Redefining 
the Notion of Innocence in the Context of Drone Warfare”, Emerging 
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пуну елиминацију „стимулус надражаја који иначе активира 
нашу инхибицију против убијања“592, претварајући наше не-
пријатеље у „неживе“ објекте, тј. претварајући „људе у пик-
селе на екрану и бројеве у брифинзима и извештајима после 
дејстава“593. Важан допринос овом процесу даје и изражена 
еуфемизација насиља у дискурсу савремених система одбра-
не, у којима се сами појмови убијање, нападање, итд. „по сва-
ку цену вешто избегавају“594 и замењују појмовима као што су 
неутрализација, елиминација, улажење у контакт, итд. Други 
модел, модел потчовека, своју моралну трагичност показао је 
у готово сваком историјском периоду. Ова форма дехумани-
зације деградира објекат углавном на ниво паразита, звери, 
штеточине итд. коју ваља истребити. Свођење људи на овај 
ниво показало се као „веома ефективно средство за повећа-
вање агресије и сламање отпора ка убијању“595 које истовре-
мено отвара метафоричка врата пакла за незамисливо наси-
ље и окрутност у односу са објектом дехуманизације, наро-
чито у ситуацијама рата. 

Етика система националне одбране потребнија је данас 
више него икада у историји, јер су технологија и имплемента-
ција научних открића отвориле неслућене могућности за ин-

Military Technologies: Ethical and Legal Perspectives, (ed. B. Koch, R. 
Schoonhoven), Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2021.

592 R. Holmes, Acts of War: The Behaviour of Men in Battle, The Free Press, 
New York, 1985, стр. 29.

593  D. Stanar, “The Vital Significance of Military Ethics in Modern Warfare: 
Unbearable Easiness of Killing”, Journal of Military Ethics, Vol. 20, 
1-2/2021.

594 S.E. French, A.I. Jack, “Dehumanizing the Enemy: The Intersection of 
Neuroethics and Military Ethics”, Responsibility to Protect: Perspectives 
in Theory and Practice, (ed. D. Whetham, B.J. Strawser), Brill Nijhoff, 
Leiden/Boston, 2015, стр. 175.

595 Ibid. стр. 176.
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ституције система националне одбране. Моћ концентрисана 
у оружаним снагама и обавештајним службама је без парале-
ле, како у историји тако и у друштву у којем ове институције 
функциониши у које бране, те је есенцијално и нужно одре-
дити етичке границе употребе такве моћи. Етика је управо 
онај део науке и мисли која мора одредити шта од онога што 
војска и обавештајне службе могу да ураде заправо треба да 
ураде, јер од тога у великој мери и зависи међународна поли-
тика и морална ограничења која у њој постоје. Иста та етика 
дужна је да анализира и морално евалуира неретке злоупо-
требе оружаних снага, које се „веома често употребљавају 
и ван својих законских и уставних овлашћења“596 што може 
представљати огроман изазов и проблем за међународну 
политику. Наравно дужност је практичне етике да испита и 
улогу других оружаних формација у рату, као што су паравој-
не формације и приватне војне компаније. Посебно су инте-
ресантне моралне димензије односа таквих формација и зва-
ничних оружаних снага, као и моралне импликације њихове 
(зло)употребе од стране државе597, Шта тек рећи за размере 
злоупотребе обавештајних служби598, које наоружане најса-

596 З. Драгишић, „Систем националне безбедности – покушај дефини-
сања појма“, Војно дело, 3/2009, стр. 164.

597 Поред учешћа оружаних снага и обавештајних служби, не може се 
игнорисати и присуство различитих паравојних формација у савре-
меним оружаним сукобима. У савременој добу, нарочито је важно 
етички разматрати учешће приватних војних компанија у међуна-
родним односима. Шире о етичким изазовима невојних формација 
у рату у: D. Stanar, “Paramilitary Organizations and Private Military 
Companies in War: How to Restrain What You Do Not Control?”, Jus 
post Bellum: Restraint, Stabilisation and Peace (ed. P. Mileham), Brill 
Nijhoff, Leiden/Boston, 2020, стр. 362-387.

598 Шире о облицима и обиму злоупотребе обавештајних служби у: 
А. Фатић, С. Кораћ, А. Булатовић, Етика криминалистичко-обаве-
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временијим технологијама данас могу готово све? Недостатак 
етичке анализе и уопште огроман јаз између напретка дру-
штвених наука које треба да нормирају употребу средстава 
унутар система, и напретка технологије и природних наука 
које стварају средстава за систем директно утиче на неста-
билност међународних односа и на генерисање нових и опа-
сних ризика у међународној политици. Коначно, значај етике 
система националне одбране јесте да пронађе границу онога 
што данас тај систем може, како бисмо уопште могли да го-
воримо о ономе шта то у међународној политици треба да се 
ради. Природно, тај значај етике система националне одбра-
не, али уопште и етике међународне политике никада и ни-
где не може бити тако јасно осликан и отелотворен као у нај-
драматичнијем облику међународног општења и апсолутној 
кулминацији међународне политике, тј. у рату. Без разматра-
ња феномена рата, целокупна етика међународне политике, а 
тиме наравно и етика система националне безбедности, чини 
се празна, шупља, недовршена, недоречена, плитка и искрено 
говорећи, бесмислена. 

штајног рада, Институт за међународну политику и привреду, Бео-
град, 2013, стр. 45-58.
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Додатак III – Тероризам

На више места и са разлогом, напомињали смо у прет-
ходном делу студије да феномен рата и његове импликације 
није довољно разматрати у оквиру одређених аспеката етике 
међународне политике, као што смо разматрали све остале 
феномене, већ да је нужно испитати га засебно, као најспе-
цифичнији и најважнији феномен уопште у међународним 
односима. Свака дискусија о примењеној етици политике, о 
специфичној етици међународне политике, о значају безбед-
ности и етици система безбедности захтева посебно и одво-
јено разматрање  рата будући да он истовремено представља 
и суштински али и драстично јединствен феномен у међуна-
родним односима. Степен разорности рата и његов висцерал-
ни утицај на природу, структуру и функционисање сваке др-
жаве чини га највећим фактором међународне политике, чак 
и када постоји тек као потенцијалан. Стога је етици рата, као 
облику најекстремнијег, најбазичнијег и најсупстантивнијег 
политичког општења и намењено посебно поглавље ове сту-
дије, будући да без разумевања природе и етичке димензије 
рата нема ни разумевања природе међународне политике, а 
посебно не њених моралних ограничења. Међутим, уколи-
ко анализирамо медијски, али и политички, мејнстрим дис-
курс у последњих неколико деценија, лако бисмо могли доћи 
до закључка да ипак није рат тај облик политичког насиља 
који представља најзначајнији облик угрожавања безбедно-
сти појединачних држава и целокупног светског поретка, и 
чија природа и латентна присутност у многоме детермини-
ше међународну политику. Уместо тога, били бисмо склони 
да закључимо да је заправо тероризам највећи и најзначај-
нији фактор у међународним односима и облик политичког 
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насиља који пресудно утиче на токове међународне политике 
свих земаља на планети.

Заиста, судећи по мејнстрим глобалном наративу, „да-
нашњи ултимативни баук пост-модерног човека јесте те-
роризам“599. Тероризам није само „истиснуо“ остале облике 
политичког насиља са сцене, већ се позиционирао као нај-
већи глобални проблем уопште – проблем већи од сирома-
штва, екологије, духовне деградације, итд. Тек спорадично 
неки релативно ефемерни феномени засене тероризам600, али 
се он по правилу веома брзо врати у улогу глобалног анта-
гонисте и то на велика врата. Већ више од двадесет година 
тероризам слови за „највећу претњу глобалној и личној бе-
збедности и нормалности живота“601, претњу која доводи у 
питање опстанак људске цивилизације, а тиме и претњу која 
напреже све глобалне ресурсе до максимума у беспоштедној 
борби савременог света и терориста. Чак и оне најснажније 
и најбезбедније земље света дрхте пред терористичком прет-
њом, па тако „већина Американаца сматра тероризам најзна-
чајнијим изазовом своје земље… и идентификује ИСИС као 
главну претњу постојању и опстанку Сједињених Држава“602. 
Велике заслуге за креирање такве перцепције тероризма као 
претње опстанку нација и света иду и медијима, који већ две 
деценије „бомбардују“ јавност сензационалним покривањем 
599 Д. Станар, „Војска и тероризам: алтернативна перспектива оправ-

даности употребе оружаних снага против тероризма“, Политичка 
ревија, Vol. 65, 3/2020, стр. 74. 

600 Д. Станар, „Како је корона ‘убила’ тероризам“, Центар за страте-
шке прогнозе, 29. јул 2020, доступно на: http://csp.rs/2020/07/29/ка-
ко-је-корона-убила-тероризам/, приступљено 8.5.2021. 

601 Д. Станар, „Војска и тероризам: алтернативна перспектива оправ-
даности употребе оружаних снага против тероризма“, Политичка 
ревија, Vol. 65, 3/2020, стр. 75.

602  S. Pinker, Enlightenment Now, Viking, New York, 2018, стр. 191.
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тероризма603. Међутим, колика је заиста претња тероризма и 
колико је овај облик политичког насиља заиста важан за ге-
нерисање околности и динамике међународне политике?

Да бисмо разумели значај и утицај тероризма на међу-
народну политику и безбедност потребно је поћи од самог 
појмовног темеља, тј. од дефинисања овог облика политичког 
насиља. Чини се да смо осуђени да се већ на првом кораку су-
сретнемо са проблемом. И поред такве есхатолошке претње 
по човечанство, наука на неки волшебан начин још увек није 
дошла до дефиниције тероризма која би била опште прихва-
ћена и, такорећи, коначна. Разлог за недостатак једне такве 
дефиниције тероризма свакако не лежи у незаинтересовано-
сти научне, академске и професионалне заједнице већ у низу 
проблема који се јављају у покушају одређена тероризма. Си-
меуновић у својој студији о тероризму на више од 70 страна 
наводи разне чиниоце који онемогућавају јасно и прецизно 
дефинисање тероризма који укључују „нејасне… колоквијал-
не представе о томе шта је тероризам… неке државе ни неће 
да тероризам буде дефинисан… супротстављеност политич-
ких интереса… двострукост стандарда.. тајност… демонизо-
ваност… изразита субјективност“604 итд. Са њим су сагласни 
Гаћиновић и Приморац, који сматрају да је препрека науч-
ној и академској дефиницији тероризма политика односно 

603 По истраживању Еуробарометра (Eurobarometer), наслови о теро-
ризму могу заузимати и невероватних 1/3 свих наслова у години 
у неким европским земљама. Занимљив је и податак да се, по ста-
тистици Њу Јорк Тајмса, у календарској 2016. години нестварних 
35,6% њихових издања бавило тероризмом! Шире о статистикама 
медијског покрића тероризма на: https://europa.eu/eurobarometer и 
https://ourworldindata.org/ 

604 D. Simeunović, Terorizam, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Beograd, 2009, стр. 17-21. 
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интерес моћних држава605. Али, зашто је политички интер-
ес великих сила такав да онемогућава дефинисање терори-
зма? Кратак одговор јесте да управо недостатак дефиниције 
тероризма и омогућава појмовну конфузију и злоупотребу 
тероризма у сврху стварања глобалног страшила и моралног 
аргумента за употребу силе у међународној политици. Дакле, 
у настојању брисања, или макар, замагљивања дистинкције 
између тероризма и рата606, све оно што у реалности важи за 
феномен рата настоји се потпуно арбитрарно и неутемељено 
трансплантирати у тероризам. Ово је постало нарочито еви-
дентно после доношења, сада већ надалеко познате, Бушове 
доктрине из 2001. године којом је објављен, логички бесми-
слен, „рат тероризму“, а тероризам се „укалупио у парадигму 
рата“607. По многима, терористички напади на тлу САД 2001. 
године, а нарочито објава рата тероризму од стране најмоћ-
није светске суперсиле, означила је нову глобалну еру „пер-
манентног рата без икаквих изгледа за могући крај или ко-
начну победу“608. 

Најчешћи облик ове манипулације јесте сврставање те-
роризма у оно што се данас популарно назива асиметрични 
рат. Иако је дакле асиметричан, он је и даље рат, што им-
плицира логику рата и све оне парадигматске промене у 
природи феномена које подразумева стање рата, укључују-

605 Р. Гаћиновић, Тероризам, Драслар, Београд, 2005, стр. 37. и I. 
Primoratz, “Suvremeni terorizam kao filozofska tema”, Polemos, Vol. 
10, 2007, стр. 15.

606 Не само класичног рата већ и облика политичког насиља као што су 
герила, устанка, побуна, итд. 

607  R. Wedgewood, “Al Qaeda, Terrorism and Military Commissions”, The 
American Journal of International Law, Vol. 96, 2/2002, стр. 330.

608 B. Kashnikov, “The Lost Victory”, Српска политичка мисао, Vol. 51, 
1/2016, стр. 42.
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ћи ту и етичке специфичности609. Тероризам са друге стране 
не може бити укључен у обим појма асиметричног рата, јер 
представља посебан и дистинктан облик политичког насиља 
Асиметрични рат610 не представља било какву промену у су-
штинској природи рата, већ само облик рата у коме се ору-
жане снаге сукобљавају са другачијом формом непријатеља, 
тј. када наспрам војске стоје „мале, наоружане, врло мобилне 
илегалне групе које, претендујући на заступање интереса на-
рода и налазећи упориште у њему, врше колективну употребу 
оружане силе као директног насиља“611. Разлика дакле није 
„суштинска у погледу самих атрибута рата, већ само технич-
ка или тактичка, из перспективе употребе војске“612 против 
формација које нису класичне оружане снаге и тиме изискују 
другачији приступ. Формације против којих се заиста може 
водити асиметрични рат јесу рецимо герилци или устаници. 
За разлику од терориста, и герилци и устаници „претендују 
на статус легитимне оружане силе“613, што за собом повлачи 

609 Шире у: Asimetrični ratovi i teorija pravednog rata (ur. P. Bojanić, 
J. Babić), Akademska knjiga, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 
Beograd, 2017.

610 Занимљиво је америчко виђење асиметричног рата. Према генера-
лу Мекмастеру, сваки рат које воде САД је асиметричан, будући да 
је једини начин супротстављања његовој војсци „или асиметрич-
но или глупо“. Виђење које има далекосежне последице по статус 
противника САД у рату, и нарочито њихова права и дужности. H.R. 
McMaster, “Continuity and Change: The Army Operating Concept and 
Clear Thinking About Future War”, Military Review, March/April 2015, 
стр. 16.

611 Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, Наука и друштво, Бео-
град, 2002, стр. 161.

612 Д. Станар, „Војска и тероризам: алтернативна перспектива оправ-
даности употребе оружаних снага против тероризма“, Политичка 
ревија, Vol. 65, 3/2020, стр. 77.

613  Ibid. стр. 78.
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и дужност поштовања правила рата и одговорност за коли-
чину и врсту силе која се употребљава. Уколико се ограни-
чења у таквом сукобу прекрше, герилци или побуњеници не 
постају терористи, већ ратни злочинци, као што то постају 
и припадници оружаних снага који крше правила рата. Са-
мим тим, герилци уживају и статус легитимних бораца, што 
је дефинисано у Додатном протоколу I на Женевску конвен-
цију614 донетом средином седамдесетих година прошлог века. 
Међутим, ослањајући се на парадигматску промену у међу-
народним односима коју доноси феномен рата, тероризам се 
упорно настоји приказати као нека посебна, изразито опасна, 
форма асиметричног рата иако он „као облик политичког на-
сиља није у опсегу појма рата, и зато се мора посматрати као 
суштински различит и од класичног и од асиметричног ра-
та“615. После 11. септембра, сви они облици насиља који су 
називани „побунама или герилом се класификују као терори-
зам“616, и посматрају се као форме асиметричног рата. Међу-
тим, теоријски посматрано, логичка импликација садашњег 
приступа тероризму од стране водећих западних сила је неги-
рање могућности рата617 за све који се супротставе. 

614 Protocols Additional to The Geneva Convention of 12 August 1949, 
International Red Cross, Geneva, 2010, доступно на: https://www.
icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf, приступљено 
22.4.2021.

615 Д. Станар, „Војска и тероризам: алтернативна перспектива оправ-
даности употребе оружаних снага против тероризма“, Политичка 
ревија, Vol. 65, 3/2020, стр. 79.

616 S. Pinker, Enlightenment Now, Viking, New York, 2018, стр. 193.
617 Шире о томе како манипулација облицима „нових“ конфликата 

заправо негира могућност рата а тиме и могућност легитимне од-
бране у: D. Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of The 
Possibility of War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, стр. 
227-240.
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Једна од важнијих практичних разлика између било ка-
квог облика рата и тероризма јесте управо она којом се нај-
више манипулише и која се највише злоупотребљава – степен 
опасности и претње по међународну заједницу, међународну 
политику и глобални мир уопште. Како већ историјски са-
свим сигурно претпостављамо, а што ћемо и потврдити у на-
ставку студије, опасност коју доноси рат несагледива је и го-
тово без паралеле у међународној политици. Знамо ли уопште 
колика нам заправо опасност прети од тероризма као „најве-
ће претње савременој цивилизацији“? Статистички подаци 
заиста понекад могу да „преваре“ и да (не)намерно наведу 
на погрешне закључке, нарочито уколико методологија ис-
траживања није адекватна. Ипак, чини се да статистика која 
осликава опасности тероризма у последњих двадесет година 
непогрешиво показује размере конструисане глобалне заблу-
де о митској опасности од терориста по све нас. И поред тога 
што огромна већина Американаца перципира тероризам као 
највећи могући изазов њиховој безбедности и што САД већ 
две деценије напреже све капацитете у борби против теро-
ризма, статистика показује да за Американца постоје „350 
пута веће шансе да га убије полиција него да погине у терори-
стичком нападу… 800 пута веће шансе да погине у саобраћају 
и 3000 пута већа шанса да погине у некој врсти несреће“618. 
Апсурд употпуњује чињеница да више људи годишње у САД 
погине од „грома, контакта са врелом водом, стршљеновима, 
пчелама и осама, од уједа сисара који нису пси, од дављења 
приликом пада у кади, запаљивања одеће, итд.“619. Ситуација 
у Европи није ништа другачија, чак и када се у обзир узму 
сви терористички напади на тлу Европе у последњих 10-ак 

618 S. Pinker, Enlightenment Now, Viking, New York, 2018, стр. 192.
619  Ibid. 
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година – Европљани имају „100 пута веће шансе да погину у 
саобраћају него од тероризма, 700 пута већу шансу да изгу-
бе живот као последицу тровања, гушења, запаљивања…“620. 
Разлог зашто је број смрти од тероризма релативно висок на 
глобалном нивоу јесте чињеница да западни свет сваку жр-
тву сукоба у Ираку, Авганистану, Нигерији, Сирији, Паки-
стану и другим жариштима подводи под жртву тероризма, 
иако се ради о оружаним сукобима друге врсте. У реалности, 
само један дан неког мањег, релативно локално рата, донесе 
више жртава и страдања него неколико деценија тероризма. 

И поред очигледне апсурдности намерног и планираног 
позиционирања тероризма као највеће глобалне претње, ја-
сно је да он, уколико се појам исправно дефинише и уколи-
ко се њиме не манипулише, не представља никакав значајан 
изазов, а камоли претњу, за међународне односе. Свакако да 
је неопходно разумети да је ирационалан страх од тероризма 
резултат његове арбитрарности, наизглед насумичности621, 
и циљане бруталности у извршењу. Ти атрибути тероризма 
препознати су у готово свакој понуђеној дефиницији овог 
облика политичког насиља, као што је препозната и нужна 
веза медијског покрића терористичких напада и његове 
успешности. У својој природи, тероризам је нужно медијски 
спектакл, који подразумева „намерно повређивање невиних 
зарад остваривања политичког циља“622 уз неопходно шоки-
620 Ibid. стр. 193.
621 Избор мета у тероризму је све само не насумичан, будући да се би-

рају оне мете које ће привући највећу могућу медијску пажњу и иза-
звати највећу панику. Међутим, из перспективе „обичног човека“, 
терористички напади заиста изгледају потпуно насумични зато што 
таргетирају управо „обичне људе“ који нису легитимне мете, ако то 
уопште и постоји у тероризму. 

