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ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ: 
О ТЕОРИЈСКИМ И ЕМПИРИЈСКИМ УСЛОВИМА 
РАЗВОЈА ИДЕЈЕ, КОНТРОВЕРЗНОСТИ ТЕРМИНА 

И КОНТЕКСТУАЛНОМ ОКВИРУ ПРАКСЕ

Ре зи ме
Аутор ка у ра ду раз ма тра те о риј ске и ем пи риј ске усло ве ко-

ји су мо ра ли да се стек ну да би се мо гла раз ви ти мо дер на иде ја 
гра ђан ске не по слу шно сти у об ли ку у ко јем је ми да нас по зна је-
мо. Та ко ђе се ис тра жу је кон тек сту ал ни оквир ко ји је ну жан да би 
прак ти ко ва ње гра ђан ске не по слу шно сти, као спе ци фич ног сред-
ства по ли тич ке бор бе, би ло мо гу ће. Ту се не при хва та те за да нас 
до ми нант не тзв. Ролс-Ха бер ма со ве кон цеп ци је да тај ну жан оквир 
пред ста вља ис кљу чи во ста би лан де мо крат ски си стем, од но сно да 
је гра ђан ска не по слу шност мо гу ћа је ди но у већ раз ви је ним де мо-
кра ти ја ма. Сма тра се, на и ме, да  тај ин сти ту ци о нал ни оквир сва ка-
ко је сте по же љан, али не и ну жан услов. Но, оно што се же ли ис та-
ћи као за и ста ну жан кон тек сту ал ни оквир је сте ци вил на по ли тич ка 
кул ту ра. Ука зу је се и на кон тро верз ност тер ми на, ко ји ни је у ду ху 
ове ци вил не по ли тич ке кул ту ре, ни ти је у скла ду са са вре ме ним 
прин ци пи ма де мо кра ти је, као ни с при ро дом са мог де мо крат ског 
си сте ма вла сти. 
Кључ не ре чи: гра ђан ска не по слу шност, гра ђан ска не ко о пе ра тив ност, 

гра ђан ска не са гла сност, ци вил но дру штво, ци вил на по ли-
тич ка кул ту ра, гра ђа нин vs.по да ник, по слу шност, по ли-
тич ка власт, по ли тич ка обли га ци ја, де мо крат ска устав на 
др жа ва, мо дер на де мо крат ска те о ри ја, при род но пра во, 
људ ска пра ва, сло бо да, прав да, ле ги тим ност, ле гал ност, 
„ле гал но не пра во”, по зи тив но пра во, прав ни по зи ти ви-
зам.
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Од нос на ре ла ци ји власт – чо век /гра ђа нин/ је сте основ ни и 
кључ ни по ли тич ки од нос од чи јих ка рак те ри сти ка за ви си ква ли тет 
тј. ка кво ћа по ли тич ких про це са у да том дру штву, што зна чи и тип 
ре жи ма, од но сно об лик по ли тич ког си сте ма ко ји ће ту пре о вла да-
ти, а ти ме и са ма суд би на и по ло жај чо ве ка. Тај, од та квог „жи вот-
ног зна ча ја” од нос, ко ји је не са мо вр ло ком плек сан и про тив ре чан, 
не го и „по ли ва лен тан и усло вљен и до брим и ло шим стра на ма и 
чо ве ко ве при ро де и вла сти”1), је сте та ко ђе од нос око ко јег је ма ње 
или ви ше, на овај или онај на чин, цен три ра на це ло куп на по ли тич-
ка те о ри ја. 

Но, она је у сво јој исто ри ји пре те жно би ла усме ре на на пр ви 
члан (ко ји ов де тре ти ра мо као пр ви са мо у сми слу пр во на ве де ног, а 
не и пр вог по зна ча ју) овог од но са, на власт као та кву и ње не ин те-
ре се, уз исто вре ме но за по ста вља ње и мар ги на ли зо ва ње оне дру ге 
стра не у том од но су – чо ве ка и ње го вих ин те ре са, по тре ба и пра ва, 
по сма тра ју ћи их са мо као објек те или сред ства у функ ци ји вла сти. 
На тај на чин је об ли ко ва на јед на, ду го до ми ни ра ју ћа, не де мо крат-
ска тра ди ци ја у по ли тич кој ми сли – још од не ких со фи ста (на при-
мер, Тра зи ма ха и ње го ве иде је да си ла ства ра пра во), за тим Пла-
то на и Ксе но фон та, пре ко Ма ки ја ве ли ја (Ni col lo Mac hi a vel li), до 
Хоб са (Tho mas Hob bes) и Хе ге ла (G. W. F. He gel), и ка сни је Шми та 
(Carl Schmitt), Ста љи на (Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин [Jo seph Sta-
lin]) и дру гих – ко ја је овај фун да мен тал ни од нос у по ли ти ци све ла 
на од нос власт - по да ник, из че га је про ис те кло схва та ње по ли-
ти ке и по ли тич ких си сте ма као од но са из ме ђу прет по ста вље них 
и пот чи ње них, за сно ва них на вла сти ма пр вих и по слу шно сти или 
по кор но сти дру гих. У но вом ве ку, та кво схва та ње по ли ти ке и по-
ли тич ке вла сти до би ће свој из раз у по зна тој Хоб со вој пред ста ви о 
мо дер ној др жа ви, ко ју је по том, по чет ком XX ве ка, ре ви та ли зо вао 
је дан ан ти ли бе рал ни прав ник са на ци стич ком про шло шћу - Карл 
Шмит, сво јим са о се ћај ним ту ма че њем мо дер не др жа ве као‚ смрт-
ног Бо га’, као пр вог ве штач ког про из во да мо дер ног тех но ло шког 
све та, као ме ха ни зма ко ман ди ко ји је из ми слио чо век и ко ји до во ди 
до бор бе, ако је по треб но и уз по моћ на си ља, про тив свих до ма ћих 
и стра них су пар ни ка за власт, ствар них или по тен ци јал них”.2) 

Ови „апо сто ли ре да и по рет ка” су, да кле, по ли тич ку власт 
и њо ме по сре до ва не од но се и про це се ту ма чи ли, а не ки и да ље то 
1) Наведено према: Војислав Становчић, Властислобода, Удружење за политичке науке, 

Чигоја штампа, Београд, 2003, стр. 11.

2) Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Hamburg, 1938; 
наведено према: Џон Кин, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, „Филип 
Вишњић”, Београд, 2003, стр. 167. 
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чи не, из пер спек ти ве вла сто др жа ца, на сто је ћи да оправ да ју њи хо-
во пра во да за по ве да ју и оба ве зу гра ђа на – по да ни ка да бу ду по слу-
шни. За ту свр ху, из на ла же ни су и ко ри шће ни раз ли чи ти те о риј-
ски, иде о ло шки и ре ли гиј ски осно ви по ли тич ке обли га ци је чо ве ка, 
од но сно ра зно вр сни прин ци пи ле ги тим но сти вла сти, као што су на 
при мер: прин цип бож је ми ло сти и во ље (ауто ри тет Бо га); прин цип 
при ро де као пр во бит не сна ге (кратос), то јест при род ног за ко на 
или за ко на ра зу ма; прин цип при род ног пра ва; во ље на ро да и на-
род ног су ве ре ни те та; па све до по зи ва ња на исто риј ске при ме ре 
или, пак, ко ри шће ња прин ци па ле гал но сти (тзв. прав ни по зи ти ви-
зам). 

