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ИДЕЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ  
ТРАЈНОГ МИРА1)

Сажетак
Нај кра ће ре че но, основ не по бу де ко је су на ве ле по је
ди не на уч ни ке да усме ре сво је на по ре ка ис тра жи ва
њу ми ра би ле су свест о опа сно сти од но вог свет ског 
ра та и ње го вих ка та стро фал них по сле ди ца, уве ре ње 
у нео п ход ност да и на у ка пру жи свој до при нос от кла
ња њу те опа сно сти и незадовољство ре зул та ти ма 
ко је су у том по гле ду да ва ле дру штве не на у ке.
Са да шње ста ње се, пак, не мо же у том сми слу на зва
ти ми ром због то га што и да ље по сто ји опа сност од 
ну кле ар ног ра та и што у чи та вом овом пе ри о ду ни је 
би ло го то во нијед ног да на у ко ме ни су из гу бље ни жи
во ти у рат ним су ко би ма. У истом сми слу ово ста ње 
ме ђу на род них од но са Ken neth Bo ul ding ква ли фи ку је 
као «си стем прет ње» (thre at system), Sugata Dasgupta  
као «ста ње без ми ра» (pe a ce les sness), а Dieter Seng
haas  као «ор га ни зо ва ни не мир» (or ga ni si er ter Un fri
e den).
Да није борбе за супремацију великих сила и њихове 
тежње да имају монопол над ресурсима наше планете, 
сарадња и размена добара могла би да буде веома 
развијена уз очување мира и коегзистенцију.
Упркос лепим жељама, датим обећањима и преузетим 
правним обавезама, нпр. потписи ва њем Повеље ОУН, 
државе тешко успевају да усагласе своје националне 

* Истраживач ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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интересе у тој мери да би солидарно могле да се 
супротставе агресији. Ситуација је управо обрнута: 
државе се групишу и кон фрон тирају око својих 
партикуларних интереса и својим експанзионистичким 
поступцима непрекидно угрожавају међународну 
безбедност и светски мир. Дакле, упорно концепт 
кон фронтације (милита ри стички модел) побеђује 
концепт коегзистенције (хуманистички модел). 
Кључне речи: Мир, политичке силе...

ПОЛИТИЧКО РАЗ ЛИ КО ВА ЊЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА  
И НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 

Рат је по ти ра ње ства ра ња. Не са мо да је не ра зу ман, не го и про-
ис ти че из не ра зу ме ва ња и уна пред ство ре них пред ра су да, као ре-
ал них чи ње ни ца. 

Ра ту је мо са не ким дру гим, јер не мо же мо да раз у ме мо дру-
гог, а тај други наступа неумољиво и са позиције силе и не ви-
ди мо  шта би то тре ба ло да чи ни мо. Раз у ме ва ње дру гог чи ни нам 
се као оспо ра ва ње нас са мих. Са мим тим што не ко ра ту је про тив 
нас, ми сли сва ка стра на, тај ни је вре дан раз у ме ва ња. И та ко обич-
но иде у оба прав ца, док физичка деструкција не савлада емоције 
мржње и нетрпељивости и принуди разум на успостављање 
примирја. Сетимо се само да нам се у XX веку десио Први светски 
рат – па  успостављање мира и оснивање Друштва народа да чува 
светски мир. Једва двадесет година после десио се још страшнији 
и деструктивнији Други светски рат, па опет  успостављање 
светског мира и оснивање Организације уједињених нација. Цена 
светског мира који траје 60 година био је стални локални не-
мир, запањујућих  преко 300 оружаних сукоба од 1945. наовамо. 
У пријатељству људи стварају, друже се и развијају све облике 
сарадње. Пријатељи, дакле, не ратују. Непријатељство доводи 
до сукоба, стварања предрасуда и у крајњој инстанци до рата и 
уништавања непријатеља.

Први и Други светски рат су физички уништавали непријатеља. 
Морална деструкција цивилизацијских тековина човечанства 
након Првог светског рата – дакле, уништење светског мира,  
настало је распадом  светске мировне институције која је имала 
задужење да га чува. У освит Другог светског рата, и поновне 
отворене појаве непријатељстава и подела, државе чланице нису 
се придржавале принципа и начела које су саме себи прописале 
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исцрпљене узајамним уништавањем у Првом светском рату. 
Поново се кренуло ратном стазом. Морално убиство Друштва 
народа извршиле су светске владе које су допустиле да до тога 
дође, бавећи се својим ситним дневно-политичким интересима 
исказавши незрелост и неспособност у сагледавању   и наметању 
општег, заједничког и наднационалног интереса. Хоће ли наши 
данашњи политички лидери и светске владе успети да сачувају 
морална начела прокламована Повељом ОУН, па самим тим 
безбедност и светски мир и за велике и за мале народе и успети да 
одоле изазовима атомске ере XXI века? 