622 M. Gross, Moral Dilemmas of Modern War, CUP, Cambridge, 2009, стр. 
182.
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рање шире јавности и као такав он представља „јединствен 
амалгам веома великог страха и веома мале штетности, без 
преседана у историји цивилизације“623. Основни разлог јед-
ног гротескног преувеличавања опасности од тероризма и 
његовог значаја за међународну политику јесте чињеница да 
је у таквом наративу сасвим довољно некога означити теро-
ристом, веома често и потпуно неосновано, и тиме добити 
готов потпуно одрешене руке у обрачуну са њим, будући да је 
претња коју представља незамисливо велика и ужасна. Тиме 
се „насиље јаких моментално легитимизује, док се насиље 
слабих моментално назива тероризмом“624. Наравно, како се 
ради о самом отелотворењу зла на земљи, које прети да уни-
шти глобални мир, у борби против „терористе“ ништа није 
забрањено, „укључујући тортуру, истребљивање, кршење 
конвенција и наравно терор“625. У таквом сукобу, ономе ко је 
означен као „терориста“ негира се не само „право да се бори 
у рату, већ и право на само-одбрану“626 док му се симултано 
намеће и дужности да се преда. 

Из перспективе етике међународне политике, тероризам 
свакако није небитан и неважан феномен. Додатно, специ-
фична природа тероризма потпуно оправдава етичку анали-
зу овог феномена, што показују и изузетне студије значајних 
ауторитета у пољу примењене етике627.  Али, други облици 
623 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-

бротољубље, Београд, 2019, стр. 262.
624 B. Kashnikov, “The Lost Victory”, Српска политичка мисао, Vol. 51, 

1/2016, стр. 38.
625  Ibid. стр. 41.
626 D. Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of The Possibility 

of War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, стр. 232.
627 Очекивано је и било да са порастом присуства појма тероризам у оп-

штем политичком дискурсу порасте и заинтересованост свих наука 
за овај феномен, укључујући и етику. Шире о етичким перспектива-
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политичке интеракције и политичког насиља имају радикал-
но снажнији и темељнији утицај на стање у међународној 
заједници, на динамику односа између држава и коначно на 
моралне изазове који у тим односима избијају на површину. 
Ниједан феномен ни приближно нема тако есенцијалан ути-
цај на међународну политику колико то има рат – како класи-
чан тако и асиметричан. Из тог разлога, јединствен феномен 
рата нужно захтева засебно етичко преиспитивање и специ-
фичну примену моралних начела.  

ма тероризма у: C.A.J. Coady, “The Morality of Terrorism”, Philosophy, 
Vol. 60, 231/1985, стр. 47-69; I. Primoratz, “Suvremeni terorizam kao 
filozofska tema”, Polemos, Vol. 10, 2007, стр. 11-26.



4. Етика рата

Без обзира о каквој форми политике говоримо, о каквом 
нивоу и облику политичке интеракције и политичког одлу-
чивања дискутујемо, појмови моћи, силе и насиља неодво-
јиви су од било какве анализе феномена политике која пре-
тендује да буде озбиљна. Анализирајући Хобс, Лока, Канта и 
остале великане филозофске и политичке мисли, јасно смо 
могли уочити да је питање конфликта унутар друштва неза-
обилазно за тумачење било ког аспекта политике, па тако и 
етичког. Разумевање друштвених сукоба и утицаја социјал-
них конфликата на структуру и функцију политике стога је 
од пресудног значаја за разумевање политике уопште. Како 
Пинкер (Pinker) исправно примећује, „од првих влада које су 
се појавиле пре око 5000 година, човечанство покушава да 
заузме курс између насиља анархије и насиља тираније“628, 
односно да политику стави у функцију обуздавања насиља 
силом, те је логично да конфликти, сила и насиље имају ди-
ректан утицај на сваку сферу политике. Илузије да су икада 
постојала ненасилна људска друштва, неке врсте идеала при-
митивних заједница сачињених од Шафтсбуријевих „пле-
менитих дивљака“ давно су распршене629, јер нас је историја 
научила да су сва људска друштва инхерентно прожета дру-
штвеним сукобима једне или друге врсте. Наравно, нити су 
сви друштвени сукоби по својој природи једнаки, нити има-
ју једнак утицај на политику. Облик друштвеног сукоба, али 

628 S. Pinker, Enlightenment Now, Viking, New York, 2018, стр. 199.
629 Све идеје о постојању ненасилних људских заједница у историји 

показале су се неутемељеним у науци. Р. Милашиновић, С. Мила-
шиновић, Основи теорије конфликата, Факултет безбедности, Бео-
град, 2007, стр. 16.
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и политичког насиља, који је најзначајнији и суштински за 
политику уопште, а нарочито за међународну политику јесте 
рат који представља „најкатастрофалнији, најкрвавији и нај-
бруталнији облик друштвених сукоба, друштвени феномен 
који по степену катаклизмичности, насиља и зла не познаје 
сличног“630. 

Разлог зашто инсистирамо на посебној димензији рата 
као облика политичког насиља и на његовом посебном, без 
паралеле, утицају на међународну политику јесте то што он 
нужно и насилно обухвата сваку раван постојања, у своју 
трагичну разорност укључује „све димензије човека, државе 
и друштва“631 не дајући никакву алтернативну опцију нити 
могућност да се од њега изолује. Рат не означава данас само 
оружани сукоб између припадника оружаних снага, већ оп-
шти и тотални конфликт политика, медија, економија, кул-
тура, и свега осталог чиме располажу зараћена друштва. Као 
такав, овај феномен обликовао је током историје „људе, њи-
хове традиције, културу, идентитет, језик, друштво, друштве-
не норме, политичку организацију, економску организацију
…“632 те се утицај рата на све аспекте живота једноставно не 
може пренагласити. Сходно тој тврдњи, ништа у постојању 
не утиче на међународну политику и међународне односе ко-
лико рат, па чак и потенцијална претња рата. 

Онтолошка димензија рата суштински је другачије од 
мира, јер се ова два стања међусобно искључују али и дефи-
нишу негацијом овог другог – „дијалектика рата и мира за-
хтева да основна премиса сваке дефиниције мира буде одсу-
630 D. Stanar, Z. Pavlović, „Ubistvo u ratu: mržnja bez zločina i zločin bez 

mržnje“, Zaštita ljudskih prava, 1/2019, стр. 79.
631 И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, стр. 20.
632 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-

бротољубље, Београд, 2019, стр. 17.
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ство рата, док се рат логично дефинише као стање у којем је 
прекинут, тј. не постоји, мир“633. У овој дијалектици логично 
је и да „мир има, prima facie, позитивну, а рат негативну вред-
ност“634 те да мир буде стање којем се тежи и које по природи 
треба да траје док се рат перципира као ванредно стање које 
треба да прође. И то што пре да прође, ако је икако могуће. 
Како „рат нужно претпоставља суспензију… неких важних 
закона и са тим законима повезаних права и слобода“635, пра-
вила игре су једноставно другачије у односу на она која важе 
у миру, што чини период рата јединственим.  Све оно што 
нормативно важи у миру, не само да не мора да важи у рату, 
већ неретко прелази у своју супротност. Из перспективе на-
сиља, правила игре у рату су окренута „наглавачке“ – „У миру 
убијање је апсолутно забрањено, док се накнадно дефинишу 
ретки изузеци од ове апсолутне забране у виду нужне само-
-одбране, смртне казне, итд. Насупрот томе, у рату је убијање 
апсолутно дозвољено, а затим се дефинишу изузеци од овог 
правила у виду забране убијања небораца“636. Феномени,  по-
ступци и праксе које доноси рат радикално су другачији од 
свега онога на шта наилазимо у миру, па самим тим и ради-
кално утичу на политичке одлуке, нарочито у међународној 
политици. Најчувенија дефиниција рата, коју је у науку увео 
чувени пруски официр Карл фон Клаузевиц, огољева суп-
стантивну повезаност и неодвојивост рата и политике јер 
одређује рат као ништа друго до „наставак политике другим 

633 Д. Станар, „Теорија праведног мира: импликације и опасности нор-
мативне теорије праведног мира“, Политичка ревија, Vol. 68, 2/2021.

634 J. Babić, „The Structure of Peace“, Filozofski godišnjak, Vol. 21, 2008, 
стр. 194. 

635  Ibid. стр. 195.
636 D. Stanar, Z. Pavlović, „Ubistvo u ratu: mržnja bez zločina i zločin bez 

mržnje“, Zaštita ljudskih prava, 1/2019, стр. 80.
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средствима“637. Ова је дефиниција крајем XX века добила 
своју изузетно занимљиву реформулацију, коју ипак треба 
посматрати као допуну дефиниције у духу времена, када је 
Фуко (Foucault) још снажније исказао важност рата за међу-
народну политику дефинишући саму политику као наставак 
рата другим средствима. Иако је старо два века, Клаузеви-
цево поимање рата и даље веома тачно описује динамику од-
носа између рата и политике, о чему сведочи и став, између 
осталих и, Пенг Гуанг Кјана (Qian), генерала једне од најмоћ-
нијих сила света (Кине), да какав год рат у будућности био он 
ће нужно остати „продужење фундаменталних политичких 
захтева“638. Зато је свака дискусија о рату без разумевања и 
узимања у обзир политике и политичког контекста бесмисле-
на. Посматрајући га изолованог од остатка стварности, рат 
заиста јесте нестварно бесмислен и лишен сваког разума и 
логике. Међутим, то не изненађује јер иако има своја прави-
ла, тј. своју граматику, рат „нема своју логику, јер је његова 
логика увек у сфери политичког“639. Али, једнако је бесмисле-
на и анализа међународних односа и улоге морала у међу-
народној политици без дубоког разумевања природе рата и 
његовог пресудног утицаја на стање и динамику у односима 
између држава. 

Као што смо виделу у Додатку III, изузетно је важно спре-
чити манипулације и злоупотребе значења појма рата, одва-
јањем рата од осталих облика политичког насиља који нису 

637 C. von Clausewitz, On War, PUP, Princeton, 1976, стр. 69.
638 P.G. Qian, “The Twenty-First Century War: Chinese Perspectives”, 

The Oxford Handbook of War, (ed. Y. Boyer, J. Lindley-French), OUP, 
Oxford, 2012, стр. 300. 

639 С. Старчевић, С. Благојевић, „Кревелдов спор са Клаузевицем: да 
ли је смисао рата политички?“, Српска политичка мисао, Vol. 56, 
2/2017, стр. 119-120.
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ни приближно деструктивни нити имају приближан утицај 
на међународну политику као што то има рат. Са друге стра-
не, данас је неопходно уважити и неумитну „трансформацију 
рата“640 која се не дешава у вакууму, изолована од политике. 
Стога данас под ратом морамо подразумевати и све облике 
асиметричног рата641, али и оружане хуманитарне интервен-
ције, упркос напорима да се оне изузму из обима појма рата. 
Разлози зашто се оружане хуманитарне интервенције упорно 
настоје дефинисати као различите од рата јесу углавном исти 
као и разлози зашто се супротно ради са тероризмом – им-
пликације по права и обавезе учесника у ономе што је рат 
су суштински другачије од оних које произилазе из „интер-
венције“. Вилкинс (Wilkins) сматра да оружана интервенција 
не може бити рат зато што су „губитак независности и те-
риторијалног интегритета ограничени у времену и обиму“642. 
Међутим, анализом свих досадашњих хуманитарних и „ху-
манитарних“ оружаних интервенција можемо лако доћи до 
закључка да владе октроисане од стране оних који су интер-
венцију извршили онима над којим је извршена не предста-
вљају „временски ограничен“ већ трајан губитак независно-
сти, као што војне базе интервенциониста које деценијама 
640 Шире о карактеристикама, узроцима и импликацијама промене 

облика рата у савременом свету у: M. van Kreveld, Transformacija 
rata, Službeni glasnik, Beograd, 2010.

641 Асиметричан рат не подразумева сукоба јачег и слабијег, јер се не 
ради о „диспаритету између снага, већ о статусу и форми сукобље-
них страна“, односно о сукобу оружаних снага са неком другачи-
јом (и тиме асиметричном) формацијом – герилцима, устаницима, 
побуњеницима. Д. Станар, „Војска и тероризам: алтернативна пер-
спектива оправданости употребе оружаних снага против терори-
зма“, Политичка ревија, Vol. 65, 3/2020, стр. 78.

642 Б. Вилкинс, „Хуманитарне интервенције“, Етика рата – хрестома-
тија, (ур. Д. Дулић, Б. Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 
2010, стр. 151.
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остају на територији оних над којима је интервенисано ника-
ко не конституишу губитак територијалног интегритета који 
је „ограничен у времену и обиму“. Напротив. Посматрајући у 
чисто техничком смислу, оружана хуманитарна интервенци-
ја јесте облик рата, чак и када је оправдана, јер њена форма 
и њене методе „неодољиво подсећају на методе вођења рата, 
па се ситуација увек проглашава агресијом, односно ратом, 
од стране државе над којом се интервенција врши“643. О на-
мерној семантичкој и појмовној конфузији која карактерише 
оружане хуманитарне интервенције најбоље сведочи став из-
ражен у књизи генерала Веслија Кларка (Clark) који је 1999. 
године командовао оружаном интервенцијом у СР Југосла-
вији, и који нема никакву дилему око тога да ли се радило о 
рату – „никада нам није било дозвољено да то назовемо ра-
том. Али, он је то био, наравно“644. Узимајући све у обзир, рат 
разумевамо као „масовно, релативно дуготрајно, колективно 
сукобљавање супротстављених политичких заједница кори-
шћењем, пре свега оружаног насиља, које се врши и директно 
и индиректно, а за циљ има наметање воље противнику, или 
његово потпуно истребљење“645. Воља која се намеће је, на-
равно, политичке природе. 

643 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-
бротољубље, Београд, 2019, стр. 17.

644 W. K. Clark, Waging Modern War: Kosovo and the Future of Conflict, 
Public Affairs, New York, 2002, стр. xxiii

645 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-
бротољубље, Београд, 2019, стр. 25.
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4.1.  Морална (не)оправданост и (без)вредност 
рата

Својом свепрожимајућом друштвеном тоталношћу рат 
не само да омогућава, већ и захтева, дубоку анализу из непре-
гледног мноштва перспектива и углова посматрања. Слојеви-
тост и комплексност овог деструктивног феномена настоји 
се разумети из једног социолошког, антрополошког, психоло-
шког, биолошког, технолошког, па чак и уметничког угла, али 
и са становишта готово свих познатих научних дисциплина 
и облика људске мисли. Наравно, кључно разматрање рата 
је вероватно оно политиколошко, у складу са описаном су-
штинском и интринзичном неодвојивошћу рата од политич-
ке равни. У контексту наше студије етике међународне поли-
тике, свакако да је морална димензија рата, односно етичка 
перспектива најексплицитнијег и најрадикалнијег облика 
политичког општења у међународној политици у фокусу ин-
тересовања, анализе и објективног истраживања. Међутим, 
сасвим је природно, очекивано, па наизглед и логично пита-
ње да ли је уопште и потребна било каква дубља етичка ана-
лиза феномена који смо дефинисали и објаснили као најде-
структивнији, најкрвавији и најразорнији чин за који смо као 
људска бића и као цивилизација способни? Није ли очиглед-
но да рат, готово a priori можемо и морамо морално делегити-
мисати, прогласити га за апсолутно морално неоправдан, за 
„најбруталније неморалну од свих људских активности“646? 
Иако смо као људи интуитивно склони управо оваквој оцени 
рата и уопште потребе да се он додатно етички анализира, 
чини се да су сви значајни и велики феномени у људском по-

646 P. Schulte, “Morality and War”, The Oxford Handbook of War (ed. Y. 
Boyer, J. Lindley-French), OUP, Oxford, 2012, стр. 83.
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стојању ипак толико дубоко комплексни, слојевити, тајнови-
ти и обмањујући да се по правилу заустављање на prima facie 
утиску и евалуацији показује као дубоко погрешно, наивно 
и плитко. Уосталом, није ли управо ова студија еклатантан 
пример да постоје неизбројиве и танане нијансе у ономе што 
је, на први поглед, јасно по питању морала и његове улоге у 
суровом и „дивљем“ свету међународне политике?

Место рата у људској мисли одувек је било централно и 
круцијално, не само због његове катаклизмичности по људ-
ска друштва већ и због његова, сада већ можемо да тврдимо, 
неизбежности у људском постојању. Колико год цивилизаци-
је у сваком смислу напредовале рат остаје верна сенка сваког 
људског друштва, наш перманентан пратилац и стални чи-
нилац наше стварности. Управо из тог разлога рат је интере-
совао готово све велике мислиоце људске историје, и што је 
још важније, својом слојевитошћу условљавао различите, по-
некад и супротстављене доживљаје, перцепције и евалуације 
сопствене природе, историјске и цивилизацијске вредности 
и наравно моралне оправданости. У освит највећег рата којег 
је човечанство до тада видело, и којег и данас називамо Вели-
ким ратом, Бертран Расел (Russel) мудро пише да је „питање 
да ли је рат икада оправдан, те ако јесте, под којим околно-
стима је то тако, питање је које се намеће пажњи свих људи 
склоних размишљању“647. Не само морална оправданост, већ 
уопште вредност рата различито је посматрана од стране ра-
зличитих великана и различитих култура. И док су га многи 
мислиоци посматрали као недвојбено најгори облик ствар-
ности и најнеморалнију од свих делатности, други су у рату 

647 B. Russel, “The Ethics of War”, The International Journal of Ethics, Jan. 
2015, стр. 127.
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видели феномен са позитивном, чак и пресудном, историј-
ском вредношћу. 

У колевци европске цивилизације, античкој Грчкој, рат 
је перципиран радикално другачије него што га данас посма-
тра човечанство – он је био нормално и подразумевано ста-
ње, стање које треба да траје, док је мир представљао тек 
инцидент и привремен прекид стања нормалности. Штави-
ше, у грчкој цивилизацији рат је „део структуре света, какву 
су богови и замислили, својеврсни закон космоса“648 који је 
управо тако и представљен у већем делу античке филозофије, 
најчувеније вероватно кроз чувену Хераклитову мисао о рату 
као оцу и краљу свих ствари649. У римској цивилизацији рат 
је апсолутни и доминантни принцип државног постојања, 
будући да је целокупно Римско царство саздано и трајало на 
темељу перманентног рата и ширења, и као такав доживља-
ван је као позитиван феномен650. За све оне склоне хегелијан-
ском дијалектичком доживљају природе и историје, рат носи 
веома позитивне конотације, будући да је он својеврсни ин-
струмент Духа који је средство и предуслов сваког напретка 
човечанства. За Хегела, рат је „велики чистилац који придо-

648 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-
бротољубље, Београд, 2019, стр. 18.

649 Хераклит у свом 53. Фрагменту пише да је рат „отац свију и цар 
свију“, мислећи при томе не само на рат као оружани сукоб изме-
ђу народа, већ на сваку врсту конфликта, борбе и сукоба опозитних 
ствари. Та дијалектична перманентна борба супротности из које се 
твори стварност јесте основна и највреднија идеја његове филозо-
фије, која током следећих миленијума добија велик број интерпре-
тација и реформулација. Шире у: M. Marković, Filozofija Heraklita 
Mračnog, Nolit, Beograd, 1983. 

650 Шире о рату као централном појму римске културе и друштвеног 
устројства у: И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, 
стр. 164-241.
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носи етичком здрављу народа поквареног дугим миром, као 
што замах ветрова чисти море од труљења до којег би дошло 
при дугом затишју“651. Како Дулић пише, „од Хераклита до 
Хегела тече филозофска традиција афирмације рата као пер-
манентног услова људског постојања“652 који дакле није ну-
жно и потпуно негативан феномен, упркос својој бруталној 
и деструктивној природи. И у пост-хегеловском периоду на-
илазимо на веома позитивне карактеризације рат и његове 
улоге у прогресу људских друштава и културе – за Токевила 
рат „побољшава ум и изграђује карактер једног народа“, за 
Золу је рат „школа дисциплине, жртве и храбрости“ која омо-
гућава ратоборним нацијама да напредују, Ниче са одуше-
вљењем најављује „доба великих ратова“, социал-дарвинисти 
у рату виде „природу судбинску делатност сваког људског 
друштва“, док чувени пруски генерал Молтке рат види само 
као сан, „али чак не ни пријатан сан“653. 