У овом по след њем слу ча ју, власт и ње не од лу ке и за ко ни на-
сто је се оправ да ти са мом фор ма ли стич ком чи ње ни цом њи хо ве за-
ко ни то сти, од но сно ти ме да су по сто је ће за ко не/ од лу ке/ по ли ти ке 
ле гал ним про це ду ра ма до не ле и да их у скла ду са за ко ном (да кле, 
ле гал но) спро во де на за ко нит на чин (опет, ле гал но), у скла ду са по-
сто је ћим по ли тич ким си сте мом, ус по ста вље не вла сти. Ов де је реч 
о гру бом фор ма ли стич ком и прав но-по зи ти ви стич ком сво ђе њу ле-
ги ти ми те та на „чист” ле га ли тет, уз пре не бре га ва ње чи ње ни це да је 
ле ги ти ми тет мно го ши ра ка те го ри ја и да, сто га, услов ле гал но сти, 
ма да ну жан, ни је до во љан, а по го то во не у мо дер ној де мо крат ској 
устав ној др жа ви, да би не ка по ли ти ка (за кон или од лу ка) и власт 
ко ја сто ји иза ње би ли ауто мат ски сма тра ни ле ги тим ним и, као та-
кви, при хва ће ни као не што што за слу жу је по што ва ње и ло јал ност. 
С дру ге стра не, у слу ча ју гра ђан ске не по слу шно сти ко ја, ка ко ка же 
Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas), „оста је да леб ди из ме ђу ле ги-
ти ми те та и ле га ли те та”3), ле гал ност не са мо да ни је ну жан услов, 
не го је и ис кљу че на perdeffinitionem. 

Оно што је бит но је сте ма те ри јал на суп стан ца, то јест са-
др жај и циљ по ли тич ких од лу ка и за ко на, а не са мо њи хо ва пу ка 
фор ма као у „са др жин ски ис пра жње ном зах те ву о пра ву”4); упра во 
ту ле жи и су штин ска раз ли ка из ме ђу кла сич ног (чи сто ју ри стич-
ког), ина че из вор но не мач ког, кон цеп та прав не др жа ве (Rechtssta-
at) и ан гло сак сон ског кон цеп та вла да ви не пра ва (ruleof the lаw). 
За кон је, на и ме, по тен ци јал но та кво сред ство по ли ти ке, а не са мо 
њен ли ми ти ра ју ћи основ, ко јим они на вла сти, чак и у јед ном де-
мо крат ском по рет ку са раз ви је ним ци вил ним дру штвом, мо гу ус-
3) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, 

Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-
12/1989, стр. 67.

4) Лидија Р. Баста, текст приложен у анкети с питањем „Шта је правна држава?”,Гледиш-
та, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12/1989, стр. 
80. 
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по ста ви ти тзв. ле гал но не пра во или обез бе ди ти за се бе пре те ра на 
и не ле ги тим на овла шће ња, усме ре на про тив оних над ко ји ма се 
вла да и њи хо вих сло бо да и пра ва. Још је, око сре ди не XVI II ве ка, 
Жан-Жак Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au), за ко га мо же мо ре ћи да је - 
осла ња њем на рим ску ре пу бли кан ску тра ди ци ју као на узо рит при-
мер у кон ци пи ра њу свог мо де ла уго вор не др жа ве - био сво је вр сна 
пре те ча са вре ме них ре пу бли кан ски ори јен ти са них де мо крат ских 
те о ри ја ко је су пак, са сво је стра не, зна чај но ути ца ле на уоб ли ча ва-
ње и да љу раз ра ду мо дер ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти, 
у сво јој оштрој кри ти ци Хоб са и ње го ве ви зи је мо дер ног гра ђан-
ског дру штва ја сно упо зо рио на та кву из за ко на из ви ру ћу опа сност 
по чо ве ка и дру штво. Иако су и мно ги дру ги, и пре и по сле ње га, 
ука зи ва ли на то, па иако је о то ме пи сао у пот пу но друк чи јем си-
ту а ци о ном кон тек сту од да на шњег, од но сно у дру штве но-по ли тич-
ким усло ви ма оног вре ме на, као и уз ве ли ку до зу сар ка зма, чи ни 
се ипак да Ру со по га ђа ту у срж про бле ма прин ци па ле гал но сти: 
„Отва рам књи ге о Пра ву и ети ци; слу шам про фе со ре и прав ни ке; 
и с умом ис пу ње ним њи хо вим за во дљи вим док три на ма, ди вим се 
ми ру и прав ди ко је је ус по ста вио ци вил ни по ре дак; бла го си љам 
му дрост на ших по ли тич ких ин сти ту ци ја и, зна ју ћи да сам гра ђа-
нин, пре ста јем да жа лим што сам чо век. Пот пу но оба ве штен о сво-
јим ду жно сти ма и сре ћи, ја за тва рам књи гу, из ла зим из учи о ни це и 
гле дам око се бе... Сву да ви дим ја ке на о ру жа не ужа сним овла шће-
њи ма За ко на про тив сла бих”.5) 

Овај Ру со ов сли ко вит опис кон тра ста за ко на и прав де, за ко-
на и пра ва, прав ног по рет ка и етич ких прин ци па, прав не те о ри је 
и док три не и прав не ствар но сти, го во ри упра во о оној си ту а ци ји 
у ко јој чо век не сме да бу де слаб, у сми слу свог мо рал ног ин те-
гри те та и гра ђан ског ду ха, већ на про тив, „на о ру жан” сво јом са мо-
све шћу и гра ђан ском вр ли ном хра бро сти, мо ра би ти спре ман да 
бра ни сво ју сло бо ду и сво ја пра ва не на сил ним от по ром вла сти ма и 
њи хо вим не пра вед ним и не ле ги тим ним за ко ни ма. Та ква стра те ги-
ја от по ра по ста је он да, ка ко би Џејмс Скот (Ja mes C. Scott) ре као, 
„оруж је сла бих” (weaponsoftheweak).6)

5) Jean-Jacques Rousseau, „Fragments of an Essay on the State of War” (oko 1752. год. 
написан), у: ALastingPeacethroughtheFederationofEuropeandtheStateofWar, London, 
1917, стр. 124-5; наведено према: Џон Кин, Цивилнодруштво:Стареслике,новевизије, 
op.cit.,  стр. 146.