Чувени  пруски филозоф и генерал Карл фон Клаузевиц (Carl von 
Clausewitz), као војник који је касније писао о својим искуствима 
и  феномену рата каже:«Ка да го во ри мо о уни шта ва њу не при ја те ља 
не мо ра мо по себ но ис ти ца ти да нас ни шта не при си ља ва да овај 
по јам огра ни чи мо са мо на фи зич ке сна ге, не го се ту ну жно мо ра ју 
укљу чи ти и мо рал не, по што се оне са фи зич ким до у нај сит ни је 
де ло ве про жи ма ју, и за то се уоп ште не мо гу ме ђу соб но одво ји ти.»2) 
”Мир” на кра ју, као што је Карл фон Кла у зе виц јед ном на пи сао, са-
мо је „при вре ме ни услов”: „По ра же на др жа ва че сто сма тра ис ход 
са мо као про ла зно зло, ко ме се мо же про на ћи лек у по ли тич ким 
усло ви ма (ра ту) у не ком сле де ћем тре нут ку.”3) На су прот то ме, Пла-
тон је био отво ре ни ји: „Са мо мр тви су ви де ли крај ра та.“

МЕ ЂУ НА РОД НО РАЗ У МЕ ВА ЊЕНЕ РА ЗУ МЕ ВА ЊЕ  
И ПО ТРЕ БА СПО РА ЗУ МЕ ВА ЊА У ЦИ ЉУ  

ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊА  ПРЕД РА СУ ДА  
И ИЗ БЕ ГА ВА ЊА РА ТА

У вре ме бло ков ске по де ле све та не су гла си це ве ли ких си ла ре-
ша ва ле су се у ло кал ним су ко би ма у ве чи тој бор би за су пре ма ци ју 
у све ту и ко нач ну по бе ду јед ног или дру гог мо де ла тј. ка пи та ли зма 
или со ци ја ли зма. Ме ђу тим, и да нас ка да је пре вла дао је дан гло бал-
ни мо дел-ка пи та ли стич ки и да ље се на ста вља ју ра то ви.

Мно ге да на шње ре ги о нал не без бе до но сне ор га ни за ци је су-
о ча ва ју се са иза зо вом очу ва ња кон сен су са и со ли дар но сти без 
ја сно иден ти фи ко ва ног спо ља шњег не при ја те ља или за јед нич-
ке прет ње. 
2) Carl von Cla u se witz, Vom Kri e ge, Re in bek bei Ham burg 1980, стр. 30.
3) Carl von Cla u se wicz, „On War”, ln War the End Re su it h Ne ver Fi nal,” уре дио и пре-

вео Mic hael Ho ward and Pe ter Pa re:, in de xed edi tion (Prin ce ton, New Jer sey: Prin ce-
ton Uni ver sity Press, 1976), 80.
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У дру гим ре ги о нал ним без бед но сним си сте ми ма, кон тро вер
зе ме ђу ко а ли ци о ним парт не ри ма о иден ти те ту не при ја те ља и 
усло ви ма, ко ји оправ да ва ју ин тер вен ци ју, ства ра ју сум ње о њи хо-
вој спо соб но сти да из ра де про јек те о ко лек тив ној од бра ни. Те сум-
ње су под стак ну те исто ри јом ре ги о нал них ор га ни за ци ја у ми ров-
ним на сто ја њи ма.

Кроз раз не епо хе, све до да нас, мно ги на уч ни ис тра жи ва чи ба-
ви ли су се фе но ме ном по ли тич ког од ре ђи ва ња јед них по ли тич ких 
су бје ка та пре ма дру ги ма на ре ла ци ји при ја тељ-не при ја тељ. У мо-
рал ном сми слу при ја тељ ство и не при ја тељ ство мо же се де фи ни са-
ти као до бро и зло, у естет ском као ле по и ру жно или у еко ном ском 
као ко ри сно и штет но. Раз ли ко ва ње при ја те ља од не при ја те ља има 
сми сао да озна чи крај њи сте пен ин тен зи те та ве зи ва ња или раз два-
ја ња, асо ци ја ци је или ди со ци ја ци је.

Та ко на при мер про ис ти че да на под руч ју еко ном ског не ма не-
при ја те ља, већ са мо ме ђу соб но су прот ста вље них кон ку ре на та, а у 
са свим мо ра ли зо ва ном све ту у ду хов ној сфе ри по сто је са мо про
тив ни ци у ди ску си ји.

Ме ђу тим, на ро ди се и да ље ме ђу соб но гру пи шу пре ма су прот-
но сти при ја тељ-не при ја тељ, а та су прот ност је и да нас још ве о ма 
ствар на и у окви ру др жа ве, као ор га ни зо ва ног по ли тич ког је дин-
ства ви ше чи ни ла ца, али ко ја као це ли на до но си за се бе од лу ку 
при ја тељ-не при ја тељ.

Не при ја тељ, да кле, ни је кон ку рент или про тив ник уоп ште. 
Не при ја тељ ни је ни при ват ни про тив ник ко ји се мр зи с осе ћа њи-
ма ан ти па ти је. Не при ја тељ је бор бе на ску пи на љу ди ко ја сто ји на-
спрам исте та кве ску пи не.4)

Не при ја тељ, у по ли тич ком сми слу је са мо јав ни не при ја тељ, 
јер све оно што се од но си на та кву ску пи ну љу ди, по себ но на чи тав 
на род је сте јав но. 