Могло би се рећи да из оваквих историјски супротста-
вљених перспектива природе и функције рата долази и дија-
лектика моралне евалуације овог друштвеног феномена, која 
је једнако искључујућа и екстремна на обе стране теоријског 
спектра. Тако перспективе моралне оправданости рата, а 
тиме и етике рата, можемо посматрати најпре као дијалек-
тички пар који чине пацифизам и реализам.  Први, који пред-
ставља „апсолутну моралну негацију рата“ и други, који мо-
жемо посматрати као „апсолутну моралну апологију рата“654. 

651 Ibid. стр. 435.
652 Д. Дулић, „Етика рата и мира“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. 

Дулић, Б. Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 19.
653 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-

бротољубље, Београд, 2019, стр. 22-23.
654 M. Mihalik, Moral i rat, Vojnoizdavački zavod, eograd, 1976, стр. 77. 

Цитирано у Војна етика, хрестоматија (ур. Б. Гроздић), Војноиз-
двачки завод, Београд, 2009, стр. 192.
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Из насушне потребе да превазиђе искључујућу, а тиме и 
фалабилну, природу екстремних и апсолутних ставова, на-
стаје својеврсна синтеза две супротстављене, непомирљиве 
позиције и такозвани „прагматични компромис“655 у виду 
теорије праведног рата која не искључује могућност морал-
не оправданости неких ратова, али поставља сет критеријума 
оправданости који огромна већина ратова (како историјских 
тако и хипотетичких) не може да испуни. Наравно, увек по-
стоји отворена могућност за неку нову и другачију етичку 
перспективу рата, али „врло мало теорија у етици рата успева 
да се одупре коначном сврставању у једну од ових традици-
ја“656. Сходно томе, можемо дефинисати три одвојена и ди-
стинктна виђења моралне оправданости рата, односно три 
етичке перспективе рата:

1) Пацифизам
2) Реализам
3) Теорија праведног рата

4.1.1.  Пацифизам

За разлику од многих кључних појмова које смо увели 
у нашу студију етике међународне политике, појам пацифи-
зма није нов и непознат, чак и најширој читалачкој јавности. 
Напротив, употреба појма пацифизам је релативно честа у 
политичком дискурсу, нарочито када се говори о безбедно-
сним аспектима политике. Значење самог појма је, рекло би 
655 D. Whetham, “Just War Tradition: A Pragmatic Compromise”, Ethics, 

Law, and Military Operations, (ed. D. Whetham), Palgrave MacMillan, 
Basingstoke, 2011, стр. 68.

656 Б. Оренд, „Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. Ром-
чевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 270.
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се, поприлично јасно широј јавности, која пацифизам препо-
знаје као идеју или покрет који заступа мир и ненасиље, те је 
у неким историјским моментима заиста популарно изјашња-
вати се као пацифиста, будући да то углавном носи веома по-
зитивне конотације. Али, сам појам пацифизма у употреби је 
већ скоро два века, и „током времена означавао је различите 
ствари за различите људе“657, те је стога неопходно јасно де-
финисати на шта тачно мислимо када дискутујемо о паци-
физму као етичкој перспективи рата. Термин пацифизам до-
лази од латинских речи paci/pax, што значи мир, и ficus што 
значи прављење или креирање, те у основи значи означава 
„изградњу мира“. Уколико бисмо овако схватили пацифизам, 
онда бисмо могли да га дефинишемо као теорију, идеју или 
идеологију изградње мира. Међутим, чини се да се пробле-
матични аспекти пацифизма откривају већ у етимолошкој 
анализи самог појма, нарочито када говоримо о пацифизму 
у контексту политике. 

Пацифизам, у ширем смислу, не означава само идеоло-
гију мира, тј. противљење рату као облику политичког наси-
ља, већ истовремено и противљење сваком облику насиља. 
У складу са тим ширим значењем, неки аутори редефинишу 
пацифизам као „невиолентизам“658, односно идеју анти-наси-
ља уопште, што представља неку врсту максималне варијан-
те пацифизма. Са друге стране, минимална (контингентна) 

657 C. Ryan, “Pacifism and Just War Theory: The Critique of Actually 
Existing War”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 2012, стр. 157.

658 Роберт Холмс, веома плодан аутор који анализира и заступа пацифи-
зам, сковао је овај термин којим описује позицију која „иде даље од 
анти-ратног пацифизма у свом противљењу насиљу у сваком облику“. 
Шире у: Standford, “Pacifism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
доступно на: https://plato.stanford.edu/entries/pacifism/#VariPaci, при-
ступљено 9.5.2021.
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варијанта пацифизма подразумева само противљење рату. 
Постоји дакле широк дијапазон значења појма пацифизма 
- од потпуног и апсолутног одбацивања сваког вида насиља 
до минималне варијанте политичког пацифизма у којој се он 
супротставља само рату као појави која подразумева наси-
ље без преседана. У свом политичком смислу, пацифизам не 
представља само инклинацију ка одсуству борбе, „већ и рас-
такању саме институције рата“659 као облика политичког на-
сиља у реалности. Како је предмет нашег интересовања етика 
рата, ми ћемо се фокусирати на пацифизам у ужем смислу, 
тј. на политички или „ратни пацифизам“660 као апсолутну 
моралну негацију рата. Укратко, пацифисти сматрају да ни-
један рат никада не може бити морално оправдан. Додуше, 
постоје и неке варијанте такозваног „релативног“, односно 
контингентног политичког пацифизма, по којима неки рато-
ви ипак могу бити оправдани661. Овакве облике „пацифизма“ 
нема потребе ни озбиљно разматрати јер се очигледно ту не 
ради о пацифизму као таквом, већ о идејама које су много 
сличније теорији праведног рата која полази из идентичне 
претпоставке – да неки ратови могу бити оправдани. 
659 C. Ryan, “Pacifism and Just War Theory: The Critique of Actually 

Existing War”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 2012, стр. 161.
660 J. Narveson, “Is Pacifism Reasonable?”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 

2012, стр. 148.
661 Релативни политички пацифизам заправо представља потпуни нон-

сенс, јер не означава противљење рату или насиљу, већ само неким 
ратовима и неком насиљу, чему се иначе сасвим јасно противе и они 
који нису пацифисти. Чувена Станфорд енциклопедија филозофије 
наводи да су рецимо два чувена пацифиста, Бертран Расел и Алберт 
Ајнштајн, били велики поборници рата против нацистичке Немачке, 
те да су као такви „релативни пацифисти“. Није претерано тврдити 
да су сви људи на планети релативни политички пацифисти, јер су 
сви сасвим сигурно против неких ратова и неког насиља, нарочито 
оног окренутог против њих самих. 
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Носећа претпоставка апсолутне моралне негације рата 
јесте да за рат и убијање у рату не може да се конституише 
морално оправдање, ни у ком случају – „нико не треба ни-
кога да убије из било ко разлога“662. Ово наравно укључује и 
негацију моралне оправданости самоодбране и одбрамбеног 
рата, будући да је „централна одлика пацифизма тврдња да је 
забрањено убити у самоодбрани“663. Како се ради о апсолу-
тистичкој забрани убијања, аутори склони пацифизму сма-
трају да „чак и војна акција која је усмерена на заштиту људи 
од акутног и систематског кршења људских права не може 
бити оправдана“664 што онемогућава и аргумент заштите ста-
новништва од насиља агресора. Рат је једноставно „по сво-
јој природи морално погрешан“665 без обзира на то какви су 
услови и околности које га конституишу, па чак и када оне 
подразумевају да уздржавање од насиље у одбрани резултује 
већим и бруталнијим насиљем! Иако је очито морал камен 
темељац пацифизма као „радикалне моралне критике инсти-
туционализованог политичког насиља“ која се противи „рату 
и оружаним конфликтима из етичких разлога“666 а не из ре-
цимо прагматичних, интересантно је приметити да пацифи-
сти ни „не покушавају да деривирају своје ставове из неке 

662 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 
Beograd, 2006, стр. 51. 

663 J. Babić, „A note on pacifism and integrity“, Filozofski godišnjak, Vol. 
25, 2012, стр. 189.

664 M. Fox, Understanding Peace: A Comprehensive Introduction, 
Routledge, New York/London, 2014, стр. 126.

665 D. Cady, From Warism to Pacifism: A Moral Continuum, Temple 
University Press, Philadelphia, 2010. Цитирано у: J. Narveson, “Is 
Pacifism Reasonable?”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 2012, стр. 143.

666 I. Atack, “Pacifism and Nonviolent Political Action: From Civil 
Resistance to Political Transformation”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 
2012, стр. 319-320.
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фундаменталне моралне теорије“667 већ сопствену позицију 
посматрају готово као моралну теорију. Како је веома тешко 
наћи чврсто утемељење пацифизма у било којој нормативно 
етичкој теорији о којој смо дискутовали, и сам морални ста-
тус пацифизма је веома упитан, нарочито што својом логи-
ком води у „апсурдну дијалектику која води у морални ни-
хилизам“668. Заиста, пацифистичка позиција се веома тешко 
може оправдати, нарочито у екстремним случајевима, како 
из угла логике и здравог разума, тако и из угла етике. 

Очита је недоследност у самој почетној премиси пацифи-
зма као идеје изградње мира – иако чак и својим именом па-
цифизам претендује да буде нека врста идеологије изградње 
мира, он не пружа никакав смислен одговор на питање како 
створити мир или чак како сачувати постојећи мир. Штави-
ше, како Бабић примећује, пацифизам уопште није „заинте-
ресован за мир… за било коју одредбу мира… већ само за то 
да се из његове структуре искључи један од његових преду-
слова, употреба силе“669, не обазирући се при томе на нера-
ционалност таквог поступка који директно онемогућава мир. 
У том смислу, пригодније име за такву идеологију било би 
анти-белизам или анти-ратизам, јер би прецизније описи-
вало смисао онога што данас називамо пацифизмом. Поред 
тога што је пацифизам „фундаментално неразуман“670 јер се 
његове прескрипције косе са логиком стварности и имају не-
667 J. Narveson, “Is Pacifism Reasonable?”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 

2012, стр. 151.
668 J. Babić, „A note on pacifism and integrity“, Filozofski godišnjak, Vol. 

25, 2012, стр. 192.
669 J. Babić, „Etika rata i teorija pravednog rata“, Asimetrični ratovi i teorija 

pravednog rata (ur. P. Bojanić, J. Babić), Akademska knjiga, Institut za 
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, стр. 194.

670 J. Narveson, “Is Pacifism Reasonable?”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 
2012, стр. 153.



278 Етика међународне политике

прихватљиве импликације671, он је у неку руку и поприлич-
но лицемеран као практична идеологија. Објаснимо шта под 
овим подразумевамо. Једини разлог зашто данас, у реалном 
свету, појединци заиста могу да буду пацифисти јесте што ве-
ћина људи ипак не дели њихова убеђења. У свом настојању да 
остану „чистих руку“, пацифисти се нужно морају ослонити 
на оне који немају проблем да „упрљају руке“ у одбрани жи-
вота пацифиста и мира за који се они толико залажу. Ово им-
плицира да пацифизам постоји као опција само и искључиво 
док је број пацифиста мали, јер се тај број ослања на много 
већи број не-пацифиста који стварају и чувају мир уз неоп-
ходан елемент силе. Можда на први поглед изгледа неумесно, 
али одлична паралела се може повући између пацифизма и 
хомосексуализма672. Наиме, хомосексуалци могу да у дру-
штвима постоје само и искључиво као мањина, односно док 
се не достигне одређен критични проценат, из чисто биоло-
шких разлога немогућности прокреације. Друштва у којима 
би хипотетички хомосексуалци чинили већину, не би могла 
да потрају дуже од једне генерација, јер би биолошки изумрла 
услед немогућности зачетка у хомосексуалним везама. Исто-
ветна логика важи и за пацифизам, који је могућ само у ма-
лим процентима у не-пацифистичким друштвима. Најбољи 
доказ за ову тврдњу сасвим сигурно пружа рано хришћан-

671 „Ако би се у политичком животу заступао једино и искључиво ап-
солутни пацифизам, то би у неким историјским околностима могло 
довести до потпуног уништења државе, заједнице и народа који их 
чине“. И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, стр. 
261.

672 Подвлачимо да, ни у ком случају, не имплицирамо да су пацифисти 
хомосексуалци, нити да су хомосексуалци склони пацифизму. Нити 
се ради о било каквој моралној евалуацији хомосексуализма, већ о 
веома сличној логици процената и односа већинске и мањинске гру-
пе. 
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ство и трансформација из апсолутног пацифизма у „контин-
гентни“ облик из којег се изродила теорија праведног рата 
која је омогућила хришћанима да учествују у насиљу и рату, 
када је то постало нужно, односно када је проценат хришћа-
на-пацифиста у Римском царству постао критично висок. 

Модерни пацифисти пак сматрају да сила није једини на-
чин отпора сили, јер насиље само рађа ново насиље, те виде 
ненасилни отпор као решење за изградњу и очување мира. 
Критика честог поистовећивања „политичког пацифизма за 
не-отпором“673 је стога уистину оправдана, јер иако је ненаси-
лан, отпор је и даље присутан као одговор сили. Ненасилан 
отпор као метод политичке акције долази у форми „грађан-
ског отпора и непослушности, стратешког или прагматичког 
ненасиља“674 које је вероватно најчувеније артикулисано у 
историјским, слободно можемо рећи, подухватима Гандија, 
Мартина Лутера Кинга и Нелсона Манделе који су ненасил-
ним отпором успевали да остваре политичке циљеве иако су 
били суочени са насиљем. Гандијева филозофија ненасиља, 
Satyagraha подразумевала је масовне грађанске протесте и 
непослушност, пружање пасивног отпора насиљу али и цело-
купно стање духа који мора бити прожет истинском привр-
женошћу ненасиљу уместо да се њиме исказује немоћ. Како 
Ганди упозорава, „боље је бити насилан ако у нашем срцу по-
стоји насиље него се заогрнути капутом ненасиља, да бисмо 
прикрили немоћ“675. На Гандијеву филозофију ненасилног 
отпора у великој мери утицао је још један великан пацифи-

673 W.M. Fuson, “The Ethics of Pacifism: A Critique and a Reappraisal”, The 
Philosophical Review, Vol. 52, 5/1943, стр. 495.

674 I. Atack, “Pacifism and Nonviolent Political Action: From Civil 
Resistance to Political Transformation”, Filozofski godišnjak, Vol. 25, 
2012, стр. 319.

675 И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, стр. 702.
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зма, Лав Толстој, који је означио историјску прекретницу у 
теорији ненасиља676. Међутим, могућност успеха било какве 
врсте ненасилног отпора ограничена је са више фактора. Ве-
ома значајан фактор је бројност популације која пружа нена-
силан отпор у поређењу са оним ко врши насиље. Уколико је 
тај број довољно велик, као што је било у поменутим случа-
јевима Гандија, Кинга и Манделе, то може допринети изгле-
дима за успех. Међутим, уколико је број оних који пружају 
ненасилан отпор мали, веома је тешко очекивати било какав 
успех. Додатно, сваки покушај ненасилног отпора нужно се 
ослања на моралне инхибиције оних који врше насиље – не 
пружајући насилан отпор, људи се уздају у постојање мини-
малних моралних скрупула оних који врше насиље, надају-
ћи се да ће их ненасиље „разоружати“. Међутим, историја је 
препуна примера где пасиван и ненасилан отпор не само да 
није разоружао насилнике, већ им је само олакшао намере 
које могу бити и потпуно геноцидне. Веома је тешко замисли-
ти, на пример, да је ненасилан отпор Јевреја нацистима могао 
донети ишта добро сем њиховог лакшег истребљења. Иден-
тично важи и за Србе који су имали ту несрећу да се нађу у 
Независној држави Хрватској за време усташких злочина – 
не пружање насилног отпора и било који вид грађанске непо-
слушности могао је само да допринесе масовним покољима 
и геноциду српског становништва. У свим сличним случаје-
вима пацифизам заправо „завршава награђујући агресију“677 
676 Толстојево залагање за пасиван отпор насиљу утицало је на готово 

све политичке пацифисте XX века. Шире у: И. Кајтез, „Лав Толстој 
– горостас из Јасне Пољане“, Savremeni ekološki, društveni, politički 
i ekonomski izazovi (ur. S. Mrazovac Kurilić, Lj. Nikolić Bujanović, M. 
Stojadinović), Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd, 2020, стр. 197-
233.

677 Б. Оренд, „Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. Ром-
чевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 284.
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олакшавајући „посао“ ономе ко се ослонио на силу и наси-
ље као средства остваривање политичких циљева који могу 
бити и дубоко морално неоправдани. 

Коначно, и наравно нимало небитно, било какав прак-
тични успех пацифизма у реалности такође зависи и од духа 
нације, односно од колективног идентитета народа. Чини се 
да се од милитантнијих народа, али и народа који су се исто-
ријски суочавали са геноцидом, ни у ком случају не може ра-
ционално очекивати да прибегну пацифистичком пасивном 
ненасилном отпору када се суоче са ратом. Претходно поме-
нути Јевреји и Срби сасвим сигурно никада неће бити склони 
пацифизму у случају агресије или било каквог масовног на-
сиља, поучени искуством прошлости у којима су се суочава-
ли са потенцијалним нестанком од руке непријатеља који би 
ненасилан отпор дочекао широм раширених руку као нена-
дану олакшицу и помоћ у свом науму. Исто тако, није могуће 
a priori донети моралну осуду појединаца или друштвених 
група које једноставно одбију да прихвате да је свако насиље 
и сваки рат морално погрешан и неоправдан и тиме одбију 
могућност да насиљем и силом спрече веће и горе насиље, 
страдање и смрт које доноси рат. Очито, као екстреман и ис-
кључив став према оправданости рата, апсолутни пацифи-
зам има мноштво проблема и без много претеривања се може 
посматрати као етички неутемељен. Са друге стране, све оне 
варијанте минималног или контингентног пацифизма запра-
во ни не треба посматрати као пацифизам, већ као кретање 
на континууму у правцу другог екстрема, тј. реализма.   
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4.1.2.  Реализам

Није тешко претпоставити да реализам, као етичка пер-
спектива рата, наставља логику реализма као политичке 
платформе деловања које није ограничено никаквим норма-
ма већ само интересом. Следећи Клаузевицеву мисао о рату 
као наставку политике другим средствима, реализам просто 
схвата рат као инструмент или средство остваривања поли-
тичких циљева – како вероватно најчувенији реалиста, Ма-
кијавели, пише, онај ко хоће да буде добар владар, „не треба 
да има ниједан други циљ или другу мисао… доли рат“678.  А, 
како се за реалисте политички циљеви у међународним одно-
сима постављају искључиво на основу интереса и не обази-
рући се на морална ограничења, тако је и рат ослобођен уоп-
ште потребе за било каквим оправдавањем, и постаје нужан 
ако не и пожељан инструмент међународне политике. Као и 
пацифисти, и реалисти одбијају да прихвате јанусовску при-
роду рата, који је истовремено и најужаснија могућа људска 
делатност и неизбежан феномен постојања људских друшта-
ва и човека. Пацифисти у фокус стављају први атрибут рата, 
тј. његову инхерентну моралну одвратност, згодно занемару-
јући чињеницу да је рат неизбежан – то „занемаривање“ чи-
њеница, тј. игнорисање реалности омогућава им апсолутну 
и потпуну моралну негацију рата. Реалисти са друге стране 
бирају да прихвате само други атрибут рата, тј. његову неи-
збежност и готово природну нужност, потпуно и свесно иг-
норишући чињеницу да је рат, као што Шулте (Schulte) наво-
ди, најбруталније неморална од свих људских активности и 

678  N. Makijaveli, Izabrano delo, Globus, Zagreb, 1985, стр. 30.
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да „више приличи дивљим зверима него људима“679 – у овом 
случају опортуно „занемаривање“ природе рата омогућава 
својеврсну моралну апологију рата од стране реалиста.

Морална апологија рата у реализму ипак није једноди-
мензионална и тако једноставна како се то можда на први 
поглед чини. Иако реалистички поглед свакако налаже 
„оправдавање“ рата као средства за остваривање политичких 
циљева у међународној политици, постоје два дистинктна и 
суштински различита начина унутар реализма којима се то 
настоји постићи680. Из једне перспективе, коју ћемо назвати 
скептичка перспектива, рат заправо уопште није ни потреб-
но оправдавати будући да у природном стању међународних 
односа заправо уопште не постоје било какви морални зако-
ни. Како закона уопште нема, тј. како „моралне категорије не-
мају значаја у међународним односима“681 сва средства, укљу-
чујући наравно и рат, једнако су дозвољена јер имају једнак 
679 Е. Ротердамски, Похвала лудости, Култура, Београд, 1955, стр. XX. 