6) Видети: James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, 
Yale University Press, New Haven, 1985. Скот, политиколог који се бавио етнографским 
истраживањима у Малезији, у овој студији износи своја запажања о различитим 
тактикама и чиниоцима ненасилне борбе коју су малезијски сељаци спроводили у виду 
свакодневног отпора.
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То, ме ђу тим, не зна чи оства ри ва ње иде ја на род ног су ве ре ни-
те та и оп ште во ље („volontégénérale”) у ру со и стич ком сми слу, са 
крај њим кон се квен ца ма тог кон цеп та ко ји - као што ис ти чу не ки 
ауто ри, а по себ но нео ли бе ра ли (на при мер, Тал мон [J. L. Tal mon] 
у сво јој сту ди ји Коренитоталитарнедемократије [TheOriginsof
TotalitarianDemocracy,1960.]), по зи ва ју ћи се на исто риј ско ис ку-
ство ко је му је сле ди ло - мо же за вр ши ти у ре во лу ци о нар ном те ро-
ру и „то та ли тар ној де мо кра ти ји” (те рор ја ко бин ске дик та ту ре за 
вре ме Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је), ка да се де мо кра ти ја, од-
су ством огра ни че ња вла сти и вла да ви не пра ва, пре тва ра у, ка ко је 
још Ари сто тел упо зо ра вао, охло кра ти ју као нај го ри об лик вла сти, 
ко ји ће ка сни је би ти на зван ти ра ни јом ве ћи не, или вла да ви ном го-
ми ле, ру ље (мо бо кра ти ја). Ру со о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја је, на и-
ме, јед на про тив реч на фи ло зо фи ја ко ја но си у се би, да упо тре би мо 
ре чи Во ји сла ва Ста нов чи ћа, „из ве сне зам ке”. По ме ну ти аутор по-
себ но ис ти че уло гу Ру соа у ства ра њу тог, за од нос власт-сло бо-
да ве о ма зна чај ног па ра док са, до ко га ће до ћи у дру гој по ло ви ни 
XVI II ве ка и у те о ри ји и у прак си, али ко ји ће се и ка сни је та ко ђе 
по на вља ти. 

Реч је о „па ра док су осло ба ђа ња”, ко ји се са сто ји у то ме да се, 
„те же ћи ра ди кал ној де мо кра ти ји (за пра во) раз ви ја ју прет по став ке 
за но ву ауто ри тар ну вла ду”.7) Ру со о ва те о ри ја не сум њи во спа да у 
ред те о ри ја ра ди кал не (не по сред не) де мо кра ти је, али она пар ти ци-
па ци ју у по ли тич ком жи во ту, од но сно уче ство ва ње у фор му ли са њу 
„оп ште во ље” и без у слов но пот чи ња ва ње ис тој, сма тра усло вом 
по сти за ња сло бо де. Ода тле се из во ди јед на, нај бла же ре че но, чуд-
на те за о кон тро верз ној „при ну ди за сло бо ду”: ако не ко не ће да се 
по ви ну је том ауто ри те ту „оп ште во ље”, то зна чи да он не ће да бу де 
сло бо дан; те ће га у том слу ча ју „це ло по ли тич ко те ло при ну ди ти 
на по слу шност што не зна чи ни шта дру го до да ће га при ну ди ти да 
бу де сло бо дан”.8)

7) Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, 
књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 67; такође и: В. 
Становчић, Властислобода, op.cit.,  стр. 119-20. 

8) Жан-Жак Русо, Друштвениуговор:Опореклуиосновиманеједнакостимеђуљудима;
Расправаонаукамаиуметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993, стр. 38. 

  У основи ове концепције налази се идеја апсолутног (недељивог и неотуђивог) народ-
ног суверенитета, која подразумева да таква суверена власт произлази из народа и при-
пада такође њему. „Тако се задржавају својства боденовске концепције суверенитета, па 
и ауторитарне власти, само што је сада народ носилац те власти”, каже В. Становчић и 
додаје: „Апсолутност чини власт неограниченом и неодговорном без обзира на њеног 
носиоца” (В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, op. cit.,  стр. 
67.). Имајући све то у виду, као и још неке Русоове ставове са изразито недемократ-
ским садржајима (нпр. противљење било каквој плурализацији друштва као деоби и 
цепању политичког тела, или подржавање цензуре), али и јакобински експеримент са 
инструментализацијом и покушајем остваривања његових идеја, Становчић сматра да 
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Ка да го во ри мо ов де о по ли тич ком де ло ва њу гра ђа на ми сли-
мо, да кле, на не што са свим дру го - на кон цепт и прак су гра ђан-
ске не по слу шно сти, ко ја се схва та као јед на „са мо о гра ни ча ва ју-

су Русоова политичка филозофија и на њој заснована политичка формула компромито-
ване, мада наглашава да то ипак не умањује допринос овог теоретичара у тематизацији 
и разматрању проблематикe легитимизације власти и система. 

  Треба, међутим, напоменути да неки аутори, попут Љубомира Тадића, скрећу 
пажњу на то да Русоова теоријска оријентација и његово схватање демократије 
не престају да буду предмет спорних интерпретација и контроверзних ставова у 
политичкој и друштвеној теорији. Либерали, „и стари и нови су сматрали Русоа ду-
ховним зачетником диктатуре, односно ‚тоталитаризма’ ”, а они стари су, уз то, његово 
поимање демократије оцењивали и као утопистичко и илузорно („ ‚илузија XVIII века’ 
”); при чему су „и једни и други (су) имали у виду епилог Француске револуције, по-
себно период јакобинског терора, па и бонапартистичке диктатуре” (све нав. према: 
Љубомир Тадић, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе и револта”, предговор у: 
Ж. Ж. Русо, Друштвениуговор, op.cit.,  стр. 19.). Бертранд Расл (Bertrand Russel) ће 
чак, у својој Историјизападнефилозофије (в. издање: Космос, Београд, 1962.) Хитле-
ра (Adolf Hitler) и Стаљина сврстати у изданке Русоа, насупрот Черчилу (SirWinston
LeonardSpencerChurchill) и Рузвелту (Franklin D. Roosevelt), које је видео као изданке 
Лока. Али, ако се имају у виду изворни Русоови текстови о демократији и диктатури, на 
шта упућује и Љ. Тадић, утисак је да су изнете оцене ипак донекле претеране. 

  Русо је, наиме, демократију сматрао пожељним и најсавршенијим обликом власти, 
али ипак само идеалним, односно у пракси нереалним и немогућим. Он је био све-
стан њених практичних ограничења у модерном и комплексном друштву, како оних 
политичко-техничке природе, тако и оних који, по њему, произлазе из људске природе. 
Тако, за оне прве каже: „Не може се замислити да народ остане непрекидно сакупљен у 
једном телу да би се бавио јавним пословима” (Ж. Ж. Русо,Друштвениуговор, op.cit.,  
стр. 74.). Говорећи о другој врсти ограничења која везује за људски фактор, у складу са 
својим песимистичким погледима на човекову природу, он истиче да би демократија 
као савршена влада могла бити „божанска творевина”, одн. могућа само за народ бого-
ва, али не и за људско друштво. Стога ће и закључити да „ако се схвати у строгом смис-
лу, права демократија није никада постојала, нити ће икад постојати” (ibid.,  str. 74.) С 
друге стране, када је реч о диктатури, Русо је, ослањајући се на историјско искуство ре-
публиканског Рима, сматра оправданом само у одређеним, стриктним условима, као 
што је постојање опасности по државу, и то пре свега оне спољне; па и тада она, по 
њему, мора бити краткотрајна, тј. трајати онолико колико траје сама опасност, и ника-
ко дуже. Поред тога, ту су и његови ставови о једнакости и неједнакости у грађанском 
друштву (залагао се за извесне минималне услове једнакости), због којих су га аутори с 
различитих политичко-теоријских и идеолошких позиција (нпр. либерали и марксисти) 
сматрали једним буржоаским теоретичарем у том погледу. Ако се све то, уз нека дру-
га важна места у његовој теорији, узме у обзир, онда постаје јасно да оно за шта је он 
пледирао, конципирајући својеврстан` „друштвени уговор”, није ни мање ни више, него 
умерени егалитаризам у друштву и на законима утемељена и њима ограничена умерена 
републиканска власт.