Ре ли гиј ске, еко ном ске и дру ге су прот но сти и пред ра су де мо гу 
се по ди ћи до по ли тич ких су прот но сти и иза зва ти од лу чу ју ће бор-
бе но гру пи са ње на при ја те ља и не при ја те ља. Ако би па ци фи стич ко 
про тив ни штво пре ма ра ту по ста ло то ли ко сна жно да би мо гло на-
те ра ти у рат па ци фи сте про тив не па ци фи ста, у је дан «рат про тив 
ра та», ти ме би би ло до ка за но да оно ствар но има по ли тич ку сна гу, 
јер је до вољ но сна жно да љу де гру пи ше на при ја те ље и не при ја те-
4) Карл Шмит, По јам по ли тич ког, при лог об ја вљен у књи зи Д. Си ме у но ви ћа, Те о ри-

ја по ли ти ке, Удру же ње на у ка и дру штво, Бе о град, 2002, стр. 271.
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ље. Ако је во ља да се рат спре чи то ли ко сна жна да не за зи ре ви ше 
ни од са мог ра та, он да је она упра во по ста ла по ли тич ки мо тив, тј. 
она, иако са мо као екс трем ну евен ту ал ност, по твр ђу је рат и чак 
сми сао ра та. Чи ни се да је то да нас јед на на ро чи то из глед на вр ста 
оправ да ња ра то ва. 

У екс трем ном слу ча ју ис ка зи ва ња не при ја тељ ста ва од но сно 
иден ти фи ко ва ња не при ја те ља и за о штра ва ња од но са до ла зи до 
отво ре ног су ко бара та. Кри зу би тре ба ло да раз ре ше је ди но са ми 
уче сни ци ме ђу со бом, ме ђу тим у ме ђу на род ним од но си ма че сто 
до ла зи до ар би тра же и «до брих услу га» тзв. «не при стра сног тре-
ћег» - по ми ри те ља, ко ји је пре ма до са да шњим ис ку стви ма, увек 
до са да, био пред став ник ве ли ких си ла. Док се дво ји ца би ју тре ћи 
обич но ко ри сти, и та ко кроз ве ко ве.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ РАЗ У МЕ ВА ЊА И ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Пред ста ва о оп ште људ ској агре сив но сти узи ма све ви ше ма-
ха, она би тре ба ло да об ја сни за што је рат но ста ње та ко че сто кад 
пре гле да мо исто ри ју људ ских за јед ни ца. Ме ђу тим, чи ни се, агре-
сив ност је ипак јед но иза зва но ста ње код ве ћи не љу ди, а не стал но 
рас по ло же ње. Увек је за ра то ва ње би ла по треб на по себ на при пре-
ма, од но сно раз дра жи ва ње. Чо век је по при ро ди па си ван, же љан 
удоб но сти, ужи ва ња, еко ном ског оби ља, ви ше не го ри зи ка да из гу-
би жи вот, сво ја до бра или де ло ве сво га те ла. Евен ту ал но за до вољ-
ство од над вла да ва ња про тив ни ка кра ће је и ма ње од из гле да да се 
сам бу де уна ка жен, уби јен, обес пра вљен, опљач кан. 

Ве ру јем да је људ ска при ро да та ква да ра то ви ни су ни не из бе
жни, ни ти нео п ход ни. Али је нео п ход но по зна ва ње дру гог, чо ве ка 
из дру гог гра да, из дру ге обла сти, оног што је пр ви су сед као и 
оног ко жи ви у зе мља ма друк чи јим од соп стве не, у ду хов ној кли ми 
ко ја се раз ли ку је од на ше. 

Нај ма њи услов за то је оно што се зо ве «сло бо дан про ток ин-
фор ма ци ја» и раз ви ја ње при ја тељ ста ва у кул тур ној, на уч ној и свим 
дру гим обла сти ма ра да и ства ра ња и ме ђу соб ног по ве зи ва ња. Ин-
тер-кул ту рал ни ди ја лог уз мир и ко ег зи стен ци ју су плат фор ма за 
раз вој и на пре дак и ства ра ње, а рат во ди са мо ра за ра њу и то и фи-
зич ком и мен тал ном. 

Дру ги услов за пре ва зи ла же ње «не при ја тељ ства и пред ра су да» 
је да се ин фор ма ци је, сте че не у раз ме ни ко ри сте, узи ма ју у об зир, 
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да се о њи ма раз го ва ра. Ми сли ти и го во ри ти са мо о се би, мо жда се 
ви ше не сма тра не мо рал ним, али сва ка ко не во ди у про све ће ност и 
ме ђу соб но раз у ме ва ње. Оно ли ко ко ли ко је ва жно да се чо век др жи 
мак си ме «по знај се бе са мог», раз у ме ти чо ве ка по ред се бе, сва ка ко, 
зна чи и раз у ме ти га и спо ра зу ме ти се, по ре де ћи љу де јед не с дру-
ги ма. Без по ре ђе ња не ма ми шље ња. И обр ну то: са мо оно по ре ђе ње 
вре ди у ко јем има ми шље ња, ина че се за тва ра мо у круг са мо о бо жа-
ва ња. Сва ко по ре ђе ње ће ис па сти у на шу ко рист, а на ту ђу ште ту, и 
на кра ју иде у при лог за ра ће но сти са свим и сва ким.