Цитирано у: И. Кајтез, Мудрост и мач, МЦ Одбрана, Београд, 2012, 
стр. 269.

680 Поред два реалистичка приступа рату, морамо напоменути да посто-
ји и „струја“ коју можемо „сместити“ искључиво у реализам, иако 
она сама по себи представља екстрем који би можда био неприхва-
тљив и за неке реалисте. За разлику од два начина „оправдавања“ 
рата (скептички и аргументом државног интереса), постоје и они 
који не само да не сматрају да је рат потребно морално оправдати, 
већ у рату виде веома пожељну, малтене морално вредну појаву, ко-
јом се људски род „прочишћава“, која условљава сваки цивилиза-
цијски напредак, која је својеврсна „локомотива“ прогреса и мотор 
нужног историјског кретања, итд. Овакав се став данас заиста ретко, 
ако и уопште, може чути у озбиљним политичким дискусијама, али 
би било наивно претпоставити да не постоје личности на политич-
ко-академским маргинама које и даље нису убеђени у овакве или 
сличне идеје. 

681 Dž. S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, 
Beograd, 2006, стр. 49. 
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морални статус. На овај се начин рат поставља у сферу ван-
моралног, те као појава излази из оквира онога чега се тиче 
морал. Како смо већ објаснили у поглављу у којем смо се ба-
вили реализмом у међународној политици, ни један од аргу-
мената за посматрање међународне политике као ванморал-
не сфере, односно као простора „природног стања“ лишеног 
било какве могућности моралног вредновања, није ваљано 
заснован. Стога скептички приступ моралној апологији рата 
не представља ништа друго до покушаја апсолутне апологије 
силе и насиља јачих, изграђене на веома нестабилној и трулој 
теоријској платформи „природног стања“, под изговором не-
постојања међународног суверена. И док би овакав приступ 
можда и могао да објасни ирелевантност међународног права, 
он ни на који начин не имплицира непостојање универзал-
них моралних забрана и вредности.

Друга је перспектива моралне апологије рата доста бли-
жа реалности, јер увиђа потребу да се рат ипак оправда и 
тиме прихвата чињеницу да међународна политика није сфе-
ра живота која је на неки волшебан начин лишена моралног 
суђења. Међутим, за ову врсту реализма државни интерес, 
оличен у поменутом raison d’état-у, довољно је оправдање за 
било какву врсту рата. И док се уважава, готово са жаљењем, 
одређена неморалност рата као инструмента међународне 
политике, она се утилитаристички увек оправдава државним 
интересом који се из неког разлога настоји морално претпо-
ставити било којој другој вредности. Чак и када је тај интерес 
очигледно инструменталан, као што је рецимо омогућавање 
јефтиније радне снаге, јефтинијих енергената, улазак на неко 
ново тржиште, итд. он се поставља као апсолутно и неупит-
но оправдање за уништавање инхерентних вредности дру-
гих, „туђих“ људи као што су здравље, слобода, достојанство 
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па и живот. Тако је, рецимо, за реалисте ове врсте јефтинија 
цена нафте за народ једне државе сасвим довољно морално 
оправдање за уништење друге државе и убијање људи који у 
њој живе, јер је државни интерес да нафта буде јефтинија и 
економија продуктивнија, што је неоспорно тачно. Истом ло-
гиком, државни интерес који извесно представља повећање 
доступних тржишта компанијама једне земље сасвим је до-
вољан аргумент да оправда рат и уништавање ресурса земље 
чије је тржиште „затворено“. Занимљиво је да оваква логи-
ка оставља отворено питање постојања државних интереса 
свих земаља, тј. питање како вагати између значаја државних 
интереса једне земље и државних интереса друге, нарочито 
када феномен рата по дефиницији представља управо поли-
тички нерешив сукоб интереса две или више земаља. 

Без обзира коју врсту моралне апологије рата заступа ре-
ализам – да ли одбијање потребе да се он правда или a priori 
оправдање сваког рата државних интересом – он представља 
веома екстреман и искључив поглед на проблем моралне 
оправданости рата. Екстреман и искључив зато што онемо-
гућава било какву етичку дискусију о било ком појединачном 
рату, без обзира колико тај рат био prima facie морално од-
вратан и изразито неправедан. Идентична логика као и код 
пацифизма, само са аргументацијом са другог краја спектра. 
Нажалост, чини се да реализам у великој мери представља 
омиљено теоријско уточиште свих оних који данас доносе 
капиталне одлуке у међународној политици и креирају гло-
балну политичку климу. Ипак, можда се може говорити о 
некој врсти, макар минималног, цивилизацијског напретка 
од скептичке ка умеренијој перспективи државног интереса, 
будући да је данас непојмљиво јавно оправдавање рата скеп-
тичким аргументима издвојености међународне политике и 
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рата из равни моралног суђења. Напротив. Дуга и утицајна 
реалистичка традиција, која по некима почиње већ са Туки-
дидом и његовом чувеном мишљу да у међународним одно-
сима „јаки раде оно што могу, а слаби трпе оно што морају“, 
а коју је нарочито „избрусио“ Макијавели, била је доминант-
на у доживљају међународне политике и рата и у XX веку, са 
теоријско-практичним перјаницама у ликовима поменутог 
Моргентауа, чувеног Кисинџера (Kissinger), утицајног Бже-
жинског (Brzezinski), итд. Како су и пацифизам и реализам 
својом искључивошћу и слабим теоријским темељом заиста 
неадекватни приступи питању моралне вредности и оправ-
даности рата, потребно је ослонити се на перспективу која 
уважава специфичности реалности и омогућава појединачно 
суђење о конкретним ратовима, тј. која дозвољава могућност 
да неки ратови могу бити морално оправдани док неки рато-
ви то ни у ком случају не могу бити, и заиста представљају 
моралне злочине несагледивих размера. Једино тако можемо 
исправно разумети рат и његову јанусовску природу која га 
чини истовремено нестварно ужасним и неизбежно нужним 
за људска друштва, од како их има. 

 
4.1.3.  Теорија праведног рата

 
Теорија праведног рата представља управо ону, преко 

потребну, могућност сагледавања и моралне евалуације рата 
која нам дозвољава да рат перципирамо као неизбежну поја-
ву у међународној политици истовремено не губећи из вида 
и рачунице његову моралну трагичност, гнусност и дијабо-
личност. Као таква, ова се теорија налази на веома опасном и 
клизавом тлу, будући да може са собом носити изазовну ам-
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бивалентност – „да покушава да истовремено и оправда и об-
узда рат“682 остављајући са једне стране могућност моралног 
оправдања рата али са друге стране испостављајући изразито 
строге и захтевне критеријуме моралног оправдања. Стога је 
свака дискусија о потенцијално праведном или оправданом 
рату осуђена на ход по ивици жилета, између апологије и об-
уздавања рата. Циљ теорије као такве сасвим сигурно мора 
бити управо максимално обуздавање рата и спречавање иде-
олошке злоупотребе теорије као платформе за моралну апо-
логију рата, у реалистичком маниру. Нажалост, све чешће у 
пракси, али и у академским расправама, на површину испли-
вава разобручена потреба политике да у службу идеолошког 
оправдавања сопствених одлука и поступака стави и теорију 
праведног рата, кроз низ манипулација и ревизија неких од 
основних претпоставки моралног суђења о феномену рата. 
Уколико намеравамо да сачувамо овај моћни етички „алат“ 
анализе моралне димензије ратова, одлучно се морамо су-
протставити сваком покушају профанизације и идеологиза-
ције вековне филозофско-јуристичке традиције размишља-
ња о потенцијалној оправданости најкатастрофалније појаве 
у међународној политици.

Завршавајући претходни пасус, искористили смо појам 
традиција размишљања о оправданости рата уместо теорија 
праведног рата. Иако данас имамо етаблирану и широко рас-
прострањену теорију праведног рата, за многе ауторе преци-
зније је говорити о традицији праведног рата него о теорији, 
будући да корпус мисли и садржаја чине расправе и идеје из 
најразличитијих перспектива, из десетина векова, из великог 

682 A. Coates, “Is the Independent Application of jus in bello the Way to 
Limit War?”, Just and Unjust Warriors: The Moral and Legal Status of 
Soldiers (ed. D. Rodin, H. Shue), OUP, Oxford, 2008, стр. 178. 
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броја култура, итд. Како су о оправданости рата мислили и 
расправљали сви, без остатка, и како је морална димензија 
рата била „предмет интензивне дебате и разлагања“ није без 
основа став да се ради више о „традицији праведног рата, 
него о теорији“683. У корпус традиције/теорије праведног рата 
можемо укључити разматрања моралне природе рата антич-
ких грчких филозофа и школа, римске прагматичне филозо-
фије царства, средњовековних мислилаца и јуриста, новове-
ковних doctor universalis-а, социолога, антрополога, биолога, 
филозофа свих „школа“ и праваца, савремених етичара, по-
литиколога, али и војних стратега, државника, можда чак и 
писаца, песника, итд. Списак свих оних који су допринели 
веома живој историјској расправи о оправданости и правед-
ности рата тешко да може бити коначан, нарочито данас када 
најразличитији сегменти рата доспевају у жижу интересова-
ња савремене етичке мисли, али и политикологије, војних на-
ука, глобалне либералне и нео-либералне друштвене мисли 
о људским правима, итд. Чини се да технолошке иновације и 
незаустављив тренд манипулисања значењима кључних пој-
мова политичког насиља свакодневно пред теорију правед-
ног рата стављају нове и теже изазове на које је неопходно 
одговорити како би сама етика рата остала колико толико у 
кораку са еволуцијом и готово трансформацијом рата684 која 
се дешава пред нашим очима.
683 Ј. Бабић, „Теорија праведног рата и морални статус неизвесности 

његовог исхода“, Нова српска политичка мисао, 24. октобар 2010, 
доступно на: http://www.nspm.rs/savremeni-svet/teorija-pravednog-
-rata-i-moralni-status-neizvesnosti-njegovog-ishoda.html, приступље-
но 28.5.2021.

684 Велико је и значајно питање да ли постоји континуитет природе фе-
номена рата, нарочито у савременом начину високо-технолошког 
ратовања. Шире у: M. van Kreveld, Transformacija rata, Službeni 
glasnik, Beograd, 2010.
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Никако не треба запоставити и огроман допринос који 
су традицији/теорији праведног рата дале религијске идеје 
и интерпретације природе и оправданости масовног насиља 
и рата као таквог. Можда изненађујуће, али готово да нема 
религије685 која није током свог трајања пронашла начин да, 
макар минимално, „одшкрине врата“ оправдавању рата и 
учествовања у рату, чак и за оне најрелигиозније припадни-
ке. Као прва и најстарија монотеистичка религија, јудаизам 
је у великој мери својим вредностима и централним претпо-
ставкама утицао на развој свих оних монотеистичких рели-
гија које су уследиле. Јудаизам, судећи по светим књигама, 
далеко је од било какве форме пацифизма, и има „дугу тра-
дицију оправдавања рата, чак и онаквог рата… у коме се за-
тиру противници без изузетка“686, што подразумева убијање 
„непријатељских“ жена, деце, стараца, па чак и животиња. Не 
можемо, наравно, говорити о апсолутној моралној апологији 
рата у јудаизму, будући да су тек неки ратови оправдани. За-
685 Чак и неке религије које се сматрају потпуно пацифистичким, као 

што је хиндуизма, ипак дозвољавају тј. оправдавају неку форму на-
сиља у виду рата. Увек се, наравно, може говорити о изузецима који 
потврђују правило – будизам и даље представља апсолутно пацифи-
стичку религију, која не само да не може наћи морално оправдање 
за рат и ратовање, већ апсолутно осуђује било какву врсту насиља. 
Одређене варијанте будизма иду до те мере да прописују апсолут-
но уздржавање од било какве физичке активности која би могла ре-
зултовати ненамерним насиљем на животињама као што су мрави, 
мушице, итд. Ово, очито, укључује и баналне људске активности 
као што су трчање, вожња аутомобила, итд. Идеја апсолутног не-
повређивања других форми живота централна је врлина у будизму, 
отелотворена у појму Ахимса. Истини за вољу, треба напоменути да 
неке савремене интерпретације будизма у будистичким заједницама 
Југо-источне Азије ипак благонаклоно гледају на одређене форме 
насиља, нарочито оног са снажним политичким предзнаком. 

686 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, До-
бротољубље, Београд, 2019, стр. 36.
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нимљиво, не само да неки ратови могу бити оправдани, неки 
су чак и морално обавезни за Јевреје, судећи по најзначајни-
јим ауторитетима јеврејске религијско-правничке традици-
је687.  Ислам има једнако очигледну анти-пацифистичку ноту 
у сопственом доживљају рата, будући да такође не само да 
морално оправдава неке ратове, већ их чини и религијском 
обавезом. Данас веома експлоатисан и опште познат појам 
Џихада688 означава управо доживљај рата као свете ствари, 
као насиља на путу Алаха које је оправдано том чињеницом. 
Заповест џихада, као једног од носећих стубова ислама, пре-
ма најзначајнијем муслиманском мислиоцу Авероесу изрази-
то је изричита и екстремна, будући да налаже борбу и убија-
ње у рату „све док се не искорене или у потпуности не униште 
сви они који се не слажу са нама“689 тј. са муслиманима. 

Хришћанство је, из позиције традиције праведног рата, 
убедљиво најзначајнија религијска традиција будући да је у 
великој мери и фундирала и изградила основе савремене те-
орије праведног рата. Наслањајући се на елементе античке 
грчке и римске филозофије, хришћанство је, у одређеном мо-
менту и фази свог развитка, формулисало оно што данас на-
зивамо темељом теорије праведног рата, понајвише кроз дело 
Св. Аурелија Августина. Зато данас постоји снажан консен-

687 Шире о интерпретацијама оправданости/обавезности рата у јудаи-
зму у: N. Feldman, “War and Reason in Maimonides and Averroes”, The 
Ethics of War: Shared Problems in Different Traditions (ed. R. Sorabji, 
D. Rodin), Ashgate, Aldershot, 2006, стр. 92-107. 

688 Пречесто се значење појма Џихад своди само на практичан рат за 
ширење вере. Поред тог значења, појам Џихада такође означава и 
сваку борбу уперену против зла, укључујући и оно које се налази у 
нама самима. 

689 N. Feldman, “War and Reason in Maimonides and Averroes”, The Ethics 
of War: Shared Problems in Different Traditions (ed. R. Sorabji, D. 
Rodin), Ashgate, Aldershot, 2006, стр. 103.
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зус да модерна теорија праведног рата представља „синтезу 
класичних грчко-римских и каснијих хришћанских вредно-
сти“690 која је током векова допуњавана и развијана, поново 
највише од стране хришћанске мисли. Иако је хришћанство 
започело као изразито пацифистичка религија, „заокрет“ ка 
оправдавању насиља и рата био је нужан, услед саме логике 
пацифизма. Као што смо објаснили бавећи се пацифизмом, 
он је у реалности могућ само и искључиво као идеја велике 
мањине унутар друштва, која се практично ослања на чиње-
ницу да већина друштва није пацифистичка. Пацифизам није 
представљао никакву препреку раним хришћанима, будући 
да је у свом зачетку хришћанство представљало религију ма-
лог број људи, углавном са дна друштвене лествице. Међу-
тим, како је број хришћана растао, и како су хришћани по-
чели заузимати све важнија места у Римском царству, њихов 
пацифизам постао је претежак баласт за државу. То је запра-
во тренутак када дотадашња мањина процентуално достиже 
„критичну тачку“, и када „политика ‘окретања другог образа’ 
бива замењена политиком обезбеђивања новозадобијене мо-
ћи“691 у држави. Теорија праведног рата настаје као хришћан-
ска творевина, у моменту када пацифизам хришћана постаје 
претња не само по одржање царства, већ и по опстанак самих 
хришћана. Фантастична мисао Волзера савршено објашњава 
даљи развој и „употребу“ хришћанске теорије праведног рата 
која је уследила у следећих неколико векова, и која је транс-
690 D. Whetham, “Just War Tradition: A Pragmatic Compromise”, Ethics, 

Law, and Military Operations, (ed. D. Whetham), Palgrave MacMillan, 
Basingstoke, 2011, стр. 65.

691 Ј. Бабић, „Теорија праведног рата и морални статус неизвесности 
његовог исхода“, Нова српска политичка мисао, 24. октобар 2010, 
доступно на: http://www.nspm.rs/savremeni-svet/teorija-pravednog-
-rata-i-moralni-status-neizvesnosti-njegovog-ishoda.html, приступље-
но 28.5.2021.
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формисала пацифизам у крсташтво – „хришћански радика-
лизам нема само једну верзију: може бити изражен у пацифи-
стичком одбацивању рата, али такође може бити изражен у 
самом рату, у религијски мотивисаном крсташком походу“692 
без ограничења. То је управо онај моменат у теорији правед-
ног рата на који поново упозоравамо, клизаво тло које може 
теорију која настоји обуздати рат преусмерити ка његовој 
идеолошкој апологији. 

Веома бурним и занимљивим вишевековним развитком 
традиције праведног рата693 човечанство је формирало оно 
што данас називамо савременом теоријом праведног рата 
која представља једну од најживљих и практично најутицај-
нијих теорија у модерној примењеној етици. Савремена тео-
рија праведног рата у великој мери „чедо“ је америчког фи-
лозофа Мајкла Волцера, који је у другој половини XX века 
својим капиталним делом Праведни и неправедни ратови у 
потпуности ревитализовао дискусије о моралној димензији 
рата. Од тог момента, започиње жустра дискусија међу по-
литиколозима, правницима, социолозима, првацима војних 
наука и наравно етичарима, о питању шта данас рат може 
учинити оправданим. Тако данас различити аутори заузима-
ју различите перспективе аргументације оправданости рата:

 „Walzer (1977) своју елаборацију заснива на 
теорији права; Childress је (1986) заснива на теори-
ји prima facie дужности; Stanley Hoffmann (1981), Jean 

692 M. Walzer, Arguing about War, Yale University Press, New Haven, 2004, 
стр. 3-4.

693 Шире о развитку и еволуцији теорије праведног рата од Аурелија 
Августина до данас у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије 
и обуздавања рата, Добротољубље, Београд, 2019, стр. 33-45. и Д. 
Станар, „Идеја праведног рата – од Томе Аквинског до Имануела 
Канта“, Војно дело, 5/2017, стр. 432-448. 
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Betke Elshtain (2003) и Brian Lepard (2002) на деонто-
лопкој етици; John Rawls (1999) на равнотежи између 
деонтологије и консеквенцијализма; Larry May (2007) 
на етици врлине; James Page (2008) на етици бри-
ге; Martin Ceadel (1987) на утилитаристичкој етици; 
Marry Kaldor (2007) на концепту људске безбедности 
као алтернативе теорији праведног рата; док други 
аутори то чине на неотомистичкој теорији природног 
закона“694. 

И то је тек врх леденог брега. У свом пуном обиму, са-
времена теорија праведног рата састоји се из свог класичног 
језгра, и модерних елемената. Оваква стратификација омо-
гућава савременој теорија да у етичко разматрање узме све 
логичке елементе феномена рата – од његове припреме, пре-
ко његовог почетка и вођења до његовог окончања. На тај 
начин, не задржавамо се само на првој и здраворазумској 
претпоставци функције теорије праведног рата – суђењу о 
оправданости рата, већ разматрамо и моралну одговорност и 
оправданост у периоду припреме рата, моралну оправдано-
сти начина на који се ратује и моралну димензију окончања 
рата и изградње мира непосредно после тога. Класично језгро 
теорије праведног рата, или класична теорија праведног рата 
бави се питањима који је рат оправдан и шта је оправдано 
радити у рату, док модерни елементи суплементишу посто-
јеће језгро дискусијом о томе како оправдано припремати 
рат и наравно како га оправдано завршити. Стога, савре-
мену теорију праведног рата чине четири одвојена елемента 
(два класична и два модерна), хронолошки поређана на сле-
дећи начин:

694 Д. Дулић, „Етика рата и мира“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. 
Дулић, Б. Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 55.
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1) Jus ante Bellum (модерни елемент) – морално расуђи-
вање припреме рата,

2) Jus ad Bellum (класични елемент) – морално расуђива-
ње оправданости рата,

3) Jus in Bello (класични елемент) – морално расуђивање 
начина ратовања,

4) Jus post Bellum (модерни елемент) – морално расуђива-
ње начина окончања рата.