  Због тога је Љ. Тадић, саглашавајући се са оценом Ерика Вајла (Eric Weil) да Русо није 
био ни либералан ни ауторитаран, већ само револтиран („sujetrevolté”), то јест теоре-
тичар револта и кризе, и могао закључити: „У теорији једног увереног републиканца, 
какав је Русо био, није било места за било какав култ апсолутне, диктаторске власти и 
њену тиранску таштину” (Љубомир Тадић, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе 
и револта”, op.cit.,  стр. 21.). Но, и овај аутор указује на извесне, мада од самог Русоа 
нежељене, недемократске тенденције у тој теорији, видевши главну опасност од њих 
у лошем превладавању супротности између индивидуума и апстрактне заједнице; што 
је, заправо, резултирало у Русоовом хипостазирању „опште воље” коју је он, тежећи да 
се из државне политике истисну страсти и партикуларни, егоистички интереси, а уме-
сто њих развију морал и врлина (имајући, дакле, „добру намеру”), поставио „наспрам” 
или, боље рећи, изнад индивидуума, као некакви „апстрактни колективитет државе или 
нације чији се апсолутни ауторитет ‚пенетрира у унутрашњост човека’ ” (ibid.). 
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ћа ‚ево лу ци о ни стич ка’ стра те ги ја” (Џон Кин [John Ke a ne])9), koју 
при ме њу је не ка ма њи на гра ђа на у дру штву, су прот ста вља ју ћи се 
на тај на чин упра во во љи ве ћи не ко ја сто ји иза од ре ђе них за ко на 
и по ли тич ких од лу ка тј. оних ко ји су их до не ли, и по ку ша ва ју ћи 
да ту ве ћин ску во љу пре о бли ку је у скла ду са сво јим зах те ви ма, 
али све вре ме оста ју ћи у окви ри ма устав ног де мо крат ског по рет ка. 
То је, зна чи, јед на „ре форм ска так ти ка” (Хо ув Да ни јел Во кер [Ho-
we Da niel Wal ker])10), ко ја је усме ре на на иза зи ва ње и спро во ђе ње 
про ме на у дру штву пу тем ути ца ја на јав но мне ње. До ду ше, она се 
по не кад на зи ва и „са мо о гра ни ча ва ју ћим ра ди ка ли змом” (Џин Ко-
ен [J. Co hen] и Ен дру Ара то [A. Ara to])11), али се ра ди кал ност ту не 
од но си на при ме ње на сред ства, јер су она у на че лу не на сил на, већ 
на сам пред мет зах те ва и, уоп ште, на при бе га ва ње тој иле гал ној 
ци вил ној стра те ги ји кр ше ња прав них нор ми као крај њем ин стру-
мен ту по ли тич ке бор бе. 

Но, да би се до шло до та кве са вре ме но-де мо крат ске прак се 
и те о ри је и њи ма ин хе рент ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно-
сти, тре ба ло је да про ђе до ста вре ме на, уз је дан му ко тр пан про цес 
ког ни тив ног и ем пи риј ског са зре ва ња дру штве но-по ли тич ке све-
сти. Јер, исто ри ја по ли тич ке те о ри је, ка ко ге не рал но, та ко и оне 
за пад не, углав ном је исто ри ја ко ја је пи са на од о зго; док су „пра ва 
оних ко ји ма се вла да ду го би ла там на стра на ме се ца. .. по ли тич ке 
ми сли”.12) Ва жно је, ме ђу тим, ре ћи да се овим на гла ша ва њем пре-
те жно не де мо крат ских и ауто ри тар них ка рак те ри сти ка по ли тич ке 
те о ри је кроз ње ну исто ри ју, не пре не бре га ва зна чај чи ње ни це, на 
ко ју по себ но ука зу је В. Ста нов чић, да је ско ро сва ка исто риј ска 
епо ха из не дри ла, по ред оних „апо сто ла ре да и ауто ри те та”, и ве-
о ма зна чај не и ути цај не „апо сто ле сло бо де”, од но сно пре те че или 
за ступ ни ке де мо крат ских иде ја, а по себ но ве ли ке иде је сло бо де, 
ко ји су овим пр ви ма чи ни ли сво је вр стан ан ти под (као та кве па ро-
ве зна чај них те о ре ти ча ра исте епо хе, ко ји су пред ста вља ли ме ђу-
соб не те о риј ске су прот но сти, мо же мо из дво ји ти, на при мер, сле-
де ће: Пла тон [428/7-347. г. п. н. е.] - Ари сто тел [384-322. г. п. н. 
е.]; за тим, иако их де ле ве ко ви, ту су и хри шћан ски те о ло зи, св. 
Ав гу стин [А. Augu sti nus, 354-430] – То ма Аквин ски [T. Aqu i nas, 
1225-1274]; по том, во ђе две стру је Ре фор ма ци је, Мар тин Лу тер [М. 
9) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 33.

10) Howe Daniel Walker, HenryDavidThoreauontheDutyofCivilDisobedience, Clarendon 
Press, Oxford, 1990, стр. 7.

11) Наведено према: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), 
Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Група 484, Београд, 2004, стр. 61. 

12) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 19.
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Lut her, 1482-1546] – Жан Кал вин [Jean Cal vin, 1509-1564], од но-
сно њи хо ви след бе ни ци лу те ран ци - кал ви ни сти; он да, Хобс [1588-
1679] – Лок [J. Loc ke, 1632-1704]; Ру со [1712-1778] – Мон те скје 
[Char les de Mon te squ i eu, 1689-1755]; Кант [Im ma nuel Kant, 1724-
1804] – Хе гел [1770-1831]; и др.).13) Ра ди се о то ме да се мо дер на 
де мо крат ска те о ри ја, у окви ру ко је ће је ди но би ти мо гу ће кон ци пи-
ра ти те о ри ју гра ђан ске не по слу шно сти и њој од го ва ра ју ћу те о ри-
ју по ли тич ке обли га ци је, по че ла раз ви ја ти тек са ус по ста вља њем 
13) В. Становчић нас упућује на фабијанске социјалисте, Џорџ и Маргарет Кол, као ауторе 

који су, у свом раду Основисавременеполитике (Геца Кон, Београд, 1935), истакли ову 
поделу значајних политичких теоретичара на „апостоле поретка” и „апостоле слободе”; 
али он додаје да се нешто слично може наћи и код неких других, попут Е. Спекторског у 
његовом делу: Државаињенживот, СКЗ, Београд, 1933 (према: В. Становчић, Власт
ислобода, op.cit.,  стр. 60, фуснота 44). 