Оку па ци ју те ри то ри је рат ним осва ја њи ма је јед но став ни је 
из ве сти од по ко ра ва ња ду ха јед ног на ро да и осва ја ња ње го вог ср
ца од но сно на кло но сти. До во ђе ње про тив ни ка у бес по мо ћан по-
ло жај је ста тус ко јим осва јач је ди но мо же би ти за до во љан:»Ако 
про тив ник тре ба да се по ко ра ва на шој во љи, мо ра мо га до ве сти у 
по ло жај ко ји је за ње га не по вољ ни ји не го жр тва ко ју од ње га зах те-
ва мо, не по вољ ност овог по ло жа ја не сме, на рав но, да бу де вре мен-
ски огра ни че на (бар не сме та ко да из гле да), ина че се про тив ник не 
би пре дао, већ би са мо са че као по вољ ни ји тре ну так».5) 

Рат се од и гра ва сва ки пут као «ко нач но по след њи рат чо ве чан-
ства». Та кви ра то ви су, ну жно, по себ но ин тен зив ни и не чо веч ни 
ра то ви, за то што они, пре ва зи ла зе ћи оно што је по ли тич ко, не при-
ја те ља исто вре ме но по ни жа ва ју у мо рал ним и ду гим ка те го ри ја ма 
и мо ра ју да га пре тво ре у не људ ску гну со бу ко ја се мо ра не са мо 
су зби ти не го и де фи ни тив но уни шти ти, ко ја да кле, ни је ви ше са мо 
не при ја тељ ко га тре ба вра ти ти у ње го ве гра ни це, већ га тре ба мо-
рал но и фи зич ки уни шти ти. 

КО ЈА ЈЕ АЛ ТЕР НА ТИ ВА ЗА ИЗ ЛА ЗАК СВЕ ТА  
ИЗ ЗА ЧА РА НОГ КРУ ГА БОР БЕ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА  

ЗА СУ ПРЕНА ЦИ ЈУ? РАЗ ВО ЈЕМ ДО ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА  
И ЕЛИ МИ НА ЦИ ЈЕ РА ТА

Це ло куп ни по сле рат ни раз ви так, у ко ме је сто ти њак зе ма ља 
ушло у ме ђу на род ну за јед ни цу у свој ству рав но прав ног су бјек та, 
осло ба ђа ју ћи се ве ков ног ко ло ни ја ли зма, упе ча тљи во је по твр дио 
да је иде ја сло бо де и не за ви сно сти на ро да до жи ве ла исто риј ски 
три јумф над прин ци пом до ми на ци је и суб ор ди на ци је у ме ђу на род-
ној за јед ни ци.
5)  Carl von Cla u se witz, Vom Kri e ge, Re in bek bei Ham burg 1980, str. 14.
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Си стем Ује ди ње них на ци ја је ор га ни за ци ја ко ја по прин ци-
пу фе де ра ли зма прав но-по ли тич ких су бје ка та-зе ма ља пот пи сни ца 
По ве ље ОУН, тре ба да чу ва мир и без бед ност у све ту – и га ран ту је 
тзв. «за шти ће ни свет ски мир». 

Функ ци о нал но по ве зи ва ње екс пе ра та из свих зе ма ља све та по 
еко ном ско-со ци јал ном прин ци пу на про јек ти ма од тран сна ци о нал-
ног зна ча ја га ран ту је тзв. «рад ни свет ски мир». (Као што је из град-
ња тран сна ци о нал них са о бра ћај ни ца, наф то во да, га со во да и сл.).

Упр кос ле пим же ља ма, да тим обе ћа њи ма и пре у зе тим прав-
ним оба ве за ма, нпр. пот пи си ва њем По ве ље ОУН, др жа ве те шко 
успе ва ју да уса гла се сво је на ци о нал не ин те ре се у тој ме ри да би 
со ли дар но мо гле да се су прот ста ве агре си ји. 

Си ту а ци ја је упра во обр ну та: др жа ве се гру пи шу и кон фрон ти-
ра ју око сво јих пар ти ку лар них ин те ре са и сво јим екс пан зи о ни стич-
ким по ступ ци ма не пре кид но угро жа ва ју ме ђу на род ну без бед ност 
и свет ски мир. Да кле, упор но кон цепт кон фрон та ци је по бе ђу је 
кон цепт ко ег зи стен ци је. Не од ри чу ћи се си сте ма ко лек тив не без-
бед но сти, али и не иде а ли зи ра ју ћи га, ме ђу на род на за јед ни ца је 
при хва ти ла ста но ви ште да је нај ре ал ни ји пут за учвр шћи ва ње ме-
ђу на род не без бед но сти – укла ња ње узро ка ра та. 

Пре све га, то је по тре ба укла ња ња ве чи те бор бе ве ли ких си ла 
за су пре ма ци ју, ко ја се мо же ели ми ни са ти уво ђе њем мул ти ла те ра-
ли зма у ме ђу на род не од но се, где ће би ти ви ше цен та ра мо ћи, ко ји 
ће он да за рад оп штег до бра мо ра ти да се ме ђу соб но ор га ни зу ју 
на ба зи кон цеп та ко ег зи стен ци је и са рад ње, што би он да да ло ви-
ше ма не вар ског про сто ра ма лим и сред њим зе мља ма за сло бо дан 
раз вој и на пре дак. Да кле, ако се раш чла ни ак тив ност Ује ди ње них 
на ци ја и по бор ни ка не свр ста не по ли ти ке бло ков ске по де ле све та, 
до ла зи се до са зна ња да се у сре ди шту ме ра и на сто ја ња за укла-
ња ње узро ка ра та, а ти ме и за трај но учвр шћи ва ње ме ђу на род не 
без бед но сти на ла зи – раз вој. 