Jus ante Bellum

Када се ради о хронолошки првом сегменту теорије пра-
ведног рата, Jus ante Bellum-у, кључно практично питање јесте 
како дефинисати период припреме за рат – јасно је да је моме-
нат почетка рата ефективно и крај припреме за рат, али када 
тачно започиње припрема за рат у једној земљи? Одговор на 
ово питање је веома комплексан, будући да постоји мноштво 
фактора од којих зависи када заправо једна држава и једно 
друштво почиње да се припрема за рат, и да ли се та при-
према за рат на било који начин разликује од перманентних 
настојања за очувањем и повећавањем безбедности државе. 
Један фактор који је потребно размотрити је наравно стање у 
међународним односима, степен напетости и тензије између 
друштава са конфликтим интересима, (не)постојање безбед-
носне дилеме и трке у наоружању, итд. Значајно је такође ра-
зликовати институције унутар политичког система, тј. сфере 
друштва које су на различите начине повезане са феноменом 
рата. Тако, нпр. објашњени систем националне одбране, који 
примарно чине обавештајно-безбедносне службе и војска не 
познаје стање које није нека врста активне припреме за рат. 
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За оружане снаге једне земље, први дан припреме за рат јесте 
последњи дан управо завршеног рата. Можда се слично може 
тврдити и за институције и носиоце власти који се баве међу-
народном политиком – можда је исувише „реалистички“, али 
се заиста стиче утисак да је у међународној политици нужно 
стално постојање свести о опасности рата која целокупну 
спољну политику једне земље ставља, у једној димензији, у 
контекст непрекидне припреме рата која се врши диплома-
тијом695, развијањем добрих односа и поверења, стицањем са-
везника на међународном плану, итд. Са друге стране, делови 
друштва као што су рецимо медији696, културне и образовне 

695 Изузетно је занимљив концепт „одбрамбене дипломатије“, који у 
многоме доприноси ставу о перманентној припреми за рат у међу-
народним односима. Шире у: В. Благојевић, Србија и изазови од-
брамбене дипломатије, МЦ Одбрана, Београд, 2017. 

696 Морална одговорност медијских кућа и новинара у припреми рата 
је огромна, нарочито уколико својим лажним извештавањем допри-
носе започињању рата. Чувени CNN ефекат у великој мери утицао је 
на доношење политичких одлука о рату у последњих неколико деце-
нија, те апсолутно није занемарљива морална одговорност оних који 
су својим извештавањем и кривотворењем „вести“ допринели једној 
тако катастрофичној појави каква је рат. Ливингстон јасно показује 
да „нема сумње да медији суштински утичу на процес спољне по-
литике“, нарочито данас у савременом информатичком добу у којем 
је моћ концентрисана у рукама медија без историјског преседана. 
Шире у: S. Livingstone, “Clarifying the CNN Effect: An Examination 
of Media Effects According to Type of Military Intervention” Research 
Paper R-18, Press, Politics, Public Policy, Harvard, 1997. Зато не чуди 
што одређени аутори, ако што је Грос, виде новинаре као „легитимне 
мете због штете коју чине и због претње коју представљају у служби 
јавне дипломатије“ у припреми рата, где својим лажним и монтира-
ним извештавањем могу директно допринети рату. M. Gross, “Soft 
Power, Public Diplomacy and Just War”, Routledge Handbook of Ethics 
and War – Just war theory in the twenty-first century (ed. F. Allhoff, N. 
G. Evans and A. Henschke), Routledge Taylor and Francis Group, New 
York/London, 2013, стр. 155.
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институције697, здравство, итд. са сигурношћу се не „припре-
мају за рат“, све док изгледи за такав сукоб не постану јасни, 
јавни и алармантни. У том моменту, који је готово немогуће 
прецизно дефинисати, почиње опште-друштвена припрема 
за рат.

Како смо у овој студији заинтересовани за међународ-
ну политику, сегмент првог елемента теорије праведног рата 
који је за нас важан јесте морална димензија припреме рата у 
сфери међународне политике и система националне одбране 
који је насушни елемент те политике. Припрема за рат, да-
кле, у овим сферама друштва непрестано траје, без обзира на 
то колико изгледи за рат били мали и колико се ситуација у 
међународним односима чинила стабилна и мирна. Jus ante 
Bellum стога налаже да је морална одговорност свих чинила-
ца међународне политике и одбране једне земље да се опти-
мално припремају за рат, будући да субоптимална припрема 
једног друштва за рат може имати трагичне консеквенце по 
само постојање друштва. Заиста, тешко је оспорити постоја-
ње моралне одговорности за доносиоце политичких одлука, 
али и кадрове у систему националне одбране698, који својим 
697 Из ове тврдње свакако морамо изузети стручно образовања кадрова 

који чине политичке институције и структуру система национал-
не одбране. Њихово образовање, укључујући ту наравно и етичко 
образовање, може директно утицати, не само на доношење одлуке 
о рату, већ и на поступке током ратних дејстава, што може имати 
далекосежне политичке последице. Штавише, и ова студије може се 
посматрати као напор којим се, етичком образовањем доносилаца 
политичких одлука у међународној политици, настоје побољшати 
изгледи за доношењем исправних и морално оправданих одлука о 
рату. Шире у утицају образовања кадрова система националне од-
бране на рат у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обузда-
вања рата, Добротољубље, Београд, 2019, стр. 83-133.

698 Неоспорна је морална одговорност припадника система националне 
одбране који намерно и свесно стварају потпуно погрешну слику 
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одлукама и поступцима доприносе субоптималној припреми 
за оружану одбрану сопствене државе и народа699. Ово под-
разумева не само императив повлачења свих оних потеза у 
међународној политици који доприносе миру и стабилности, 
већ и потеза који оснажују реалну способност одвраћања по-
тенцијалних агресора кроз јачање система националне одбра-
не. Према неким, додуше екстремним, ауторима, политичко 
и војно руководство сваке државе има моралну обавезу да се 
„адекватно припрема за рат“ што нацијама ствара „моралну 
обавезу да учествују у вечној светској трци у наоружању“700. И 
док смо сагласни да заиста постоји морална обавеза, не само 
адекватне већ оптималне, припреме за рат, чини се да бес-
крајна трка у наоружању и стање затвореникове дилеме међу 
државама резултира супротним исходом – смањењем безбед-
ности за све и повећањем изгледа за рат, односно парадоксом 

степена опремљености, обучености и способности оружаних сна-
га и тиме код доносилаца политичке одлуке о рату стварају опасну 
илузије способности одбране државе. Овакви поступци углавном су 
мотивисани краткорочним личним бенефитима, каријеризмом, итд. 

699 У обим одлука које су предмет етичке анализе сигурно да спада и 
политичка одлука о структури и величини оружаних снага, као и 
о форми њихове попуне. Одабир самог концепта оружаних снага 
може бити предмет етичке евалуације у Jus ante Bellum-у, уколико 
он не одговара геополитичкој и стратешкој реалности земље у којој 
се имплементира – рецимо у случају неутралних земаља са „малом 
професионалном армијом“. Шире у: С. Старчевић, С. Благојевић, 
„Професионална војска у неутралним државама и друштвена потре-
ба за заштитом“, Војна неутралност и одвраћање (ур. В. Благоје-
вић), Школа националне одбране и МЦ Одбрана, Београд, 2021. 

700 R. Wertheimer, “Jus ante Bellum: Principles of Prewar Conduct”, 
Routledge Handbook of Military Ethics (ed. G. Lucas), Routledge Taylor 
and Francis Group, London, 2015, стр. 54-68.
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„који често води у конфликт иако је резон обе државе управо 
избегавање конфликата инвестирањем у безбедност“701.

Jus ante Bellum свакако подразумева моралну одговор-
ност у доношењу одлука које се тичу међународне политике, 
за све чиниоце унутар једног друштва. Морално су тиме не-
одговорне све оне одлуке које у периоду пре рата, тј. припре-
ме рата, доприносе јачању анимозитета, смањивању степена 
поверења, губљењу поверења међународних институција, 
али и слабљењу сопствене војне моћи, стварању субопти-
малног система националне одбране, итд. Стога, овај сегмент 
теорије праведног рата у фокус заправо ставља превенцију 
конфликата и рата у периоду припреме за рат, и то кроз два 
облика – јачањем сарадње и међусобног поверења између 
држава, смањивањем анимозитета и тензије у међународној 
политици али истовремено и јачањем реалних способности 
одвраћања од агресије стварањем оптималног система наци-
оналне одбране. У специфичној ситуацији у којој су се већ 
јавили одређени изгледи за конфликт, Jus ante Bellum тиче 
се и оправданости средстава која су „мања-од-рата“702 и која 
подразумевају употребу мера као што су „ембарго, блокаде, 
економске санкције, рестрикције трговине, електронско ра-

701 D. Stanar, „Zatvorenikova dilema i paradoks trke u naoružanju“, 
Savremeni ekološki, društveni, politički i ekonomski izazovi (ur. S. 
Mrazovac Kurilić, Lj. Nikolić Bujanović, M. Stojadinović), UNT, 2020, 
стр. 296.

702 Појам short of war подразумева сва она средстава притиска и при-
нуде која могу спречити рат у периоду непосредно пред рат. Волзер 
овакву ограничену употребу силе настоји систематично размотри-
ти заснивањем концепције Jus ad Vim, односно „оправдане употре-
бе силе“. M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, 
Beograd, 2010, стр. 17-18.
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товање, ваздушни удари, итд.“703. Очигледно је да овај модер-
ни елемент теорије праведног рата итекако има упориште у 
реалности, будући да се рат не може посматрати као феномен 
контигентног значаја, тј. као феномен чија се морална приро-
да и моралне импликације могу ограничити првим и послед-
њим даном оружаног сукоба. Напротив, како бисмо добили 
увид у пун морални смисао и вредност рата, неопходно је 
разматрати и период припреме за рата, као и период окон-
чања рата јер се у њима такође може установити морална 
одговорност доносиоца политичких одлука у међународној 
политици, али и појединаца у систему националне одбране. 

Jus ad Bellum 

Најинтуитивнији сегмент теорије праведног рата очи-
гледно је онај који се бави суштинским питањем - да ли је 
неки конкретан рат оправдан или не. Jus ad Bellum природно 
представља најстарији, најтемељнији и најобимнији елемент 
теорије праведног рата, који је првих хиљаду година постоја-
ња теорије био и њен једини део. Од Аурелија Августина па 
све до чувене школе Саламанке у XV и XVI веку, обим теорије 
праведног рата био је практично ограничен питањем оправ-
даности рата, без посебних дискусија о праведности у рату, 
а камоли моралним димензијама припреме или завршетка 
рата. Такође, Jus in Bello је практично најзначајнији елемент 
теорије праведног рата за етику међународне политике, буду-
ћи да се он, у практичном смислу, обраћа само и искључиво 

703 R. Wertheimer, “Jus ante Bellum: Principles of Prewar Conduct”, 
Routledge Handbook of Military Ethics (ed. G. Lucas), Routledge Taylor 
and Francis Group, London, 2015, стр. 59.
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доносиоцима политичке одлуке о рату704. Самим тим, морал-
на одговорност за доношење одлуке о (не)праведном рату је-
сте на плећима само оног, изразито малог и уског, круга људи 
који представљају политичку врхушку једне нације и који de 
facto доносе одлуку о рату. У том контексту овај елемент тео-
рије праведног рата даје злата вредан политичко-етички алат 
доносиоцима политичке одлуке о рату, јер им омогућава да 
направе дистинкцију између оправданог и неоправданог ула-
ска у рат.  

Овај класични елемент теорије праведног рата у ужем 
смислу бави се критеријумима којима се морално просуђу-
је неки одређени рат, од чије испуњености зависи морални 
статус тог рата. Међутим, пре него што се окренемо самим 
критеријумима, неопходна је једна кратка али важна појмов-
но-семантичка дигресија. Наиме, појам „праведан“, који је 
очито централни појам у синтагми „теорија праведног рата“, 
има веома суптилне али есенцијалне конотације које се вео-
ма тешко могу уклопити у контекст рата. Говорити о правед-
ном рату имплицира неку посебну моралну вредност самог 
таквог рата, будући да је по логици ствари оно што је правед-
но заправо и пожељно. Урадити праведну ствар, у овом слу-
чају ратовати, ненаметљиво али ипак јасно имплицира да је 
можда неправедно поступити другачије, јер не чинећи правду 
ми се опредељујемо да чинимо неправду, или макар да допу-
704 У практичном смислу, Jus ad Bellum није интересантан ниједном 

другом сегменту друштва, укључујући и систем националне одбране, 
јер директну моралну одговорност за рат имају само они који свесно 
доносе одлуку о ступању у рат. Велико је питање колики је заправо 
број људи који на глобалном нивоу доносе одлуку о томе хоће ли 
негде бити рата или неће, иако формално право на доношење такве 
одлуке имају политички руководиоци сваке државе. Интелектуално-
академски, овај елемент теорије праведног рата изузетно је 
интересантан сваком здравом човеку склоном размишљању. 
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стимо да се она деси. Може се чак дискутовати и о томе да 
појам праведно заснива моралну дужност да се управо тако 
поступи, што би у контексту рата имало апсурдне и веома 
опасне импликације – да је праведан рат не само морално до-
пуштен већ да је пожељан, и да је наша морална дужност да 
такав рат водимо! Оваква крсташка логика по којој је немо-
рално не водити рат веома је тешка за прихватити свакоме 
ко је лично, или макар посредно, искусио рат и сва она зла 
која нужно долазе са њим. Са друге стране, појам оправда-
но има нешто другачије конотације. Када је нешто оправдано 
учинити то не имплицира да је то и морално нужно учини-
ти, већ само да је допуштено. У складу са тим, рат никако не 
може бити пожељан, а камоли предмет моралне дужности, 
само зато што је оправдан. Критеријуме Jus in Bella би, дакле, 
боље било посматрати као критеријуме оправданости а не 
праведности рата, па би и целокупну теорију сасвим сигурно 
боље било дефинисати као теорију оправданог рата. Ипак, 
како бисмо избегли даљу конфузију и испоштовали вишеве-
ковну семантичку традицију, и у наставку студије користиће-
мо појам теорија праведног рата. Критеријуми Jus ad Bellum-а 
у савременој теорији праведног рата представљају историј-
ску сублимацију принципа моралног расуђивања оправда-
ности рата, чији се број перманентно увећавао историјским 
развојем цивилизације705. Максималистички приступ данас 

705 У самом зачетку теорије праведног рата, разматран је само један 
критеријум оправданости – узрок или повод рата. Каснијом 
еволуцијом теорије, додавани су нови, једнако важни критеријуми о 
којима ћемо детаљније дискутовати у наставку студије. Чак и данас 
постоје аутори који разматрају само четири или пет критеријума, 
аутори који спајају више критеријума у један, итд. Ипак, зарад 
озбиљности и темељитости, важно је размотрити максималистичку 
верзију која обухвата шест критеријума. 
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обухвата укупно шест критеријума706 којима се процењује 
оправданости неког рата:

1) Праведан повод (разлог),
2) Праведна намера,
3) Објава рата од стране легитимне (компетентне) 

власти,
4) Пропорционалност,
5) Рат као последње решење (опција) и
6) Разумни изгледи за успех.

Без обзира на то што су одређени критеријуми „стари-
ји“ од других, што се разликују по свом нормативно етичком 
утемељењу, не постоји никакав редослед нити хијерархија 
критеријума Jus ad Bellum-а. То суштински значи да су кри-
теријуми не само једнако важни, већ и да је нужно испуњење 
свих шест критеријума како би рат био оправдан, што тео-
рију чини практично веома строгом. Није дакле довољно да 
критеријуми буду „већински“ испуњени, већ се инсистира на 
„свеукупном или никаквом оправдању“707 уласка у рат. 

- Праведан повод (разлог)
Колико је Jus ad Bellum најинтуитивнији елемент теорије 

праведног рата, толико је и критеријум праведног повода или 
разлога за рат најинтуитивнији критеријум ad Bellum-а. Неза-
обилазно је, у намери да се утврди оправданости једног рата, 
поћи од разматрања разлога за рат, односно повода за улазак 
у рат. У складу са тим, тај критеријум разматран је не само од 

706 Прва три критеријума су деонтолошки критеријуми, док су последња 
три консеквенцијалистичке природе. 

707 Б. Оренд, „Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. 
Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 167.



303Етика рата

самих почетака августиновске теорије праведног рата, већ и 
од стране „грчких филозофа Платона и Аристотела у IV веку 
п.н.е. и од стране Римљанина Цицерона у I веку н.е.“708, одно-
сно од претеча онога што данас називао традицијом правед-
ног рата, и део је сваке могуће формулације ad Bellum-а. При-
родно је незамисливо тумачити оправданост неког рата без 
постављања првог и основног питања зашто се тај рат води, 
који су разлози рата, који је повод рата, итд. Разлог и повод 
рата који се готово једногласно709 узима као оправдан јесте 
одбрана, односно само-одбрана. Постоји консензус у модер-
ној међународној заједници да је одбрана оправдан casus belli, 
чак и када нема експлицитне дозволе Уједињених нација за 
употребу оружане силе. Ако је већ тако, на први поглед би 
нам се могло учинити да нема превише простора за неку 
плодну дискусију око овог критеријума оправданости рата, 
будући да изгледно нема приговора аргументу оправданости 
само-одбране710. Међутим, први утисак веома често може да 
завара, нарочито када се ради о комплексним стварима као 
што је рат или међународна политика. 

Чак и уколико занемаримо најочигледнији практични 
проблем „различитих тумачења ‘напада’ и ‘одбране’ који че-

708 R. Sorabji, “Just War from Ancient Origins to the Conquistadors Debate 
and its Modern Relevance”, The Ethics of War: Shared Problems in 
Different Traditions (ed. R. Sorabji, D. Rodin), Ashgate, Aldershot, 
2006, стр. 14. 

709 Како Расел пише, додуше пре пацифистичких покрета Гандија, 
Кинга, Манделе и осталих у XX веку, „сви сем Христа и Толстоја“ 
слажу се да је одбрана праведан повод за рат. B. Russel, “The Ethics 
of War”, The International Journal of Ethics, Jan. 2015, стр. 138.

710 Сама концепција моралне оправданости само-одбране је данас 
изузетно комплексна, не само у контексту рата, већ и личне само-
одбране. Шире у: Ј. Ћирић, Самоодбрана и рат: Етичка анализа, 
докторска дисертација, Филозофски факултет, БУ, 2020.     



304 Етика међународне политике

сто стварају дилему“711 и који узрокује да се, по правилу, све 
стране позивају на аргумент одбране, остаје нам екстремно 
важан и суштински значењски и појмовни проблем одбра-
не. Иако постоји неоспоран консензус око тога да је одбра-
на оправдан повод за рат, нејасно је шта тачно појам одбра-
не може да обухвати, односно шта је све оправдано бранити 
– територију, народ, вредности, итд. Примарно значење од-
бране у међународној политици је очито одбрана територи-
је једне државе. Међутим, у ситуацијама грађанских ратова 
који се дешавају као последица сецесионизма, иредентизма 
или сличних процеса, оправдано се може поставити питање 
легитимитета одбране територије на којој не живи, или ма-
кар не представља релевантну већину, народ који чини ору-
жане снаге712. Може ли аргумент одбране територије бити 
морално оправдање за рат у државама које су формиране по 
концепту царстава? Или историјски гледано, може ли оправ-
дан повод за рат бити оружано насиље великих царстава над 
покретима за ослобођења потлачених народа који стварају 
своје националне државе на рушевина тих мултинационал-
них и мултиетничких творевина? Уколико, пак, под појмом 
одбране подразумевамо одбрану народа, изазов са којим се 
сусрећемо није ништа мањи – да ли можемо морално оправ-
дати употребу оружаних снага једне државе у сврху заштите 
припадника свог народа (етничке групе) чак и када се они 
налазе изван граница територије те државе? Ово је проблем 
изражено хроничног типа на Балканском полуострву, на ко-
јем историјски постоји континуиран проблем етничког раз-

711 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 49.