  В. Становчић, наиме, у више својих радова указује на те две струје, оличене у „апосто-
лима реда и поретка” и „апостолима слободе”, које се провлаче кроз целу историју по-
литичке мисли, а међу којима је основна линија поделе управо питање односа аутори-
тета и слободе, односно питања о природи политичке власти и људској природи. Они 
први, који су акценат стављали на ред, поредак, ауторитет, хијерархију, дисциплину и 
једнообразност, власт поимају „не само као основу друштва, него као циљ perse, као 
логику ‚државног разлога’ у служби органицистички схваћене државе или заједнице”; 
често полазећи од тезе „да држава сама себе оправдава, а да јој је сопствено јачање 
основни циљ”, док су истовремено поданци само „средство које има да допринесе томе 
циљу”. Уз такве ауторитарне теорије ишло је и песимистичко гледиште о људској при-
роди, које је најупечатљивије и до краја разрадио Т. Хобс, користећи чувену Плаутову 
мисао „човек је човеку вук” (homohominilupusest) као постулат своје социјалне и по-
литичке филозофије. Такво гледиште је подразумевало да је човек, по својој природи, 
једно нерационално, себично тј. егоистично и агресивно биће, због чега се природно 
(преддруштвено и преддржавно) стање и одликује „ратом свијух против свих” (bellum
omniumcontraomnes). Друга струја, која је нагласак стављала на слободу, инивидуу и 
њен избор одн. алтернативе и плурализам, на ограничавање власти и њену одговорност, 
асоцијације, партиципацију, савест и само условну послушност властима тј. њеним од-
лукама и законима, није негирала друштвену потребу за ауторитетом, али је тежила 
његовом демократском конституисању, „уз учешће или пристанак оних над којима он 
има утицај или влада”. Таквом схватању политичке власти инхерентна је једна опти-
мистичка, у основи аристотеловска визија људске природе, по којој је човек, у својој 
суштини, углавном доброћудно, разумно и друштвено биће (ζώονπολιτικόν) које, дакле, 
по својој природи тежи животу у заједници, те му не треба никаква спољна принуда 
(од стране државе и њене силе) на такво удруживање. Ове две историјске политичко-
теоријске струје и њихово различито схватање односа на релацији власт – слобода, 
тема су којој је од почетка до краја посвећена већ помињана књига, иначе једно од 
Становчићевих капиталних дела, Властислобода. Но, иако се том проблематиком ау-
тор бави кроз целу ову књигу, посебно је важан одељак: „ ‚Апостоли реда’ versus ‚апо-
столи слободе’: ‚Воља за моћ’ у човековој природи? ”, у: Ibid.,  стр. 112-27; као и стр. 
59-60; такође видети и: исти аутор, „Проблеми легитимности политичке власти”, op.
cit.,  стр. 59-61.

  Треба, такође, истаћи да овај аутор издваја још једну, трећу групу теоретичара, оних 
– попут Лао Цеа (Lao C’), Русоа или Маркса (K. Marx) – чије су полазне претпостав-
ке такве да би их могле препоручити за сврставање у еманципаторску струју „апо-
стола слободе”, али је то искључено због исходишта њихових теорија, односно 
инструментализације њихових идеја и начина путем којих се у пракси покушавало да се 
оне реализују. Они су били такви да су заправо „остваривања слободарских тежњи до-
шла у антиномичан однос са самом природом слободе. .. Једноставно, средства су заузе-
ла место циљева, а циљеви су понекад заборављени или су остали само на речима. Но, 
то не значи да су циљеви били априорно исправни” (Ibid., стр. 61).
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мо дер не устав не др жа ве у XVII ве ку. А ова је, по свом ка рак те ру, 
нај пре би ла ли бе рал на, да би тек у XIX и XX ве ку са уво ђе њем и 
ши ре њем оп штег пра ва гла са, али та ко ђе и де ли мич ним оства ри-
ва њем не ких дру гих, у осно ви ре пу бли кан ских, зах те ва (ве за них за 
ожи вља ва ње ре пу бли кан ског ето са и прак се, по узо ру на ан тич ку 
Грч ку и Рим), по ста ла и де мо крат ска14), до бив ши свој об лик у тзв. 
ли бе рал но-пред став нич кој де мо кра ти ји ко ја ће, ко нач но, би ти пра-
ви locus гра ђан ске не по слу шно сти у ње ном мо дер ном зна че њу.

По ли тич ка те о ри ја је, да кле, пра ти ла раз вој по ли тич ке прак-
се, ма да то ни ка ко не зна чи да је она увек или са моима ла пу ку 
де скрип тив ну и екс пла на тор ску функ ци ју, већ на рав но и про спек-
тив ну и ан ти ци пи ра ју ћу, јер су ме ђу соб ни ути ца ји ем пи ри је тј. 
по ли тич ке ствар но сти и те о ри је јед но став но не ми нов ни. Мо же мо 
чак ре ћи да и за ве ли ке де мо крат ске иде је, па и за са му иде ју гра-
ђан ске не по слу шно сти, ва жи исто оно што ге не рал но ва жи и за све 
дру ге дру штве не и по ли тич ке иде је: „... ко је ће иде је до ми ни ра ти, 
нај ве ћим де лом, а да их љу ди и ни су све сни, за ви си од ла га ног и 
уве ли ко за мр ше ног про це са, у ко ме сво је ме сто има ју нај оп шти ји 
ста во ви и ми са о не кон струк ци је о мо гућ но сти ма и об ли ци ма ми-
шље ња и де ло ва ња, из њих про ис те кле по ли тич ке те о ри је и фи-
ло зо фи је, па на кра ју, од лу чу ју ће, и њи хо ва опе ра ци о на ли за ци ја 
у ви ду по ли тич ких иде о ло ги ја... Та ко се ви со ко ап стракт не иде је, 
по сма тра но на ду ги рок и кроз низ по сре до ва ња, по ка зу ју као оне 
ко је, у крај њој ли ни ји, упра вља ју дру штве ном ево лу ци јом, јед ном 
реч ју, ко је ‚про из во де’ свет”.15)

Док се она стру ја мо дер не по ли тич ке фи ло зо фи је ко ја има 
не де мо крат ски или ауто ри та ран пред знак фо ку си ра ла на про цес 
осва ја ња и очу ва ња кључ них ре сур са вла сти, ли бе рал на по ли тич ка 
ми сао је би ла усме ре на на про цес огра ни че ња и по де ле вла сти, од-
но сно на ус по ста вља ње ме ђу соб не кон тро ле и рав но те же (checks
and balance) ње них по је ди них гра на. У пр вом слу ча ју, ка рак те-
ри сти чан при мер је Ма ки ја ве ли или, ре ци мо, Карл Шмит. Кад је, 
пак, реч о иде ји раз гра ни че ња и уза јам ног огра ни че ња и кон тро ле 
раз ли чи тих ор га на и функ ци ја вла сти, сма тра се да она фор мал но 
по чи ње са Ло ком, ма да је пре ње га и Џемс Ха ринг тон (Ja mes Har-
14) О таквом развоју модерне уставне државе говори Александар Молнар у: Расправао

демократској уставној држави4:Грађансканепослушност, Самиздат Б92, Београд, 
2002, поглавље XXI, стр. 10-1, и поглавље XXIV, стр. 230.