На ко ји на чин раз вој де лу је на ја ча ње ме ђу на род не без бед но-
сти?6)

Пр во, раз вој – схва ћен у ком плек сном сми слу тог пој ма, као 
еко ном ски дру штве ни, кул тур ни раз вој - ја ча уну тра шњу ста бил-
ност сва ке на ци о нал не за јед ни це. Уну тра шња ста бил ност сва ке 
на ци о нал не за јед ни це пред ста вља јед ну од бит них прет по став ки 
6)  Р.  Пет ко вић, Не свр ста на Ју го сла ви ја и са вре ме ни свет, op. cit. 202-205
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ја ча ња ста бил но сти чи та ве ме ђу на род не за јед ни це, тј. Ме ђу на род-
не без бед но сти. 

Дру го, раз вој – у скло пу про тив реч но сти Се вер-Југ, до при но си 
сма њи ва њу ја за из ме ђу раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју, па ти ме 
и от кла ња њу јед ног од по тен ци јал но нај круп ни јих узро ка не ста бил-
но сти у све ту. Урав но те жи ва ње свет ске при вре де и ја ча ње рав но прав-
но сти у ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма пред ста вља ју нај су шта-
стве ни ји до при нос учвр шћи ва њу ме ђу на род не без бед но сти. 

Тре ће, раз вој – у нај ши рем ци ви ли за циј ском сми слу – пред-
ста вља сна жну по лу гу ја ча ња ме ђу за ви сно сти све та на осно ва ма 
рав но прав но сти и уза јам них ин те ре са. Је ди но под јед на ке шан се 
за раз вој мо гу да бу ду осно ви ца ствар не свет ске ин те гра ци је, као 
усло ва трај не ме ђу на род не без бед но сти. 

Ове на чел не тврд ње мо гу се ла ко кон кре ти зо ва ти у са вре ме-
ном ме ђу на род ном жи во ту. Је дан од нај те жих про бле ма ме ђу на-
род не без бед но сти на ис те ку XX ве ка пред ста вља рас ко рак из ме ђу 
по ли тич ке и еко ном ске не за ви сно сти др жа ва ши ром све та. Њи хо-
ва еко ном ска за ви сност од цен та ра еко ном ске и вој не мо ћи у све-
ту узрок је уну тра шње не ста бил но сти, не за по сле но сти, за ста ре ле 
тех но ло ги је, ме ђу соб них су ко ба, ши ре ња про сто ра за тзв. «ми ров-
но при су ство, од но сно упра вља ње кри за ма и ути цај бло ков ских 
си ла.

Без раз во ја не ма ус по ста вља ња еко ном ске не за ви сно сти ни ти 
ја ча ња по ли тич ке не за ви сно сти, па ти ме ни пре ва зи ла же ња са да-
шње оп ште не ста бил но сти и си ро ма ше ња зе ма ља у раз во ју. 

На гло бал ном ни воу, је ди но раз вој мо же пре се ћи тен ден ци-
ју стал ног ја ча ња до ми на ци је и хе ге мо ни је су пер си ла и, гле да но 
у прав цу бу дућ но сти, спре чи ти да се XXI век пре тво ри у епо ху 
но ве ко ло ни ја ли за ци је све та – то тал ног три јум фа тех но ло шког ко-
ло ни ја ли зма и им пе ри ја ли зма. Три ја да, раз о ру жа ње, раз вој, без
бед ност пред ста вља стра те гиј ску осно ву бор бе за свет ски мир 
и дру штве ни на пре дак у усло ви ма мул ти ла те рал не рав но те же.7)

7) “Међународни поредак дежава, посебно у неколико последњих деценија, све дубље 
урања у ширине глобалног друштва in statu nascendi добијајући при томе аморалан 
облик...”, Драган Симић и “Узбурканост у глобалној политици (Од међудржавног 
поретка до глобалног друштва”, Српска политичка мисао, бр. 4/2008, стр. 29



стр: 205232.

- 213 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2009 год. (XXI)VIII vol=20

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ МИ РА ИЗ УГЛА  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ ТЕ О РИ ЈЕ  

(ТЕ О РИ ЈА СИ СТЕ МА И ТЕ О РИ ЈА ФУНК ЦИ О НА ЛИ ЗМА – 
“РАД НИ МИР” И “ЗА ШТИ ЋЕ НИ МИР”)

Пи та ње свих пи та ња је шта до во ди до су ко ба и ства ра ња кри-
зних жа ри шта и те ро ри зма.

На по чет ку би се мо гло по ста ви ти пи та ње од но са ре ли ги је и 
по ли тич ке то ле ран ци је уоп ште. При пад ност ис тој ре ли ги ји ства-
ра за јед ни цу ин те ре са, ко ји мо гу да до ђу у су коб са истом та квом 
за јед ни цом за сно ва ној на дру гој ре ли ги ји.8)Свој нај ви ши из раз ова 
си ту а ци ја на ла зи у те зи о су ко бу ци ви ли за ци ја у све ту чу ве ног по-
ли ти ко ло га са Хар вар да, Се мју е ла Хан тинг то на.9)

Ка да то по ве же мо са сред њо ве ков ним хри шћан ством и исла-
мом до би ја се ком плет на сли ка. Од нос ре ли ги је и др жа ве, од но сно 
по ли тич ка то ле ран ци ја мо гу се по сма тра ти и кроз сле де ће при ме ре 
сред ње ве ков не исто ри је:

У  пра во слав ном:“Др жа ва је за сво је уну тра шње ру ко во ђе ње 
при зна ва ла цр кве ни за кон. Цр ква је, пак, се бе сма тра ла оба ве зном 
у по ви но ва њу др жа ви“10) 

Та ко и по зна ти ви зан то лог Ге ор ги је Остро гор ски ка же: „Цар је 
не са мо вр хов ни за по вед ник вој ске, вр хов ни су ди ја и за ко но да вац, 
већ и бра ни лац цр кве и пра ве ве ре. Он је иза бра ник бож ји и као 
та кав не са мо го спо дар, не го и жи ви сим бол цар ства ко је му је бог 
по ве рио“11)

Са исла мом је си ту а ци ја још ка рак те ри стич ни ја. Пре ма ислам-
ском уче њу“Бо гу при па да пот пу ни прав ни су ве ре ни тет у оном зна-
че њу у ко јем се овај по јам схва та у прав ним и по ли тич ким на у ка-
ма“.12)

За то сва ка власт у сред њо ве ков ним хри шћан ским, али и ислам-
ским др жа ва ма до ла зи од Бо га, а у слу ча ју он да шњих нпр. па па то 
се још ви ше по твр ђу је чи ње ни цом да је па па над ре ђен све тов ној 
8) Miroljub Jevtić, Re li gion and po wer, Es says on Po li to logy of Re li gion, Di o ce ze of RAS-Pri-

zren and Ko so vo-Me to hi ja, Gra ča ni ca, Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran-
ce, Bel gra de, 2008, p. 27

9) Sa muel Hun ting ton, The Clash of Ci vi li za ti ons and Re ma king of World Or der, Њу јорк, 
1996.

10) Бул га ков Сер ги је, Пра во сла вље, Но ви Сад, 1991, стр. 230
11) Остро гор ски Ге ор ги је, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, стр. 51
12) Гла сник вр хов ног ислам ског ста ре шин ства у СФРЈ, бр. 2/1982, стр. 134.



- 214 -

ИДЕЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАЈНОГ МИРАЗоран Милосављевић

вла сти. Та ко се ви ди да је та да од нос ре ли ги је и по ли ти ке цен трал-
ни од нос, и пред мет свих ди сци пли на ко је на уч но про у ча ва ју др-
жа ву и све оста ло што чи ни пред мет по ли тич ке на у ке.13)

 Са мим тим сви и да нас сма тра ју да је њи хов став пре ма сва-
кој дру гој иде о ло ги ји и ре ли ги ји став је ди не пра ве то ле ран ци је. А 
да ли је то та ко? О ствар ном од но су ре ли ги је и то ле ран ци је мо же 
се рас пра вља ти са мо ако се она ста ви у кон крет ну жи вот ну прак су 
где се ви ди ка ко се за и ста од но си пре ма при пад ни ци ма дру га чи јих 
иде ја. А то је нео дво ји во ве за но за по ли ти ку и по ли тич ко ста ње у 
све ту у ко ме да нас жи ви мо.

На осно ву све га ре че ног По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је мо гла би се 
де фи ни са ти као јед на од нај мла ђих по ли ти ко ло шких ди сци пли на 
ко ја про у ча ва ути цај ре ли ги је на по ли ти ку и по ли ти ке на ре ли ги ју. 
С по себ ним освр том на од но се су бје ка та по ли ти ке у нај у жем сми-
слу пре ма ре ли ги ји и вер ским за јед ни ца ма.14)

По зна то је да ана ли за ре ли ги је у по ли тич ком кон тек сту ни је 
но ви на, а то нам мо гу по твр ди ти и мно ги исто риј ски при ме ри.  По-
ли тич ке ор га ни за ци је у ан тич ком Ба би ло ну, Егип ту или Изра е лу 
би ли су не ка ко не ја сно по ве за не у јед ном или дру гом об ли ку бо-
жан ства тј. бо го ва. Од ка ко су бо го ви да ли ле ги ти ми тет вла да ри ма 
ана ли зе та квих по ли тич ких вла да и функ ци ја вла да ра по ста ле су 
део ди сци пли не ко ја се зо ве По ли тич ка на у ка о Ре ли ги ја ма.15)

Ре ли ги ја и по ли ти ка има двој но ака дем ско по ре кло. Пр во 
је уко ре ње но у на у ка ма ко је ана ли зи ра ју ре ли ги ју, по пут фи ло-
зо фи је, со ци о ло ги је, исто ри је, ге о гра фи је или пси хо ло ги је ре-
ли ги је. Ако узме мо те ди сци пли не ску па оне нам омо гу ћа ва ју 
да раз у ме мо ре ли ги ју као оп ште по ја ве и да нас уве ду у бо ље 
схва та ње тј. раз у ме ва ње дру штва, за то сто дру штво ни је мо гу ће 
13) Чи та ва исто ри ја ста рог и сред њег ве ка би ла је пре све га исто ри ја вер ских ра то ва и све 

то у име прав де и то ле ран ци је и сво га бо га. Кр ста шки ра то ви, ин кви зи ци ја, ислам ски 
џи хад, сви ра то ви Је вре ја опи са ни у Ста ром за ве ту има ли су ре ли ги о зни ле ги ти ми тет. 

14) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 260

15) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 261
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раз у ме ти без ре ли ги је. Дру ги,  је свет по ли тич ких на у ка и по ло-
жај ре ли ги је уну тар тог окви ра.16)

Основ на по ља ис тра жи ва ња по ли ти ко ло ги је ре ли ги је, ко ја се 
на ла зе у стал ном раз во ју, је су:

● Све оно у окви ру ре ли гиј ских уче ња и ре ли гиј ске прак се 
што има ди рект ну по ли тич ку са др жи ну и по ру ку. На при мер 
ре ли гиј ско схва та ње: вла сти, мо ћи, по ли тич ког ауто ри те та, 
др жа ве, по ли тич ког ор га ни зо ва ња, ра та, ми ра и та ко да ље;

● Све оно у окви ру ре ли гиј ског по на ша ња и ре ли гиј ске прак се 
што не ма ди рект ну по ли тич ку са др жи ну и по ру ку, али има 
ди рект не по ли тич ке по сле ди це. На при мер: по ди за ње вер-
ских обје ка та и хо до ча шћа;

● Ста во ви су бје ка та по ли ти ке у ужем сми слу пре ма ре ли ги-
ји и вер ским за јед ни ца ма. На при мер: ста во ви по ли тич ких 
пар ти ја и гру па за при ти сак пре ма ре ли ги ји и вер ским за јед-
ни ца ма;

● Све оно у окви ру на из глед са свим се ку лар ног дру штве ног 
по на ша ња ко је не ма ни ка кве ре ли гиј ске мо ти ве али иза зи ва 
ре ли гиј ске-по ли тиц ке по сле ди це.

На при мер: Ако у јед ном ви ше-кон фе си о нал ном дру штву при-
пад ни ци јед не ре ли ги је стек ну мо но пол над не ком при вред ном 
гра ном, то иза зи ва по ли тич ке по сле ди це. 

Ако узме мо у раз ма тра ње од но се из ме ђу раз ли чи тих обла сти 
ис тра жи ва ња ове на у ке и дру гих огра на ка по ли тич ких на у ка, мо-
же мо за кљу чи ти да је пред мет ис тра жи ва ња у Ре ли ги ји и По ли ти-
ци је дин ствен и спе ци фи чан.17)

Ис пи ти ва њем при ро де ре ли гиј ских и по ли тич ких ве за, по ли-
тич ке на у ке о ре ли ги ја ма, мо же мо при ме ти ти да оне обо га ћу ју по-
ли тич ку ди сци пли ну као це ли ну.

За то се ре ли ги ја као пред мет по ли тич ког ис тра жи ва ња по чи ње 
да над ма шу је оста ле дру штве не на у ке ко је мо гу има ти ре ли ги ју 
за те му ана ли за, али ни су по ли тич ке на у ке са ме по се би. У ши рем 
сми слу Ре ли ги ја и По ли ти ка мо гу по ста ти нај ва жни ја дру штве на 

16) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 267

17) Miroljub Jevtić, Religion and power, Essaus on Politology of Religion, Dioceze of RAS-
Prizren and Kosovo-Metohija, Gračanica, Center for Study of Religious Tolerance, Belgrade, 
2008, p. 275
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на у ка о ре ли ги ји јер по ред стан дард не по ли тич ке ана ли зе, она та-
ко ђе мо же да се осли ка ва на ре ли гиј ским из во ри ма и да их чи ни 
бо га тим и у мно гим слу ча је ви ма мо же да бу де од ко ри сти у пред-
ви ђа њу по ли тич ких ис хо да. 

Те о ри ја по ли ти ке на сто ји да об ја сни, са ра зу мљи вог ни воа 
ап стракт но сти, све по ли тич ке по ја ве, да омо гу ћи ис тра жи ва ње и 
утвр ђи ва ње свих ре ле вант них чи ње ни ца ве за них за по ли тич ке по-
ја ве, као и свих за ко ни то сти ко је вла да ју у оној сфе ри дру штве не 
ствар но сти ко ју сма тра мо по ли тич ком сфе ром. 

Тај све о бу хват ни це ло вит при лаз пред ме ту на у ке о по ли ти ци 
пр во је свој ство те о ри је по ли ти ке.

Дру го свој ство те о ри је по ли ти ке је савременост. 
Свет по ли тич ких те о ри ја се ја сно де ли на оне ко је при па да ју 

исто ри ји и на оне ко је има ју ста тус са вре ме них.
По ли тич ка фи ло зо фи ја, за раз ли ку од по ли тич ке те о ри је ко ја 

се за сни ва пр во на чи ње ни ца ма, а тек он да на хи по те за ма, по чи ва 
на мо рал ним, ре ли гиј ским и ме та фи зич ким вред но сти ма ко је се 
на ла зе ван по ли тич ке ре ал но сти.18)

БОР БА ЗА СУ ПРЕ МА ЦИ ЈУ КАО ИСТО РИЈ СКА ПО ЈА ВА

На уч ни ис тра жи ва чи су до шли до за кључ ка да су ра то ви и бор-
ба за су пре ма ци ју, на ро чи то то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја 
XX ве ка би ли пре вас ход но ре зул тат ак тив но сти ве ли ких си ла и то 
не са мо гло бал ни, већ и ве ћи на тзв. на ци о нал них и суб на ци о нал-
них ору жа них су ко ба.