712 Динамику односа између народа и територије и њиховог значења 
у модерној међународној политици детаљније смо објаснили у 
Додатку II ове студије. 
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граничења713. Да ли је уопште могуће помирити овај принцип 
одбране са принципом неповредивости територијалног су-
веренитета међународно признатих држава? Српски народ 
суочава се већ дужи период управо са овим проблемом, тј. 
питањем оправданости заштите Срба који живе ван граница 
онога што је држава Србија, оружаним снагама Србије. До-
датно, колико „далеко“ може да се налази народ који се бра-
ни – да ли он мора бити у непосредном контакту са терито-
ријом матичне државе, или може бити физички одвојен од 
ње? Колико етнички хомогена мора бити територија на којој 
живи да би оправдала „одбрану народа“? Ова су питања тек 
врх леденог брега када се ради о аргументу одбране сопстве-
ног народа као праведног повода за рат. Не треба заборавити 
ни аргумент одбране вредности који је био кључни аргумент 
морално погубних крсташких ратова. Иако је време похода 
на Христов гроб срећом за нама, крсташка логика одбране 
вредности нажалост није анахронизам у међународној по-
литици, напротив. Данас се, додуше, не брани Христов гроб 
већ вредности као што су демократија, слобода и нарочито 
људска права. Идеологија људских права знатно утиче на ар-
гумент оправданости одбране вредности, без обзира на којој 
и чијој се територији714 оне бране, постулирајући одређена 
права и слободе као инхерентне вредности које се по сва-
ку цену могу и морају бранити. Тако се рецимо демократи-
ја може оружано „бранити“ од народа и културе који негује 
713 Шире у: D. Stanar, I. Kajtez, “Delimitation of Nations in the XXI 

Century – are Ethnical Borders Ethical? The Problem of Serbian Ethnical 
Borders”, Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe 
(ed. D. Stanar, M. Stojadinović), Center for Strategic Forecast, Belgrade, 
2019, стр. 77-102.

714 Шире о значају принципа територијалности у међународној 
политици у: J. Babić, „Jedan svet i mi u njemu – prilog kritici 
globalizacije“, Strani pravni život, Vol. 58, 3/2014, стр. 13-29.
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другачију политичку традицију; комунизам се може оружано 
„бранити“ од народа и културе у чију се културну матрицу 
никако не може мирољубиво уклопити; ислам се може ору-
жано бранити од „недовољно добрих муслимана“ који прак-
тикују нешто другачију форму ове религије, итд. За разлику 
од одбране територије и одбране народа, принципа о којима 
има смисла расправљати и дискутовати, принцип одбране 
вредности има исувише недопустивих импликација715 да би 
се могао сматрати ваљаним аргументом одбране као оправ-
даним поводом за рат. 

Поред одбране, можемо говорити још о неколико потен-
цијално оправданих повода за рат. Можда најприхватљивији 
додатни повод за рат представља ослобођење. Појам ослобо-
ђења, за разлику од појма одбране, не подразумева претход-
но постојање напада, већ напротив, подразумева постојање 
мира. Ослободилачки ратови углавном долазе после дужег 
временског период мира под туђинском власти, када услови 
мира постану неприхватљиви. У таквим случајевима, рат по-
стаје привлачнија идеја од мира, што много говори о prima 
facie доживљају мира као стања које је морално боље, квали-
тетније и пожељније. Мир може генерисати такве услове жи-
вота у којима се појединцима или групама негирају слобода, 
људска права и уопште људско достојанство, што идеју рата 
може учинити веома привлачном и пожељном. Тома Аквин-
ски има на уму управо такве услове мира када пише да они 
који „праведно ратују нису супротстављени миру, већ злом 

715 Уколико бисмо пристали на одбрану вредности као оправдан повод 
за рат, то би значило давање моралног carte blanche-а свакој врсти 
империјалног интервенционизма, будући да империје увек и по 
правилу „бране“ одређене „суштинске цивилизацијске вредности“.



307Етика рата

миру“716 и за циљ рата имају неки бољи и прихватљивији мир. 
Историја нас упорно учи да неке врсте мира представљају та-
кву артикулацију стварности да све оно зло и сав летални ри-
зик које нужно доноси рат представљају привлачнију и при-
хватљивију опцију. Лекција коју нам историја стално и кон-
стантно нуди очито и даље није научена од стране оних који 
су склони политичком пацифизму и апсолутној моралној не-
гацији рата у којој се сваки мир претпоставља сваком рату.  

По неким ауторима, постоје и облици „офанзивног или 
агресивног рата који су потенцијално оправдани“717 а који 
укључују поменуте оружане хуманитарне интервенције и 
пре-емптивне ратове. Мала је вероватноћа да данас постоје 
људи, чак и у лаичкој јавности, који нису макар минимално 
упознати са појмом хуманитарне интервенције. Оружане 
хуманитарне интервенције постале су више правило у ме-
ђународним односима него што су изузетак, што сведочи о 
злоупотреби овог појма у политичке сврхе. Дефинисана као 
„државна употреба силе како би се заштитила људска пра-
ва“718 у другој држави, хуманитарна интервенција предста-
вља оправдање за кршење принципа неповредивости суве-
ренитета и неинтервенционизма који је у један од носећих 
стубова пост-вестфалског света. Међутим, то не значи да 
хуманитарна војна интервенција не може заиста бити оправ-
дан повод за рат – иако de facto није легална, она недостатак 
такве основе „надокнађује легитимитетом, односно пози-

716 T. Aquinas, Summa Theologica, Christian Classics Eternal Library, 
1815, доступно на: http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html, 
приступљено 1.6.2021.

717 J. McMahan, Killing in War, Clarendon Press, Oxford, 2009, стр. 148.
718 Т. Нардин, „Морална основа за хуманитарну интервенцију“, 

Хуманитарне војне интервенције (ур. Ј. Бабић, П. Бојанић), 
Службени гласник, Београд, 2008, стр. 229.
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вањем на повреду основних начела хуманости и потребу да 
се оне заштите“719. Наиме, да би се оправдала употреба војне 
силе у хуманитарној интервенцији неопходно је обим и „ква-
литет“ кршења људских права унутар једне државе буде та-
кав да, како каже Волзер, „шокира моралну савест човечан-
ства“720, односно да се не ради о кршењу политичких права 
одређене групе људи. У преводу то подразумева систематску 
и драстичну тортуру, геноцид, етничко чишћење, масовна 
силовања и сличне поступке које једна држава својим мо-
нополом силе непрекидно врши над мањинским становни-
штвом721. Само у случају овакве ситуације, употреба оружане 
силе зарад заустављања таквог насиља потенцијално се може 
сматрати оправданим поводом за рат, уз пажљиво и детаљно 
разматрање свих оних латентних фактора којима се увелико 
може манипулисати722. 

Ситуација је потпуно другачија са појмом пре-емптивног 
рата, који је релативно непознат или опскуран чак и у струч-
ним круговима. Поред заиста ретке употребе овог термина, 
додатну појмовну конфузију уноси и морфолошка сличност 
са појмом превентивног рата, који поред морфолошке посе-
дује и неке семантичке сличности, те је „разлика између пре-
венције и пре-емпције постала ‘замућена’“723, нарочито после 

719 М. Савић, „Етика хуманитарних интервенција“, Социолошки 
преглед, Vol. XLIII, 4/2009, стр. 525-543.

720 M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 151.

721 Углавном се ради о етнички и религијским мањинама. 
722 Шире о изазовима и манипулацијама појмом хуманитарне 

интервенције у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије и 
обуздавања рата, Добротољубље, Београд, 2019.

723 H. Strachan, “Preemption and Prevention in Historical Perspective”, 
Preemption: Military Action and Moral Justification (ed. H. Shue and D. 
Rodin), OUP, Oxford, 2007, стр. 36.
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великих терористичких напада на Њујорк и Вашингтон по-
четком века. Ипак, и поред ових сличности између превен-
ције и пре-емпције, ова два вида рата веома су различита из 
перспективе потенцијалне моралне оправданости – и док 
превенција не може бити оправдан повод за рат, пре-емп-
ција у неким случајевима може. Обе ситуације представљају 
офанзивну употребу силе, тј. употребу силе која хронолошки 
долази неизазвана употребом силе од друге стране. Ни у јед-
ној ни у другој ситуацији не можемо да говоримо о „одбра-
ни“, будући да појам одбрана по својој природи нужно прет-
поставља постојање актуелног напада, којег у овим ситуаци-
јама још увек нема. Уместо напада, у обе ситуације ради се 
о реаговању на постојећу претњу напада, а у зависности од 
неколико атрибута те претње можемо диференцирати изме-
ђу превенције и пре-емпције. Које су онда кључне разлике из-
међу превенције и пре-емпције? 

Природа претње је та која одваја потенцијалну оправда-
ну пре-емпцију од неоправдане превенције као повода за рат. 
Како би конституисала ситуацију пре-емпције, претња мора 
досећи критичне тачке извесности и интензитета. У овом 
контексту појам извесности означава близину, сигурност и 
вероватноћу претње, односно оружане агресије, која се пре-
дупређује употребом оружане силе. Оправдана пре-емпција 
подразумева да је достигнута критична тачка извесности, тј. 
да нема никакве сумње да напад неизбежно предстоји и да је 
„иминентан“724 – несумњиво се очекује напад у временском 

724 И поред великих напора, немогуће је наћи адекватан превод појма 
imminent, који се користи да означи степен извесности напада у 
контексту пре-емпције. Иминентан напад је онај који „само што се 
није десио“, односно који је временски екстремно близу. Уосталом, 
ни појам пре-емпција није идеалан превод енглеског појма pre-
emption, али се користи у недостатку адекватних српских речи. 
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периоду који се мери данима, ако не и сатима! Волзер упоре-
ђује овакву ситуацију са подизањем руку у само-одбрани у 
„последњем тренутку“, односно када је нападач већ подигао 
своју руку или оружје725. У оваквим околностима, пре-емп-
тивни напад који предупређује известан напад противника 
може не само бити оправдан, већ можда и морално обавезан 
за доносиоце политичке одлуке о рату јер се таквом одлуком 
може спречити веће страдање сопственог народа и оружаних 
снага у безизлазној ситуацији, што и јесте једна од основних 
моралних дужности у вођењу државе. Ипак, чини се да по-
ред постојања намере и извесности напада, мора постојати и 
одређени критични интензитет тог напада, који оправда-
ва пре-емптивни удар. Тај интензитет мора бити толики да 
свако чекање напада чини прескупим и преризичним, јер по-
стоји опасност од катастрофалних последица по земљу која 
„чека“ да се брани – катастрофалан пораз, нестајање државе, 
геноцид, неприхватљиви губици, итд. Као један од ретких ра-
това у којем су достигнуте критичне тачке извесности и ин-
тензитета претње које оправдавају пре-емптивни удар често 
се сматра „Шестодневни рат између Израела и Египта у коме 
је Израел извршио пре-емптивни удар“726 којим је de facto спа-
сао сопствену државу потпуног краха и вероватног нестанка. 

У случају превенције, која дакле није оправдан повод за 
рат, природа претње је таква да једноставно не испуњава ну-
жне претпоставке извесности и интензитета, мада се углав-
ном ради о недостатку фактора извесности. Укратко, превен-
ција није толико узрокована „извесношћу и непосредношћу 

725 M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni glasnik, Beograd, 
2010, стр. 113-114.

726 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 52.
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опасности, већ нашим страхом“727 од напада који би можда 
могао да се догоди у неком моменту у будућности. Страх од 
неког потенцијалног напада апсолутно не даје морално оправ-
дање за доношење политичке одлуке о започињању рата, јер 
не само да нисмо сигурни о намерама које ће друга земља 
имати у будућности, већ и зато што у том периоду могу да 
се десе разне (не)очекиване промене које ће спречити рат728. 
Додатно, у том периоду могу да се предузму и разне друге ак-
тивности, које су драматично мање деструктивне и погубне 
од рата, које могу да спрече масовни оружани сукоб729. По-
губно је што савремено схватање још више „растеже“ појам 
превенције, те се данас агресија настоји оправдати страхом 
од потенцијалног развијања оружја које потенцијално може 
бити употребљено против неке земље, у неком потенцијал-
ном сценарију у будућности. Како Родин (Rodin) пише, такав 
превентивни напад извео би се против државе „која још увек 
није формирала намеру да агресивно нападне, али која је на 
прагу да оствари одлучујући напредак који изгледа да чини 
агресивну намеру у будућности вероватном и опасном“730. 
Апсурдност и циничност  моралног „оправдања“ за напад на 

727 Ibid. 51.
728 Ситуација у међународној заједници може да се драстично промени, 

унутрашња политичка клима у земљи потенцијалном агресору, 
природне непогоде, итд. Непосредно искуство данас учи нас да 
феномени који мењају живот и међународне односе из корена, као 
што је пандемија Ковид-19, могу потпуно и изненада да промене 
целокупан пејзаж међународне политике. 

729 Поменути критеријум рата као последње опција јасно захтева да се 
исцрпе сва могућа средстава пре него што се оправдано може донети 
одлука о рату – дипломатија, санкције, субверзивне делатности, 
притисци, итд. 

730 D. Rodin, War and Self-Defense, Clarendon Press, Oxford, 2004, стр. 
113.
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земљу која још нема ни намеру да нас нападне, а камоли сред-
ства за то, веома је јасна, али нажалост не спречава велике 
силе да експлицитно користе баш овакво оправдање за своје 
агресије под изговором моралне политичке одговорности за 
заштите свој народ од потенцијалних напада. Уколико бисмо 
дошли до таквог разумевања оправданости агресије, онда би 
сваки рат могао бити оправдан, јер у међународној политици 
увек постоји потенцијална опасност да ће неко некада ство-
рити средства и формирати намеру да нас нападне731. 

- Праведна намера
Критеријум праведне намере веома се често „спаја“ са 

критеријумом праведног повода, подразумевајући да пра-
ведан повод нужно имплицира праведну намеру у рату. Ме-
ђутим, то није неопходно тако. Како је историја много боља 
учитељица од маште, поново нема потребе да конструишемо 
хипотетичке ситуације у којима један рат оправданог повода 
(одбрамбени рецимо) може истовремено бити рат са неоправ-
даном намером. Неретко се у историји дешавало да земља 
која је нападнута, и тиме има оправдан повод за рат, у рат уђе 
са намером која се не може морално оправдати – да се крваво 
освети за напад, да до темеља уништи земљу агресора, итд. 
Уколико се ради о зараћеним странама са дужом историјом 
анимозитета и сукобљавања, често се дешава да нападнута 

731 Штавише, историјске лекције које смо добили од Европских 
превентивних ратова уче нас погубности оваквог оправдавања рата. 
Ратови су оправдавани не само страхом од стварања средстава за рат, 
већ и од јачања економије, културног утицаја, трговине, итд. земаља 
које су перципиране као актуелно или потенцијално ривалске. Шире 
у: H. Strachan, “Preemption and Prevention in Historical Perspective”, 
Preemption: Military Action and Moral Justification (ed. H. Shue and D. 
Rodin), OUP, Oxford, 2007, стр. 28-33.
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земља схвати рат који јој је наметнут на један „есхатолошки 
начин, и да поведе ‘последњи’ рат против тог агресора, до 
истребљења“732 како би „једном за свагда“ окончала етнички 
сукоб који некада може да траје и вековима. Овако схваћен 
рат поприма готово митски карактер, у којем се намера пот-
пуног затирања „вечног непријатеља“, укључујући и цивил-
но становништво, оправдава спасавањем будућих нараштаја 
неких нових потенцијалних агресија у будућности. Праведна 
намера у рату мора бити ограничена идејом стварања мира 
– праведна намера у рату јесте она која за циљ има повратак 
на стање ex-ante мира, или стварање бољег, одрживог мира, 
будући да је ex ante стање мира и довело до рата. Наравно, 
подразумева се и одговарајуће кажњавање и захтевање ре-
парација од стране пораженог агресора, као и потенцијално 
право на одређен степен пацификације у ограниченом вре-
менском периоду, мада је овај корак изузетно подложан нај-
различитијим облицима манипулације. 

- Објава рата од стране легитимне (компетентне) 
власти

Трећи деонтолошки критеријум захтева да рат буде обја-
вљен од стране легитимне власти, односно да одлуку о рату 
доноси легитиман и компетентан орган власти који предста-
вља вољу народа. Легитимитет за доношење одлуке о уласку 
у рат има само врховна власт која има инструменте монопола 
насиља и може да спроводи законе у сопственој земљи. Сам 
легитимитет не подразумева нужно демократски изабрану 
власти, јер и у друштвима у којима владају другачији поли-
тички системи итекако можемо говорити о легитимној вла-
732 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 

Добротољубље, Београд, 2019, стр. 54.
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сти која ужива подршку народа. Иако је овај критеријум очи-
то данас много мање важан него раније, када је заиста било 
веома важно ограничити могућност објављивања и вођења 
ратова од стране локалних племића или других друштве-
них институција као што је црква, он је и даље део ad Bellum 
елемента теорије праведног рата. Савремено разумевање ле-
гитимитета власти у контексту одлуке о рату подразумева 
испуњавање четири нужна услова – „подршка и заступање 
народа, монопол насиља и ефективна контрола људи, придр-
жавање међународних правних стандарда и предиспозиција 
да тежи трајном миру“733.

- Пропорционалност
Први консеквенцијалистички критеријум Jus ad Bellum-а 

јесте критеријум пропорционалности који реалистички пре-
познаје да сваки рат, без обзира какав је, увек и незаобилазно 
са собом доноси несагледиве размере страдања, патње, уни-
штавања, смрти и несреће. То је просто инхерентна приро-
да рата, без обзира колико га еуфемизирали, романтизивали 
и идеализовали. У складу са овим неизбежним труизмом, 
критеријум пропорционалности захтева да добро које се по-
стиже ратом мора оправдати зло које доноси рат, односно да 
вредност која се постиже борбом мора надмашити страда-
ње и уништавање које борба доноси обема странама у рату. 
Занимљиво је приметити да критеријум пропорционалности 
захтева од доносиоца политичке одлуке да у утилитаристич-
ку рачуницу оправданости рата ипак, макар минимално, 

733 A. Schwenkenbecher, “Rethinking Legitimate Authority”, Routledge 
Handbook of Ethics and War – Just war theory in the twenty-first 
century” (ed. F. Allhoff, N. G. Evans, А. Henschke), Routledge Taylor 
and Francis Group, New York/ London 2013, стр. 161-162.
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укључи и страдања противничке стране. Ово је веома тешко 
и захтевно применити у пракси, у којој се у ситуацији рата 
сопствена вредност схвата као есенцијално боља и „вредни-
ја“ не само од вредности за коју се у рату бори противник, већ 
и од самог постојања противника. Немогуће је пренагласити 
овај изазов у времену у којем глобалне силе постулирају соп-
ствене вредности као универзално врховне и суштинске за 
опстанак целокупне глобалне цивилизације, чиме потенци-
јално оправдавају сваки облик и сваку размеру уништавања 
и смрти код „нецивилизованих“ и „дивљих“ непријатеља као 
пропорционалан. 

- Рат као последње решење (опција) 
Дискутујући о неприхватљивим импликацијама превен-

тивних ратова дотакли смо се аргумента нужности исцрпљи-
вања свих могућих опција решавања проблема у међународној 
политици пре него што се, потенцијално оправдано, латимо 
рата као инструмента решавања проблема. Такво разумевања 
рата веома је блиско његовој природи – наиме, рат функцио-
нише као средство решавања проблема који ни на један други 
начин није могуће решити, а за који не постоји воља и могућ-
ност да просто остане нерешен. Постоје наравно и проблеми 
у међународној политици који једноставно остају „нереше-
ни“ или замрзнути, али у тим случајевима очигледно постоји 
став обе стране да тај проблем није нужно решавати, па ни 
ратом. Имајући на уму трагичну природу рата, неопходно је 
проблем или сукоб прво покушати решити свим средствима 
која нису рат, остављајући тако инструмент рата као послед-
њу опцију, уколико је неодрживо да проблем остане нерешен. 
Дужност разматрања рата тек као последњег решења јасно се 
осликава у политичкој дужности доносилаца политичких 
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одлука да остварују интерес сопственог народа уз најмање 
могуће жртве, у сваком смислу, и уз најмањи могући ризик 
по животе и имовину својих грађана. Како рат представља 
највећи могући ризик који подразумева највеће могуће жр-
тве, неопходно је претходно темељно и потпуно исцрпети све 
друге опције решавања проблема у међународној политици, 
као што су „економске санкције, међународни притисци, ме-
дијације међународних институција, ембарго, дипломатски 
напори, медијске кампање, итд.“734. Такође, ваља размотрити 
и сва short-of-war средстава, која смо дефинисали и објаснили 
у делу овог поглавља у којем смо се бавили Jus ante Bellum-ом, 
која такође могу бити оружана и насилна, али ни приближно 
деструктивна и морално изазовна као рат – како су „ограни-
чена у обиму“, употреба short-of-war средстава нема „непре-
двидиве и катастрофичне последице“735. 