15) Наведено према: Илија Вујачић, Политичкатеорија: Студије, портрети, расправе, 
ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 253; за тему о процесу развоја, постизања 
доминације и операционализације идеја, као и о њиховом утицају на друштвени развој, 
видети цео одељак: „Идејни темељи друштвених установа и понашања политичких ак-
тера”, у: Ibid.,  стр. 252-4. 
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ring ton), у вре ме Пр ве ен гле ске ре во лу ци је, у свом уто пи стич ком 
де лу CommonwealthofOceana (1656) из нео иде ју о про тив те жа ма и 
рав но те жи раз ли чи тих ор га на вла сти као прет по став ци чо ве ко вих 
сло бо да (сма тра се да је он пр ви и упо тре био из разchecksandba-
lance); но, сво ју де таљ ну раз ра ду ова иде ја до би ја код Мон те скјеа 
ко ји ће је и са же то из ра зи ти сво јом чу ве ном, та ко звуч ном и ви ше 
не го ја сном ре че ни цом: „Са мо власт за у ста вља власт” („Pouvoirar-
retelapouvoir”)16), а под ути ца јем ових европ ских те о ре ти ча ра, и 
дво ји ца Аме ри ка на ца, То мас Џе фер сон (Jef fer son) и Џемс Ме ди сон 
(Ma di son), да ће свој ве о ма зна ча јан до при нос ње ном раз во ју.

 Прем да је реч о крај ње су прот ста вље ним те о риј ским ста-
но ви шти ма, она ипак има ју и не што за јед нич ко, а што, по на шем 
ми шље њу, ни је без из ве сних по сле ди ца по кон цепт и прак су гра-
ђан ске не по слу шно сти. Ту њи хо ву за јед нич ку ка рак те ри сти ку до-
бро је уочио Џон Кин ко ји, иако при зна је да су оба ова гле ди шта 
нео п ход на за те о риј ску ана ли зу вла сти, под вла чи да су она у ства-
ри ком пле мен тар на, бу ду ћи да се сва ко од њих др жи прет по став ке 
да је жуд ња за по ли тич ком вла шћу не што што је уни вер зал но. Због 
то га је, по Ки ну, мо дер на, а по себ но европ ска по ли тич ка те о ри-
ја вла сти, без об зи ра на ове сво је раз ли чи те стру је, си сте мат ски 
про пу шта ла да ана ли зи ра слу ча је ве „ли бе ра ли за ци је од о зго, под 
вођ ством др жа ве“, од но сно слу ча је ве прак ти ко ва ња по ли ти ке по-
вла че ња с вла сти („politicsofretreat“).17) „По ли ти ча ри по вла че ња“ 
16) В. Становчић нам скреће пажњу на то да ова синтагма која се приписује Монтескјеу, 

заправо изворно припада Локу који ју је формулисао следећим речима: „једини прави 
лек за силу без овлашћења је да јој се супротстави сила”(видети: В. Становчић, Власт
ислобода, op.cit.,  стр. 231-32). С друге стране, Монтескје каже: „... вечито је искуство 
да је сваки човек који има власт склон да је злоупотреби и злоупотребљава је све док 
не наиђе на границе... Како се власт не би могла злоупотребити, потребно је да... једна 
власт обуздава другу” (Шарл де Монтескје, Одухузакона, I-II, „Филип Вишњић“, Бео-
град, 1989, 174-175). 

  Треба, међутим, напоменути да, иако је Монтескје прихватио Локову идеју поделе вла-
сти, његово учење се битно разликује од оног Локовог. Његов принцип поделе власти 
подразумева поделу на законодавну, извршну и судску власт, при чему те три власти 
треба да буду узајамно независне и, такође, да ниједна нема супрематију, одн. да не буде 
виша од других. За разлику од тога, код Лока је законодавна власт највиша, а поред ње 
разликује још извршну власт (која је обухватала и судску) и федеративну власт. Локова 
концепција је доста конфузна, а неки истичу да у њој нема ни поделе ни равнотеже вла-
сти, јер подела ту уистину значи раздвајање, или пре разликовање извесних функција 
власти, а не стриктну поделу у смислу постојања различитих грана власти, те да би тре-
бало за родоначелника идеје сматрати ипак Монтескјеа. 

17) У анализи ове врсте политике, па и коришћењу израза „либерализација одозго, под 
вођством државе“, Кин се ослања на латиноамеричке ауторе - Гиљерма О’Донела (Guill-
ermo O’Donnell), Филипа Шмитера (Philippe Schmitter) и Лоренса Вајтхеда (Laurence 
Whitehead), и њихово дело: TransitionsfromAuthoritarianRule (Прелазизауторитарне
владавине), Baltimore and London, 1986. Видети: John Keane, „The Politics of Retreat“, 
ThePoliticalQuarterly, vol. 61, бр. 3, јул-септембар 1990, стр. 340-52; као и: Џон Кин, 
Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 57-61; такође о Киновој теорији политике повлачења 
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су они по ли тич ки ли де ри чи ја је основ на функ ци ја да до при не су 
раз гра ђи ва њу ауто ри тар них по ли тич ких си сте ма, и то од о зго, чи-
ме за пра во „под сти чу раст са мо ор га ни зо ва ног ци вил ног дру штва“, 
игра ју ћи „уло гу ба би це“ у ње го вом ра ђа њу.18) Ови слу ча је ви, на 
ко је нам Кин скре ће па жњу, бит ни су упра во из тог раз ло га јер нам 
по ка зу ју ка ко се ре фор ма ма од о зго, тј. при ме ном по ли тич ке стра-
те ги је про ме на ко ја де лу је од вр ха ка дну дру штва (тзв. top-down 
стра те ги ја), мо гу ство ри ти усло ви и у не де мо крат ским си сте ми ма 
за прак ти ко ва ње стра те ги је гра ђан ске не по слу шно сти, као и дру-
гих ци вил них стра те ги ја де мо крат ских про ме на од стра не ак те ра 
ци вил ног дру штва (ко је иду у обр ну том сме ру, од осно ве дру штва 
ка ње го вом вр ху - тзв. bottom-up стра те ги је19)), чи ме се про цес раз-
град ње „Ле ви ја та на”20), са да од о здо, до во ди до кра ја.

Очи глед но је, ме ђу тим, да је ду го трај ност, а ве ли ким де лом 
исто ри је и до ми нант ност, оне ауто ри тар не и не де мо крат ске тра-
ди ци је (ко ја ни је са мо ка рак те ри сти ка да ле ке про шло сти, већ у 
зна чај ној ме ри и XX ве ка) оста ви ла њен тер ми но ло шки траг и у са-
вре ме ној де мо крат ској те о ри ји и прак си, о че му све до чи ак ту ел но-
функ ци о ни шу ћи ка те го ри јал ни апа рат, а сва ка ко нај у пе ча тљи ви ји 
из раз то га је сте са ма син таг ма „гра ђан ска не по слу шност” (eнг. ci-
vildisobedience, нем. zivilerUngehorsam) или, пак, још дра стич ни-
је, реч „по слу шност” (енг. obedience, нем. derGehorsam). Чи ни се, 
на и ме, да овај, нај бла же ре че но, ро го бат ни из раз ни је аде кват но 
тер ми но ло шко ре ше ње, по сма тра но из пер спек ти ве са вре ме не де-

видети и: Александра Мировић, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним 
освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“,Политичкаревија, год. (XVI) IV, вол. 
8, бр. 03/05, Институт за политичке студије, Београд, 2005, стр. 937-956. 

18) Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 60. Иначе, у групу политичара повлачења, Кин 
убраја такве политичке лидере као што су, на пример, били: Адолфо Суарез у Шпанији; 
Константин Караманлис у Грчкој; Јанош Кадар у Мађарској; Александар Дубчек у 
Чехословачкој; Војћех Јарузелски у Пољској; Милан Кучан у Словенији; или Михаил 
Горбачов у Совјетском Cавезу. 