- Разумни изгледи за успех
Коначно, критеријум разумних изгледа за успех логички 

заокружује ad Bellum елемент теорије праведног рата. Овај, 
по природи консеквенцијалистички, критеријум веома је те-
шко прихватити у његовој погрешној, али веома честој, фор-
мулацији рационалних изгледа за победу736, будући да на тај 
начин он имплицира неоправданост уласка у рат у којем се 

734 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 58.

735 О етичким изазовима употребе силе мање од рата у савременим 
конфликтима, односно о концепцији Jus ad Vim у зборнику текстова: 
Force Short of War in Modern Conflicts: Jus ad Vim (ed. J. Galliott), 
Edinburgh University Press, Edinburg, 2019. 

736 Д. Станар, “Могућност победе као критеријум Jus ad Bellum 
концепције теорије праведног рата“, Политичка ревија, Vol. 62, 
4/2019, стр. 135-149.
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супротставља противнику којег је немогуће победити737. Ме-
ђутим, успех у рату не мора бити само победа, односно капи-
тулација или предаја противника, већ се успехом у рату може 
сматрати сваки онај исход који је бољи и повољнији од усло-
ва тражених на почетку рата. Стога је заиста оптимално фор-
мулисати овај критеријум као захтев за постојањем разумних 
изгледа за успех у рату, јер бисмо у супротном потпуно не-
засновано доводили у питање „моралну оправданости свих 
оних ратова којима се многе нације поносе као херојским и 
готово светим моментима своје историје, у којима су зарад 
правде и истине положени многи животи“738. Међутим, уко-
лико заиста нема рационалних шанси за било какав успех у 
рату, јасна је неморалност политичке одлуке да се у такав рат 
ступи, чак и ако се ради о супротстављању недвојбено непра-
ведном непријатељу. Морална неоправданост овакве одлуке 
у великој мери утемељена је на чињеници да они који доносе 
политичку одлуку о рату нису они који тај рат и воде739. То 

737 Овако формулисан критеријум није признат ни од стране 
институција међународног права, будући да се са правом перципира 
као „пристрастан на штету малих, слабијих држава“. Б. Оренд, 
„Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. Ромчевић), 
Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 275.

738 Д. Станар, “Могућност победе као критеријум Jus ad Bellum 
концепције теорије праведног рата“, Политичка ревија, Vol. 62, 
4/2019, стр. 141.

739 Критеријум разумних изгледа за успех бесмислен је у ситуацијама 
у којима људи свесно одлучују да они сами уђу у рат у којем нема 
никаквих изгледа за успех. У таквим ситуацијама, нико не може 
оспорити право појединаца да одлучују о сопственим животима, 
нарочито уколико свесно жртвују сопствене животе за идеале 
правде, истине, слободе, итд. Иако ретке, овакве ситуације су могуће 
у реалности, о чему сведоче поједини историјски примери, као што 
је нпр. Топлички устанак. Шире о немогућности примене овог 
критеријума у сличним ситуацијама у: С. Анђелковић, Ж. Лазић, 
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значи да доношењем одлуке о рату у којем нема рационал-
них изгледа за постизање било каквог успеха, легитимна власт 
свесно и узалудно жртвује животе хиљада људи које је дужна 
да штити. Губитак њихових живота, као и сва патња коју до-
носи рат, не може се, дакле, оправдати ценом остваривања 
неког државног и ширег националног интереса, будући да 
нема никакве шансе за њих. За разлику од осталих критери-
јума ad Bellum-а, који су окренути ка „напоље“, односно који 
се више фокусирају на моралну оправданости према потен-
цијалном непријатељу, овај критеријум захтева „одговорност 
према сопственом народу“740, који ће поднети жртве сваке 
политичке одлуке. Ипак, треба бити опрезан са доношењем 
моралних осуда за непоштовање овог критеријума у претход-
ним ратовима, будући да се суд о изгледима за упех, а самим 
тим и о испуњености овог критеријума „не може доносити ex 
post facto, тј. са становишта после рата, већ само и искључиво 
ex ante facto, тј. узимајући у обзир чињенице, информације 
и ситуацију у моменту доношења одлуке“741. У таквим је мо-
ментима ипак веома тешко са сигурношћу тврдити какви су 
изгледи за успех у рату, нарочито имајућу у виду есенцијалну 
природу рата као стања које укида сваки облик контроле бу-
дућности а тиме и предвидљивости. 

Д. Станар, „Морална оправданост Топличког устанка“, Топлички 
зборник, 4/2019, стр. 19-35.

740 Д. Станар, “Могућност победе као критеријум Jus ad Bellum 
концепције теорије праведног рата“, Политичка ревија, Vol. 62, 
4/2019, стр. 142.

741 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 61.
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Jus in Bello

Колико год тешко било помирити могућност моралног 
оправдања рата са нашим интуитивним презиром феномена 
који подразумева разарање, страдање и несрећу, Jus ad Bellum 
концепција теорије праведног рата показује нам да се у рет-
ким случајевима улазак у рат заиста може морално оправда-
ти. Многоструко је теже интуитивно прихватити било какво 
морално оправдавање онога што се чини у рату, нарочито од 
стране бораца који се током трајања рата међусобно намерно 
и свесно повређују, рањавају, сакате, масакрирају и убијају, 
некада у огромним размерама. Постоји ли уопште место за 
било какву врсту моралног оправдања, моралних ограничења 
и правила током трајања активности која нужно имплици-
ра постојање организоване и институционализоване намере 
да се убија и уништава? Нису ретки они који су рат сматра-
ли апсолутним паклом у којем престају да важе сва могућа 
ограничења и границе, укључујући и све врсте закона. Inter 
arma silent leges. Са друге стране, у свакој се људској култури 
нужно појављују „нормативни ставови о томе шта је допу-
штено у рату“742, будући да ипак постоји одређена разлика у 
начинима, формама и обиму уништавања и убијања у рату 
која прави разлику између оправданог ратовања и ратног зло-
чина. Управо је прављење такве дистинкције предмет Jus in 
Bello елемента теорије праведног рата, који настоји одреди-
ти разлике између ратника и убица, између часних бораца и 
ратних злочинаца. Овај класични елемент теорије праведног 

742 N. Rengger, “The Jus in Bello in Historical and Philosophical 
Perspective”, War: Essays in Political Philosophy (ed. L. May) CUP, 
Cambridge, 2008, стр. 33. 
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рата743 дозвољава могућност праведног ратовања за све оне 
који су укључени у оружани сукоб, уколико се у току тог по-
ступка поштују одређени критеријуми. Таква могућност је, 
наравно, апсолутно оправдана будући да је сам рат злочин, 
али учествовање у њему није - самим тим, иако морал забра-
њује рат, он „не забрањује нужно и учествовање у њему“744 из 
више разлога745. 

Два основна критеријума Jus in Bello-а чије поштовање 
омогућава оправдано ратовање, у принципу ограничава-
ју „кога је дозвољено убијати, и на који начин је дозвољено 
убијати“746. Критеријум селективности или дискриминације 
раздваја легитимне од нелегитимних циљева, док критеријум 
пропорционалности захтева ограничавање употребе силе чак 
и према легитимним метама у рату. Укратко, селективност 
подразумева постојање две основне групе циљева у рату – бо-
раца и небораца747, од којих су први легитимне а други не-
743 Иако је део класичног језгра теорије праведног рата, Jus in Bello се 

формира као посебан део ове теорије са готово 10 векова закашњења 
у односу на Jus ad Bellum. Тек поменута школа Саламанке, чији 
су најзначајнији представници де Виторија и Суарез, формулише 
debitus modus, односно „исправан начин вођења рата, границу коју 
се не треба прећи“ чиме се нормира само ратовање. Шире у: G. M. 
Reichberg, “Just War and Regular War: Competing Paradigms”, Just and 
Unjust Warriors: The Moral and Legal Status of Soldiers (ed. D. Rodin, 
H. Shue), OUP, Oxford, 2008, стр. 193-214.

744 J. Babić, „Etika rata i teorija pravednog rata“, Asimetrični ratovi i teorija 
pravednog rata (ur. P. Bojanić, J. Babić), Akademska knjiga, Institut za 
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, стр. 194.

745 Шире о томе зашто учествовање у рату није нужно злочин, и зашто 
се они који су „захваћени“ ратом у којем се боре првенствено морају 
посматрати као жртве у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије 
и обуздавања рата, Добротољубље, Београд, 2019, стр. 137-200.

746  Ibid. стр. 64.
747 Иако се у пракси веома често користе појмови цивил и војник да 

означе нелегитимне, односно легитимне мете, то није у потпуности 
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легитимне мете, уз одређене изузетке.  Легитимност бораца 
као мета независна је од моралног статуса њихове стране, 
иако савремени ревизионизам настоји оспорити овај камен 
темељац целокупне етике рата748. Са друге стране, пропорцио-
налност лимитира квантитет и квалитет силе која се употре-
бљава против бораца војној предношћу која се остварује, за-
хтевајући да сила буде пропорционалан оствареном циљу749. 
Веома је честа заблуда да пропорционалност захтева упо-
требу силе и средстава сразмерних онима које употребљава 
противник, али то ни у ком случају не може бити морални 
захтев у рату. Као што Родин наводи, пропорционалност није 
морални захтев за „сличности у силини средстава која кори-
сте онај који се брани и онај који напада, већ захтев да нането 
зло у току одбране буде сразмерно вредности добра и права 
која се чувају“750 одређеним дејством у току рата. Иако је Jus 
in Bello невероватно интересантан и практично веома реле-
вантан елемент теорије праведног рата, јер поред комплексне 

исправно, нарочито у модерним ратовима. И поред тога што „постоји 
значајан степен преклапања у класама оних покривених овим 
одвојеним дистинкцијама“, исправно је употребљавати категорије 
борац/неборац у контексту Jus in Bello-а. C.A.J Coady, “The Status of 
Combatants”, Just and Unjust Warriors: The Moral and Legal Status of 
Soldiers (ed. D. Rodin, H. Shue), OUP, Oxford, 2008, стр. 155.

748 Шире о моралној једнакости бораца у: D. Stanar, “Moral Equality 
of Soldiers in War: Necessity of Separating Jus ad Bellum from Jus in 
Bello”, Vojno delo, 8/2016, стр. 33-41.

749 Критеријум пропорционалности у Jus ad Bellum-у захтева „вагање“ 
између циља рата и целокупног зла које се предвиђа док се у in Bello-у 
разматра однос страдања и вредности циља само у „појединачном 
поступку, у појединачној кампањи, у одређеном догађају“ односно 
на тактичком нивоу. D. Wells, An Encyclopedia of War and Ethics, 
Greenwood Press, Westport, 1996, стр. 258.

750 D. Rodin, War and Self-Defense, Clarendon Press, Oxford, 2004, стр. 
115.
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аргументације оправданости легитимности мета и пропор-
ционалности силе анализира и морално изузетно изазовне 
феномене mala in se средстава, такозване колатералне штете, 
ситуације крајње нужде, употребе АХБ оружја,  и многе дру-
ге, ми се у овој студији ипак нећемо дубље бавити њиме751.

Основни разлог тек површног бављења Jus in Bello еле-
ментом теорије праведног рата јесте чињеница да се он, та-
корећи, практично обраћа борцима у рату, нормирајући њи-
хово понашање у рату. Чињеница је да борци, чак и они на 
највишим местима у ланцу командовања, нису доносиоци 
политичке одлуке о рату чини их са једне стране одговор-
нима за оно што чине у рату, али истовремено „начелно не-
одговорним за сам рат, мењајући облик њихове одговорно-
сти“752. Суштински, два класична елемента теорије праведног 
рата практично се тичу две различите класе људи – док Jus ad 
Bellum анализира моралну одговорност за политичку одлуку 
о рату и од такве одговорности амнестира борце и готово све 
неборце у рату, Jus in Bello анализира моралну одговорност 
за поступке бораца у рату, који нису нужно везани за спро-
вођење политике. То наравно ни у ком случају не значи да 
не може постојати политичка морална одговорност уколико 
политички апарат доноси одлуке о поступцима у рату које 
треба да спроводе оружане снаге. Међутим, претпоставка 
је да су оружане снаге, односно борци у рату, морално одго-
ворни за сопствене поступке јер се очекује да се политичке 
одлуке које су противне правилима ратовања одбију! То није 

751 Шире о изазовима Jus in Bello концепције у: Д. Станар, Праведан 
рат: између апологије и обуздавања рата, Добротољубље, Београд, 
2019.

752 J. Babić, „Etika rata i teorija pravednog rata“, Asimetrični ratovi i teorija 
pravednog rata (ur. P. Bojanić, J. Babić), Akademska knjiga, Institut za 
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, стр. 197.
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само очекивање, већ и морална дужност припадника систе-
ма националне одбране, који су упознати са нормама Међу-
народног хуманитарног права, Jus in Bello-а и осталих норми 
које се тичу правила ратовања. У складу са тим, немогуће је 
ослобађање одговорности аргументом „поступања по наре-
ђењу“ уколико то наређење крши поменуте норме, чак и када 
долази од стране највишег политичког врха753. Уколико се пак 
такво наређење спроведе, онда морална одговорност пада 
како на леђа извршиоца, тј. бораца, тако и на леђа доносиоца 
неморалних политичких одлука и наређења. Међутим, како 
је тема ове студије етика међународне политике, природно 
је и фокус овог поглавља на оним елементима који се најди-
ректније „обраћају“ управо доносиоцима политичке одлуке о 
рату. Један од таквих елемента јесте и Jus post Bellum. 

Jus post Bellum 

Уколико бисмо намеравали да у потпуности симплифи-
кујемо и сажмемо целокупну идеју којом се у теорији правед-
ног рата оправдава рат, онда бисмо били склони да се сложи-
мо са великим античким филозофима који за циљ рата ну-

753 Рецимо, политичка одлука да се спроведе етничко чишћење или 
геноцид очигледно подразумева моралну одговорност и политичког 
врха који доноси такву одлуку и бораца који је спроводе. Одличан 
пример је тзв. „терор бомбардовање“ немачких градова од стране 
РАФ-а у Другом светском рату, које наводи Волзер, а које је 
извршено по директном политичком наређењу којем се војни врх 
веома експлицитно противио. Међутим, како је ипак извршено, 
морална одговорност за чињење у рату сасвим сигурно припада и 
политичком врху. M. Volzer, Pravedni i nepravedni ratovi, Službeni 
glasnik, Beograd, 2010, стр. 394.
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жно претпостављају изградњу мира754. Рат може дакле бити 
оправдан само уколико је инструмент постизања мира, и то 
бољег мира од онога који је постојао и који је „генерисао casus 
belli“755. Како још Августин сматра, „није неопходно враћање 
на status quo ante bellum већ на истинит и трајан мир“756, дакле 
приближавање Кантовом идеалу недостижног вечног мира 
и „елиминација рата и успостављање стабилног… мира“757. 
Управо је начин успостављања трајног, одрживог и стабил-
ног мира „тема“ хронолошки последњег елемента теорије 
праведног рата, Jus post Bellum-а. Овај елемент формулише 
се, у ужем смислу, крајем прошлога века, те „као посебна ка-
тегорија… није део класичне теорије праведног рата“758 иако 
су разматрања моралних димензија мира и процеса изградње 
мира после рата свакако била присутна и пре тога. Како је 
задатак Jus post Bellum-а етичка анализа поступка изградње 
мира по завршетку рата759, која почиње потписивањем ми-
754 A. MacIntyre, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy 

from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London, 
1998, стр. 10-60.

755 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 212.

756 T. A. Burkhardt, “Reasonable Chance of Success: Analyzing the postwar 
requirements of jus ad bellum”, Routledge Handbook of Ethics and War 
– Just war theory in the twenty-first century” (ed. F. Allhoff, N. G. Evans, 
A. Henschke), Routledge Taylor and Francis Group, New York/London, 
2013, стр. 126.

757  Lo Ping-Cheung, “Three Synoptic Views of China’s ‘People’s Liberation 
Army’ on Military Ethics and Justified War”, Routledge Handbook of 
Military Ethics (ed. G. Lucas), Routledge Taylor and Francis Group, 
London, 2015, стр. 158.

758 M. Walzer, “The Aftermath of War: Reflections on Jus Post Bellum”, 
Filozofski godišnjak, Vol. 23, 2010, стр. 11.

759  У ширем смислу, процес „изградње мира“ почиње већ у ante Bellum-у, 
а на њега свакако утичу и процеси и поступци који се дешавају и у 
периодима којима се баве ad Bellum и in Bello. Сваки аспект рата, од 



325Етика рата

ровног споразума, односно креирање „сета неопходних усло-
ва за постизање праведног и трајног мира по завршетку ра-
та“760, он се готово у потпуности обраћа управо доносиоцима 
политичких одлука те је као такав изузетно интересантан у 
контексту етике међународне политике. 

Природно, Jus post Bellum се бави моралним ограниче-
њима и прескрипцијама поступака победничке стране у рату, 
будући да је „прерогатив онога ко добије рат да диктира про-
тивнику услове после рата“761. Победник у рату, чак и када 
се он не заврши безусловном капитулацијом, има практично 
„одрешене руке“ у поступању са пораженом страном, у дик-
тирању услова мира и формулисању својих разних захтева, 
већ у мировном споразуму. Ограничења која разматра Jus 
post Bellum по својој природи више су консеквенцијалистич-
ка него деонтолошка, будући да за циљ имају лимитирање 
поступака победника који би поражену страну оставили у та-
квом стању за које се рационално може очекивати да изроди 
нове конфликте и ратове. Услови мира које диктира побед-
ник могу, што нам је историја показала трагичним примером 
Другог светског рата762, да у великој мери допринесу генери-

његове припреме преко његовог започињања до његовог спровођења 
има суштинске и дубоке импликације по могућност изградње мира 
по завршетку рата. 

760  L. May, After War Ends: A Philosophical Perspective, CUP, Cambridge, 
2012, стр. 14.

761 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 76.

762 Већина историчара се слаже да је неозбиљно уопште дискутовати у 
узроцима Другог светског рата без уважавања утицаја услова мира 
који су Немачкој били наметнути Версајским споразумом. Услови 
које су диктирали победници у Првом светском рату нису били 
рационални и довели су немачко друштво у такву позицију у којој 
се створило плодно тле за развитак најмонструозније идеологије и 
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сању стања „лошег“ и неодрживог мира које у перспективи 
води у још погубнији рат. Политичка мудрост ратног побед-
ника, која је фундирана на темељу моралних ограничења 
поступака према пораженом непријатељу, мора произвести 
стање колико-толико прихватљивог мира за поражену стра-
ну уколико жели да гаји разумну наду за стабилан и одржив 
мир, што је суштинска морална обавеза доносиоца одлука у 
међународној политици. Свака политичка одлука која штети 
и слаби добар и стабилан мир, односно која повећава неста-
билност, анимозитет и тензије, без обзира да ли се доноси у 
припреми, у објави, у току, или по завршетку рату, изразито 
је неодговорна и у крајњој линији неморална. 

Иако је Jus post Bellum, као и други модерни елемент са-
времене теорије праведног рата, Jus ante Bellum, и даље у фази 
почетног теоријског развоја763, те његови критеријуми „још 
нису установљени, нити о њима постоји договор, као што 
постоји за ad Bellum и in Bello“764 ипак можемо говорити о 
његовим начелним нормама. Начелно говорећи, победник у 
рату мора бити вођен идејом стварања одрживог мира, што 
практично значи да „не сме оставити свог противника у то-
лико лошим условима да онемогући нормалан живот станов-
ништва после рата“765, не само зато што постоји таква морал-

политике XX века која је своју дијаболичност демонстрирала током 
Другог светског рата. 

763 Шире о савременим изазовима Jus Post Bellum-а у: Jus Post Bellum: 
Restrain, Stabilisation and Peace (ed. P. Mileham), Brill Nijhoff, Leiden/
Boston, 2020.

764 E. Pollard, “The Place of Jus Post Bellum in Just War Considerations”, 
Routledge Handbook of Ethics and War – Just war theory in the twenty-
first century” (ed. F. Allhoff, N. G. Evans, A. Henschke), Routledge 
Taylor and Francis Group, New York/London, 2013, стр. 93.

765 Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 77.



327Етика рата

на дужност, у деонтолошком смислу, већ и зато што лоши и 
неприхватљиви услови мира воде у нови рат. Најочигледни-
ји пример стварања неодрживих услова за живот поражене 
стране јесте инсистирање на нереалним ратним репарација-
ма и материјалној одштети, као што се то рецимо догодило 
на крају Првог светског рата. Крајње сиромаштво које се у 
перспективи нужно генерише у једној таквој држави неми-
новно води до обнове насиља и нових сукоба, јер, као што 
Оренд сматра, „дотерати на просјачки штап свог суседа зна-
чи изазвати будуће туче“766. Функција опраштања у овој си-
туацији није само духовно-катарзична већ и крајње политич-
ки практична, јер омогућава генерисање и чување мира од 
којег победничка страна вишеструко значајније профитира 
на дуге стазе. У међународној политици свако размишљање 
и одлучивање које није фокусирано на „дуге стазе“ једнако је 
неозбиљно и неодговорно колико је и неучинковито. 

Међутим, чини се да неумерено материјално кажњава-
ње пораженог непријатеља није ни приближно штетно за из-
градњу будућег мира од понижавања које долази у немате-
ријалним формама. Понижење целокупног народа после рата 
може доћи у виду одузимања идентитетски-кључних делова 
територије, пролонгиране војно-политичке окупације, за-
бране религије, језика или писма, стварања дубоког осећаја 
колективне кривице за свако зло које је донео рат, негирања 
историје и самог идентитета народа, насилног превреднова-
ња културне матрице, граничног расизма и дискриминације 
у међународним оквирима, селективне „правде“ и употребе 
двоструких аршина, итд. Овакво одузимање достојанства 
једном народу после рата не само да је неморално, већ је и 

766 Б. Оренд, „Рат“, Етика рата – хрестоматија, (ур. Д. Дулић, Б. 
Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 279.
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практично веома штетно будући да de facto своди мир на при-
мирје. Појмовна дистинкција између мира и примирја је на-
изглед суптилна, али су ова два феномена по својој природи 
веома различита. Примирје није ништа друго до „суспензија 
непријатељстава која није мир“767 без обзира на то колико оно 
временски трајало. Управо се атрибут трајања по правилу уз-
има као суштинска разлика између мира и примирја – мир 
траје дуго, док примирје траје кратко. То је, међутим, погре-
шно. Есенцијална разлика између мира и примирја јесте у 
томе што се мир „нормативно перципира као перманентно 
стање ствари“768, односно као нова артикулација стварности 
која је минимално прихваћена од обе стране код којих више 
не постоји конкретна жеља за насилном променом тог ста-
ња. Стање у којем се поражена страна „помирила“ са исхо-
дом рата. Уколико је мировним споразумом и поступцима 
по окончању рата поражена страна и понижена, изузетно је 
тешко разумно очекивати да ће се она икада „помирити“ са 
новонасталим стањем769. Такво стање је заправо тек примир-
је, „структура која је нестабилна и која је извор сукоба“770 бу-
дући да постоји јасна жеља и намера, макар код једне стране, 
да се то стање измени првом приликом која се укаже. 

Политички и практични императив стварања и изград-
ње одрживог и стабилног мира после рата конституисан је 
767 J. Babić, „Struktura mira“, Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, 2018, 

поглавље IX. 
768  Ibid. 
769 Штавише, историја нас учи да могу проћи деценије пре него што 

понижење не еруптира у нови, по правилу још крвавији, сукоб.
770 Ј. Бабић, „Теорија праведног рата и морални статус неизвесности 

његовог исхода“, Нова српска политичка мисао, 24. октобар 2010, 
доступно на: http://www.nspm.rs/savremeni-svet/teorija-pravednog-
rata-i-moralni-status-neizvesnosti-njegovog-ishoda.html, приступљено 
1.6.2021.
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на основама Jus post Bellum начела. Доносиоци политичких 
одлука у међународној политици морално су обавезни да 
своје поступке и праксе ставе у службу управо таквог мира. 
Та обавеза ограничава и нормира њихово поступање не само 
у миру, већ и у свим периодима рата, укључујући ту нарав-
но и период окончања рата и непосредне изградње здравих 
темеља мира. Захтев за праведним третманом пораженог 
противника није ништа мање важан од захтева за одржањем 
мира и сарадње у међународној политици, али и захтевом за 
оправданом припремом рата у функцији одбране мира. Мо-
жда наизглед парадоксално, али теорија праведног рата мно-
го се више бави одбраном, одржањем, изградњом и заштитом 
мира не само од реализма већ дефинитивно и од пацифизма. 
Зато она мора бити централна у етици рата и у етичком раз-
матрању феномена рата у међународној политици. Подразу-
мева се, наравно, да је неопходан огроман академско-теориј-
ски, али и политички, напор како би се сама теорија правед-
ног рата сачувала од опасних теоријских манипулација које 
је могу претворити у још један облик моралне апологије рата 
и тиме свести етику рата на искључиве и екстремне ставове 
који неће имати практичну употребну вредност за доносиоце 
одлука у међународној политици, којима је ова студија пр-
венствено и намењена. 
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Додатак IV – Ревизионизам теорије 
праведног рата

Теорија која је толико обимна, разграната и дуготрај-
на да јој можда више пристаје назив традиција очекивано и 
неизбежно садржи у себи одређена поља, сегменте и тврдње 
које су сасвим оправдано предмет жестоке дебате и дискусије 
међу теоретичарима и „практичарима“ рата. Еволуција тео-
рије праведног рата из свог рудиментарног облика у оно што 
данас називамо савременом теоријом од четири дистинктна 
елемента протицала је у знаку константне допуне моралних 
ограничења и забрана, критеријума и услова оправдане упо-
требе оружане силе. Од Августиновског основа на којем се 
разматрала само оправданост рата, и то кроз грубо и веома 
широко дефинисана три основна критеријума, преко Томине 
допуне Jus ad Bellum-а и шпанског средњовековног конститу-
исања додатног елемента Jus in Bello, до савременог прошири-
вања целокупне теорије елементима Jus ante Bellum и Jus post 
Bellum који су још увек у фази теоријског утемељавања, тече 
непрекидна нит препознавања дискрепанце између теорије и 
праксе и суптилног „дотеривања“ и унапређивања постојеће 
теорије. То и јесте једини исправан смер еволутивног крета-
ња сваке научне теорије, смер у којем се она мења и прила-
гођава како би што боље и јасније објаснила или нормирала 
стварност и феномене којима се бави. Међутим, нажалост 
није реткост, нарочито у друштвеним наукама, да се тај смер 
у потпуности обрне, те да, како стара изрека каже, у судару 
чињеница и теорије страдају чињенице771. У таквим ситуа-
цијама теорија постаје насиље над стварношћу – чињенич-

771  „Уколико чињенице не одговарају теорији, тим горе по чињенице!“
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ка стварност се „укалупљује“ у оно што теорија прописује, 
а сама теорија постаје „апологетика текуће, или неке друге, 
дистрибуције моћи, владајуће идеологије или просто тренут-
не политичке надмоћи“772. Ситуација којој смо као врста ису-
више често сведочили током наше историје. 

Ни теорија праведног рата није увек успевала да избег-
не опасну и погубну замку друштвених наука, које су „кроз 
историју… много више функционисале као апологетика него 
као критичко мишљење“773, те је у моментима представљала 
псеудо-морално оправдавање непојмљивог насиља и зло-
чина, као у случају чувених крсташких ратова којима је ди-
ректно отворила врата774. Са веома сличном замком теорија 
праведног рата суочава се и данас, када се теоријским наси-
љем она настоји ставити у службу нео-крсташке идеологије 
којом би се оправдало свако и свакакво насиље „правовер-
них“ над „неверницима“. У модерном дискурсу скуп „пра-
воверних“ чине она друштва која су политички „слободна“, 
демократска, либерална, капиталистичка, егалитаристичка и 
„цивилизована“. Сви остали, за које се процени да нису „ци-
вилизовани“, или макар довољно „цивилизовани“ спадају у 
групу „неверника“775 и као такви постају легитимни за насил-

772 Ј. Бабић, „Наука и стварност“, Идеја филозофског факултета и 
савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2018, стр. 61.

773  Ibid. 
774 Волзер исправно наводи да је „теорија праведног рата и зачета у 

служби силе“ и да је у једном моменту произвела „религијски 
мотивисано крсташење“, у смислу апсолутне моралне апологије 
сваког зла у „служби воље божје“. M. Walzer, Arguing about War, Yale 
University Press, New Haven, 2004, стр. 3-4.

775 Многи аутори препознају снажне паралеле између крсташко-
религијског дискурса и наратива савременог секуларног 
тоталитаризма, често називајући данашње „браниоце вере“ 
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но „цивилизовање“. За њихово добро, подразумева се. Ова 
деструктивна модерна замка поменуте теорије долази нам 
под познатом вињетом ревизионизма која је данас у широкој 
употреби у готово свим друштвеним наукама – од историје, 
биологије, социологије, психологије до економије, права, итд. 
Историјски ревизионизам редефинише и преиспитује основ-
не постулате савремене историје, биолошки ревизионизам 
доводи у питање значење неких од основних биолошких пој-
мова човека, социолошки ревизионизам редефинише струк-
туру друштва, односе између „класа“, чиниоце идентитета, 
итд. Иако појам ревизионизма у теорији праведног рата може 
обухватити више питања, централна претпоставка ревизио-
ниста јесте да се Jus in Bello не може разматрати одвојено од 
Jus ad Bellum-а, те да 

„не може постојати морална једнакост бораца у рату и 
да само поступци оних који се боре за праведну страну 
могу бити оправдани, док убијање од стране оних бораца 
који се нађу на ‘погрешној страни’ не може бити оправ-
дано, без обзира на околности рата и њихово понашање 
у борби – они су неправедни ратници из једноставног 
разлога што је њихова страна неправедна“776.

Ова теза има дубоке практичне импликације, неке више 
неке мање очигледне. Један од камена темељаца релевантно-
сти теорије праведног рата, који је као такав препознат пре 
више од пет векова, јесте да постоји нужно логичко раздва-
јање Jus ad Bellum-а од Jus in Bello-а, односно да је морално 
суђење о поступцима у рату нужно независно од суђења о 

секуларним свештенством. Шире у: М. Ломпар, Дух самопорицања, 
10. издање, Catena Mundi, Београд, 2020, стр. 35-93.  

776 D. Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of The Possibility 
of War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, стр. 230.
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праведности тог рата. Раздвајање суђења оправдано је чиње-
ницом да је савршено могуће да борци праведне стране ра-
тују неправедно, тј. да чине ратне злочине кршећи принципе 
селективности и пропорционалности, као што је савршено 
могуће да борци неправедне стране ратују праведно, тј. да то-
ком учешћа у рату не чине ратне злочине придржавајући се 
принципа селективности и пропорционалности. Сваки рат 
који се у историји водио доказао је апсолутну исправност ове 
тезе, чак и у ситуацијама у којима је једна страна била недво-
смислено неправедна. И у таквим, потпуно јасним, ситуаци-
јама они који су се борили на неправедној страни нису нужно 
постајали злочинци у рату, те су после рата били морално јед-
наки њиховим противницима уколико нису кршили одред-
бе Међународног хуманитарног права, односно норме Jus in 
Bello-а. Са друге стране, у редовима оних који су недвосми-
слено били праведна страна која води нужан одбрамбени рат, 
било је ратних злочинаца који су својим поступцима у рату 
кршили моралне и правне норме ратовања. Сваки будући 
рат, чак и онај са израженом манихејском логиком, нужно ће 
подразумевати овакве чињенице у току ратовања. 

Ово је здраворазумска логика рата, која увиђа чињени-
цу да се морална одговорност бораца успоставља само за оно 
што они чине у рату, а не за пуко учествовање у рату или за 
праведност самог рата. На тај се начин свакој особи захва-
ћеној ратом777 омогућава да не постане, по аутоматизму, зло-

777 Чини се да аналогија рата као појаве са елементарним непогодама 
најбоље објашњава начелну неодговорност оних који су захваћени 
ратом. За њих рат „избија, као што избијају природне катастрофе“, 
они постају заробљени у стварности коју нису сами креирали, у 
стварности која је за њих нека врста „комбинације катаклизме и 
искушења“. J. Babić, „Rat kao pojava i praksa“, Moral i naše vreme, 
Službeni glasnik, Beograd, 2005, стр. 149, Ј. Бабић, „Рат и православље 
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чинац само зато што се „родила на одређеном делу планете, 
у одређено доба“778, уколико се испостави да је њена страна 
неправедна, или уколико је једноставно таквом прогласе. 
Била би потребна једна цела посебна студија779 да се наброје 
и детаљно образложе сви они разлози зашто су борци неод-
говорни за рат, и зашто није рационално од њих очекивати 
да уопште могу знати да ли је њихова страна праведна или 
не – зато су „учесници у борби prima facie равноправни“780 
када се ради о њиховим правима и обавезама у рату. Посма-
трајући далекосежније и дугорочније перспективе постојеће 
раздвојености моралног суђења о ратовању од суђења о рату, 
јасно се може закључити да је ово логичко одвајање заправо 
предуслов помирења некадашњих противника после рата, и 
темељ изградње мира, будући да се одржив мир може гради-
ти са некадашњим ратним непријатељима, али не и са наци-
јом злочинаца.

Очигледна импликација ревизионистичке асерције 
моралне асиметрије бораца у рату јесте да само они чија је 
страна праведна имају право да врше насиље, док они чија 
је страна „неправедна“ не само да немају право на употребу 
силе, чак ни у само-одбрани од директне претње по живот 
и у одбрани сопствених небораца, већ „имају дужности да 

– филозофски осврт“, Православље и рат, (ур. Б. Гроздић), МЦ 
Одбрана, Београд, 2017, стр. 313.

778 D. Stanar, “Moral Equality of Soldiers in War: Necessity of Separating 
Jus ad Bellum from Jus in Bello”, Vojno delo, 8/2016, стр. 38.

779 Шире о детаљној аргументацији о нужности моралне симетрије 
бораца у рату и неприхватљивости импликација моралне асиметрије 
у: Д. Станар, Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, 
Добротољубље, Београд, 2019, стр. 133-200.

780  J. Babić, „Etika rata i teorija pravednog rata“, Asimetrični ratovi i teorija 
pravednog rata (ur. P. Bojanić, J. Babić), Akademska knjiga, Institut za 
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, стр. 198.
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се предају“781. Сви они који се не предају аутоматски постају, 
логично, криминалци, одметници и терористи. Нешто мање 
очигледне, али једнако значајне, импликације ревизионизма 
су редефинисање невиности у рату782, немогућност пораза 
„праведне“ стране, онемогућавање смислене капитулације, 
редефинисање ратног заробљеништва, међусобно поштова-
ње супротстављених ратника, потпуна елиминација ризика 
за праведне борце783, итд. Вероватно најесенцијалнија импли-
781 D. Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of The Possibility 

of War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, стр. 234.
782 Појам невиности у рату не означава одсуство кривице, будући да ни 

борци ни неборци (осим неколицине доносилаца политичке одлуке) 
начелно нису криви за рат. У рату, невиност подразумева одсуство 
претње, док су сви они који су у процесу претње не-невини, и тиме 
легитимне мете. Уколико се борцима неправедне стране одузима 
право да легитимно убијају борце „праведне“ стране који им прете, 
онда је потребно потпуно редефинисати значење појма невиности 
у рату. У ревизионистичкој логици, сви на „праведној“ страни били 
би невини (и тиме нелегитимне мете), док би сви на „неправедној“ 
страни били не-невини (и тиме легитимне мете) јер се легитимност 
више не одређује атрибутом претње већ припадности „погрешној“ 
страни у рату. У пракси, исходи овакве сулуде претпоставке су 
апсолутно здраворазумски неприхватљиви и очито морално 
неоправдљиви, будући да вређају основно морално осећање сваког 
мислећег човека.  

783 Како су борци „неправедне“ стране легитимне мете (не-невини) не 
зато што прете, већ зато што су на „погрешној“ страни, сасвим је 
очекивано да из једначине легитимности избацимо ризик као нужан 
услов легитимности убијања од стране „праведних“ бораца. Како 
ревизионисти тврде, борци „праведне“ стране нису учинили ништа 
да би изгубили своје право да не буду нападнути, чак иако су у процесу 
директне претње „неправедним“ борцима који би, по тој логици, 
просто требало да дозволе да их убију. То значи отварање врата 
коришћењу свих врста аутономних оружја, дронова, крстарећих 
ракета, итд. којим би „праведни“ борци убијали „неправедне“ борце 
са сигурне удаљености и ослобођени сваког замисливог ризика. 
Шире у: D. Stanar, “The Loss of Innocence in The Age of Drones: 



337Етика рата

кација ревизионизма јесте негирање саме могућности рата, 
будући да би се сваки отпор „праведној“ страни аутоматски 
третирао као криминал у форми тероризма, те би оружани 
сукоб био трансформисан из рата у полицијску акцију гло-
балног полицајца. Полицијску акцију у којој се користе нај-
моћнија војна средства, разуме се. Не чуди стога што је да-
нашњи дискурс, не само медија већ и међународне политике, 
препун бесмислених идеолошких синтагми као што су „рат 
против тероризма“, „терористичка држава“, „одметничка др-
жава“, „спровођење глобалне правде“, итд. које се користе у 
сврху криминализације рата, процеса у којем се ствара однос 
у којем је „немогуће да ‘криминалци’ победе, као што је  не-
могуће да полиција ‘изгуби’ у свакодневном животу“784. Сама 
логика ревизионизма је стога логика глобалне полицијске ак-
ције у којој је сва „правда“ и у којој су сва права искључиво 
на страни оних који имају теоријски монопол на праведност. 
Укратко, логика крсташких ратова и похода у којима је го-
тово све дозвољено онима који врше насиље „у име правде 
и праведности“ и којима сви који им се нађу на путу имају 
дужност да се предају и потчине. То никада није била, нити 
ће икада моћи бити, логика рата. 

Значај ревизионизма теорије праведног рата за међуна-
родну политику је круцијалан – елиминацијом могућности 
ратовања и уопште отпора ономе ко је глобално „праведан“ 
целокупна логика рата своди се на апсурд те се рат као такав 
елиминише уопште као могућност у међународним односима 
и као средство међународне политике. Иако на први поглед 

Redefining the Notion of Innocence in the Context of Drone Warfare, 
EuroISME Toledo Volume (ed. B. Koch, R. Schoonhoven), Brill Nijhoff, 
Leiden/Boston, 2021.

784 D. Stanar, “Revisionism and New Conflicts: Negation of The Possibility 
of War”, Српска политичка мисао, Vol. 63, 1/2019, стр. 234.
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елиминација могућности рата изгледа не само позитивно, 
већ готово утопистички, она то свакако није. Елиминисати 
могућност рата из глобалне политичке стварности суштин-
ски значи елиминисати сувереност, будући да је „опција рата 
conditio sine qua non суверених држава, и тако мора остати“785. 
Елиминација суверености истовремено је елиминација мо-
гућности легитимног отпора, могућности избора и коначно 
могућности слободе. Свет мира без слободе не може бити 
боља нити пожељнија опција од света слободе, чак и ако је 
цена таквог света постојање могућности рата – „могућност 
рата, не и његова стварност, јесте импликација слободе и део 
њене цене“786. Цена и вредност слободе, како нам то недво-
смислено показују сви векови трајања човека и његове ци-
вилизације, далеко надмашује вредност и цену мира. Штави-
ше, понекад се заиста чини да вредност слободе надмашује и 
вредност самог живота, чак и хиљада живота.  

785  Ibid. 
786 J. Babić, „Rat kao pojava i praksa“, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, 

Beograd, 2005, стр. 148.
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