19) О цивилној и политичкој стратегији демократских промена видети: Вукашин Павловић, 
Друштвенипокретиипромене, Факултет политичких наука, Удружење за политичке 
науке Југославије, Београд, 2003, стр. 93-101.

20) „Левијатан” је назив једног библијског чудовишта које гута људе, а према коме је Хобс 
насловио своје најпознатије политичко дело, први пут објављено 1651. године. То 
његово прво издање на насловној страни је имало и илустроцију овог чудовишта које 
је представљало суверена одн. државу, како ју Хобс замишљао; оно је држало мач и 
бискупски штап, што је изражавало јединство двеју власти - световне и духовне (мада 
је у том јединству, код Хобса, надређеност била на страни световне тј. државне власти), 
а било је сачињено од безброј ситних људи који су представљали само његове делиће. 
Оно ће зато постати синоним за разне облике недемократских политичких система 
или за, како Воја Становчић каже, „државу-чудовиште” (В. Становчић, „Проблеми 
легитимности политичке власти”, op. cit.,  стр. 56; 64.). У том контексту смо и ми 
употребили овај појам. 
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мо крат ске те о ри је и прак се; јер „би ти гра ђа нин” у мо дер ном зна че-
њу тог пој ма – што зна чи има ти по ли тич ки су бјек ти ви тет и раз ви-
је ну са мо свест о ње му, тј. би ти но си лац и ре а ли за тор, а по по тре би 
и за штит ник од ре ђе них људ ских, по ли тич ких и гра ђан ских пра ва, 
и „би ти (не)по слу шан” – што но си ко но та ци ју по да нич ког ста ту са, 
па и та квог мен та ли те та у слу ча ју без у слов не по слу шно сти и по-
ли тич ко-гра ђан ског па си ви зма пре ма не ле ги тим ним вла сти ма или 
њи хо вим не ле ги тим ним од лу ка ма, јед но став но се, по са мој ло ги ци 
ства ри, ме ђу соб но ис кљу чу је. Сто га, сма тра мо да би мо жда би ли 
при хва тљи ви ји не ки дру ги, ал тер на тив ни из ра зи, као на при мер: 
„гра ђан ска не ло јал ност”, „гра ђан ска не ко о пе ра тив ност”, или „гра-
ђан ска не са гла сност”. Но, ка ко би из раз „гра ђан ска не ло јал ност”, 
сход но пре о вла ђу ју ћим гле ди шти ма, мо гао ва жи ти са мо у слу ча ју 
не ког не де мо крат ског си сте ма, док по јам гра ђан ске не ко о пе ра тив-
но сти не ки, по пут Те да Хон дри ха (Hon de rich), стрикт но раз ли ку ју 
од пој ма гра ђан ске не по слу шно сти, под ра зу ме ва ју ћи под њим ис-
кљу чи во за ко ни те ак ци је, про из ла зи да би мо жда још нај по доб ни ји 
тер мин био „гра ђан ска не са гла сност” (не сла га ње тј. ус кра ћи ва ње 
по др шке). Ра ди се за пра во о то ме да је у са вре ме ним де мо крат-
ским дру штви ма, ка ко ка же Ха на Арент (Han nah Arendt), „гра ђан-
ска по слу шност – за ко ни ма, вла да ри ма, уста но ва ма – ни шта дру го 
до спо ља шња ма ни фе ста ци ја по др шке и са гла сно сти”; па пре ма 
то ме, он да мо же мо ре ћи и да је „гра ђан ска не по слу шност” са мо 
екс тер но ма ни фе сто ва ње ус кра ћи ва ња по др шке (вла сти ма или по-
је ди ним њи хо вим пред став ни ци ма) и од су ства са гла сно сти (са од-
ре ђе ним њи хо вим од лу ка ма, за ко ни ма или по ли ти ка ма). А то та-
ко ђе зна чи, пра те ћи да ље по ме ну ту аутор ку, да се пи та ње ове (не)
по слу шно сти „не ре ша ва од но сом на ред би и по ко ра ва ња, већ јав-
ним мне њем и на рав но бро јем оних ко ји га де ле”.21) 
21) Све наведено према: Хана Арент, „О насиљу” (OnViolence, 1969), прев. са енглеског 

Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичкаантропологија:хрестоматија, 
ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 169.

  Арентова је, иначе, једна од ретких који уочавају да је актуелно изједначавање појмова 
„послушност” и „подршка”, односно употреба речи „послушност” када се мисли на 
подршку, погрешно и збуњујуће. Она сматра да таква терминолошка збрка води порекло 
од револуционара XVIII века који, иако су створили један облик владавине заснован на 
владавини права (чиме је окончано владање човека над човеком, које је „владавина која 
одговара робовима”), наставили су да користе стари речник који је одговарао једној 
другој и превазиђеној традицији. „Они су нажалост”, каже Арентова, „и даље говорили 
о послушности – (сада - прим. А. М.) послушности законима уместо људима – али су 
у ствари мислили на подршку законима на које су грађани дали свој пристанак” (Ibid.,  
стр. 163.). Такође, ослањајући се на Пасрен-Дантревеово (Alexander Passerin d’Entreves) 
поређење закона с „ ‚ваљаним правилима игре’ ” која се „пре ‚прихватају’ него ‚намећу’ 
”, она закључује: „Сви закони су ‚упутства пре него наредбе’. Они управљају људским 
односима као што правила управљају игром. А коначно јемство њихове ваљаности се 
састоји у старој римској максими pactasuntservanda” (Ibid.,  стр. 163, фн. 12). 
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По сто ји, ме ђу тим, ви ше зна чај них раз ло га због ко јих смо 
упу ће ни да ипак ко ри сти мо тер мин „гра ђан ска не по слу шност”, 
ка ко би из бе гли евен ту ал не не спо ра зу ме и мо гу ћа не ра зу ме ва ња. 
По ред то га што је тај из раз вре ме ном по стао то ли ко уоби ча јен 
да је ње го ва упо тре ба ду бо ко уко ре ње на у са вре ме ној те о ри ји и 
прак си, на ње му се да нас чак и ин си сти ра. Сма тра се да се са мо 
он од но си на по јам ко ји под ра зу ме ва од ре ђе но јав но, у су шти ни 
иле гал но, али не на сил но по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на, усме ре но 
про тив по је ди них за ко на или од лу ка вла сти у де мо крат ском устав-
ном си сте му или, пре ци зни је, си сте му ли бе рал но-пред став нич ке 
де мо кра ти је, и то уз не до во ђе ње у пи та ње овог устав ног устрој ства 
и с по зи ва њем на прав ду; док би се не ким дру гим, слич ним из ра зи-
ма и пој мо ви ма – као што су на при мер: „не по слу шност гра ђа на”, 
„па сив ни от пор”, „но ва не по слу шност” или „ра ди кал на не по слу-
шност” – ко ји ма ње или ви ше је су у те о риј ској упо тре би, из ла зи ло 
ван овог кон тек ста, од но сно они би мо гли да ва же са мо за слич ну 
тех ни ку по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на, али у не де мо крат ском, то 
јест ква зи де мо крат ском или се ми де мо крат ском си сте му („не по-
слу шност гра ђа на” и „па сив ни от пор”), или пак у де мо крат ском, 
али ка да је та кво де ло ва ње усме ре но и про тив са мог по сто је ћег об-
ли ка ли бе рал не де мо кра ти је и ка да се вр ши с по зи ва њем на дру га-
чи је вред но сти („ра ди кал на не по слу шност” [radicaldisobedience] 
и „но ва не по слу шност” [derneueUngehorsam]). Дру гим ре чи ма, 
то зна чи да се са мо тер мин „гра ђан ска не по слу шност” од но си на 
онај да нас пре о вла ђу ју ћи кон цепт, с ве о ма стро го фор му ли са ним 
усло ви ма за спро во ђе ње и оправ да ност ова квих чи но ва, ко ји је раз-
ра дио Џон Ролс (John Rawls) у скло пу сво је те о ри је прав де, а ко ји 
су мно ги пре у зе ли, па чак и ауто ри са дру га чи јих те о риј ских по зи-
ци ја, по пут Ј. Ха бер ма са ко ји га је у ве ли кој ме ри при хва тио, што је 
ре зул ти ра ло да се њи хо ве те о ри је гра ђан ске не по слу шно сти че сто 
ку му ла тив но озна ча ва ју као „Ролс-Ха бер ма со ва кон цеп ци ја”.

Нај бо љи до каз да су ови усло ви су ви ше ри гид ни је сте са ма 
прак са, ка ко она из да ље, та ко и она из бли же про шло сти, али и из 
на ше са вре ме но сти, ка кво је, из ме ђу оста лих, и ис ку ство на шег 
дру штва из про те кле де це ни је, ко је смо не по сред но до жи ве ли. Та 
прак са, по ред опо вр га ва ња и не ких дру гих по ла зи шта ове кон цеп-
ци је, по ка зу је да је гра ђан ска не по слу шност као сред ство по ли тич-
ке бор бе мо гу ћа и у усло ви ма не по сто ја ња раз ви је не или „пу не” 
де мо кра ти је. С дру ге стра не, ка да би сви ти исто риј ски и са вре ме-
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ни слу ча је ви би ли ис кљу че ни као при ме ри „не-баш-гра ђан ске не-
по слу шно сти”, то би зна чи ло обе сми шља ва ње са мог овог пој ма.22) 

То пи та ње пред ста вља је дан од зна чај них аспе ка та про бле-
ма ти ке гра ђан ске не по слу шно сти, на ко ји се ов де по себ но же ли 
скре ну ти па жња. Да кле, ус по ста вље на и кон со ли до ва на де мо крат-
ска прав на др жа ва, од но сно раз ви је ни де мо крат ски устав ни и ин-
сти ту ци о нал ни оквир, иако по же љан, ни је и ну жан услов за прак-
ти ко ва ње гра ђан ске не по слу шно сти. Али, оно што је сте ну жно и 
без че га ова не мо же, то је: с јед не стра не – оно што ис ти чу Џин 
Ко ен и Ен дру Ара то – бар де ли мич на ин сти ту ци о на ли за ци ја де мо-
кра ти је и људ ских и гра ђан ских пра ва, што укљу чу је мо гућ ност 
по сто ја ња ци вил ног дру штва, па ма кар у ње го вој ру ди мен тар ној 
фор ми, с не ким нео п ход ним сте пе ном ње го ве ре ла тив не ауто но ми-
је, од но сно мо гућ но шћу ње го ве са мо од бра не, као и де мо крат ску 
ле ги ти ми за ци ју вла сти и по рет ка, или ма кар да се др жи до ње; а с 
дру ге – оно што по себ но на гла ша ва Ха бер мас – по сто ја ње „јед не 
зре ле”, а ми би смо пре ре кли ци вил не по ли тич ке кул ту ре. Јер, без 
оног пр вог, гра ђан ска не по слу шност је те шко мо гу ћа, а и кад би 
евен ту ал но би ла мо гу ћа, са свим из ве сно је да би би ла не у спе шна 
и за пра во осу ђе на на про паст, а ње ни прак ти кан ти на ко зна ка кве 
ка зне; док без оног дру гог, она је ап со лут но не мо гу ћа, по што у том 
слу ча ју не би би ло оних ко ји је ди но мо гу би ти но си о ци та квих гра-
ђан ских ак ци ја и ини ци ја ти ва, а то су гра ђа ни и њи хо ва удру же ња 
као ак те ри ци вил ног дру штва.

Сто га, мо же мо ре ћи, па ра фра зи ра ју ћи ре чи Џ. Ки на о ње го-
вом ре де фи ни са ном пој му де мо кра ти је, да гра ђан ска не по слу шност 
ко ја, она ко ка ко је ми схва та мо, под ра зу ме ва је дан кон тек сту ал ни 
оквир са са мо ре флек сив ном по ли тич ком вла шћу, са мо ре флек сив-
ним ци вил ним дру штвом и ње му има нент ном ци вил ном по ли тич-
ком кул ту ром, „сва ко днев но под се ћа и вла да ре и оне ко ји ма се вла-
да да љу ди ко ји вла да ју над дру ги ма не мо гу чи ни ти све што хо ће, 
и да су (ка ко је то Спи но за ре као) чак и су ве ре ни при ну ђе ни да 
при зна ју да у прак си ‚не мо гу на те ра ти сто да је де тра ву’ ”.23) 
22) Такву критику доминантне, тзв. Ролс-Хабермасове концепције као једне „строге” 

и „догматске” концепције, по којој ни случај Србије из септембра/октобра 2000. 
год. не би могао да се третира као пример грађанске непослушности, износи Ивана 
Спасић, истичући како критичари сматрају да „... толиким сужавањем опсега, у који 
више не може да стане велики број историјски значајних случајева, појам грађанске 
непослушности почиње да губи смисао”. Ова ауторка такође указује и на поменуту 
„борбу око имена”(видети: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”,op.cit.,  стр. 69; 
такође о томе и у одељку истог рада:, , Србија: грађанска непослушност?”, стр. 71-5.).

23)  Џон Кин, Цивилнодруштво, op.cit.,  стр. 20.
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 CIVIL DISOBEDIENCE

ON TEORETICAL AND EMPIRICAL CONDITIONS 
OF IDEA DEVELOPMENT, TERM CONTROVERSY 

AND CONTEXTUAL FRAME OF PRACTICE

Summary

In this work author analyzed theoretical and empirical conditions 
that need to be nef in order to develop modern idea of civil disolechience 
in the way as we know it nowadays. In adition to it, the author also 
researched a contextual frame that is necessary for practicing civil 
disoledience as a specific tool of political struggle. Here it is not 
acknowledge a hidely accepted (so-called)Rollce-Habermas` conception 
that such necessary frame represents a exclusively stable democraty 
system, so that it is possible to achneve the civil disobedience only in 
developed democracies. That is, it is considered that such institutional 
frame is desirable condition, but not necessarily a necessary one.

However, the author wanted to underline that civil political culture 
as a really necessary contextual frame. The author also underlined 
controversy of the term itself, as it is not compatible with civil political 
culture, npv it is compatible with modern principles of democracy, nov 
with the nature of democratic system of government.
Key-words: Civil disobedience, civil non-co-operation, civil disagreement, 

civil society,civic political culture, citizen vs. subject, obedience, 
political authority, political obligation, democratic constitutional 
state, modern democratic theory, natural law, human rights, lib-
erty, justice, legitimacy, legality, „legal non-law”, positive law, 
legal positivism.
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