Ем пи риј ски по да ци по сле рат ног пе ри о да по ка зу ју да је уче-
шће ве ли ких си ла у ра то ви ма из но си ло око 80 %. Сто га се рат и 
бор ба за су пре ма ци ју не мо же ви ше сма тра ти ак тив но шћу ко ја је 
нор мал но рас по ре ђе на ме ђу чи та вом ску пи ном др жа ва чла ни ца 
ме ђу на род ног си сте ма, већ је он вид по на ша ња спе ци јал но свој-
ствен оним др жа ва ма ко је за у зи ма ју по ло жај ве ли ких си ла. 19)

Из до са да шњег ис ку ства, пот кре пље ног исто риј ским при ме
ри ма, про ис ти че да се пи та ње кон тро ле ра та и обез бе ђи ва ње ми
ра сво ди у крај њој ли ни ји на ели ми ни са ње ста ту са ве ли ких си ла у 
18) Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке - осно ви по ли тич ких на у ка, стр. 64
19) Љу би во је Аћи мо вић, На у ка о ме ђу на род ним од но си ма-те о ри је и ис тра жи вач ки прав-

ци, На уч на књи га, Бе о град, 1987.
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свет ској по ли ти ци чи ји су коб ин те ре са ну жно до во ди до иза зи ва
ња су ко ба.20)

У те о ри ји по ли ти ке ни је мо гу ће раз у ме ва ти са вре ме не по ли-
тич ке и све дру ге дру штве не про це се без по зна ва ња њи хо вог пра-
по чет ка и то ка раз во ја, а с дру ге стра не, ура ња ње у исто ри ју за рад 
раз у ме ва ња са да шњо сти мо ра би ти у гра ни ца ма по тре ба са вре ме-
но сти.21) 

У ци љу са вла да ва ња и схва та ња од но са сна га у дру штву (и 
по ја ва ко је су од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за оп ста нак и раз вој ци-
ви ли за ци је, као што су рат и мир), 50-тих и 60-тих го ди на до шло 
је до ис по ља ва ња и фор ми ра ња број них те о риј ских и на уч но-ис-
тра жи вач ких пра ва ца у раз ли чи тим ви до ви ма и сте пе ну. Та ко се 
у на уч но-ис тра жи вач ким кру го ви ма до шло до ства ра ња сле де ћих 
те о ри ја: те о ри је од лу чи ва ња, те о ри је функ ци о на ли зма, ко му ни ка-
ци о не те о ри је те о ри је ин те гра ци је, као и те о ри је си сте ма. 

Циљ свих ових ис тра жи вач ких пра ва ца био је да се пре све га 
до ђе до уни вер зал них зна ња и уста но ви не ка ци клич ност у по на-
вља њу од ре ђе них дру штве них су ко ба и кон фли ка та ин те ре са, ка-
ко би се узро ци ко ји у ме ђу на род ним од но си ма до во де до на си ља 
и ра та трај но про у чи ли и ис ку стве на зна ња угра ди ла у из град њу 
трај ног ми ра на пла не ти.

Оп шта те о ри ја си сте ма, по Бер та лан фи ју, иде за тим да из ве де 
и фор му ли ше уни вер зал не прин ци пе ко ји ва же за све си сте ме, без 
об зи ра да ли су они фи зич ке, би о ло шке, или со ци о ло шке при ро де. 
Ова те о ри ја «има за циљ да ела бо ри ра свој ства, прин ци пе и за ко не 
ко ји су ка рак те ри стич ни за «си сте ме» уоп ште, не за ви сно од њи хо-
ве по себ не вр сте, при ро де њи хо вих са став них еле ме на та и од но са 
или сна га из ме ђу њих.

Сам по јам си сте ма по стао је у ве ли ком бро ју слу ча је ва кључ ни 
ана ли тич ки и те о риј ски чи ни лац. Јед на од по ла зних те за те о ри-
је си сте ма сва ка ко пред ста вља чи ње ни ца да по сто ји све у куп ност 
ме ђу на род них си сте ма – про шлих, са да шњих, бу ду ћих и хи по те-
тич ких. 

Си стем се де фи ни ше као ком плекс еле ме на та у ин тер ак ци ји, 
с тим што те ин тер ак ци је има ју свој ред (ни су слу чај не при ро де). 
20) Ge or ge Mo del ski, “War and the Gre at Po wers”, Pe a ce Re se arch So ci ety (In ter na ti o nal), Pa-

pers, Vol. XVI II, 1972, pp. 35-59.
21) Dragan Simeunović, Alte und neue Probleme des Historismus in der Theorie der Politik, 

Hegelsjahrbuch, 1998.
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Оп шта те о ри ја си сте ма је ин тер ди сци пли на ра на, то јест, мо же се 
при ме ни ти на по ја ве у раз ли чи тим тра ди ци о нал ним гра на ма на уч-
ног ис тра жи ва ња.22) На и ме, по ла зи се од то га да тре ба из вр ши ти 
ин те гра ци ју зна ња из ра зних ди сци пли на, по ла зе ћи од прет по став-
ке да по сто ји низ ап стракт них си сте ма на ко је би у прин ци пу мо гло 
да се све де чи та во зна ње.

Та ко је, на при мер, Ric hard Ro sec ran ce по ку шао да на ба зи кон-
крет не исто риј ске гра ђе уста но ви и де фи ни ше од ре ђе не си сте ме 
ме ђу на род них од но са. Он де ли исто ри ју из ме ђу 1740. и 1960. на 
де вет пе ри о да или си сте ма, од ко јих сва ки има сво ја ка рак те ри-
стич на свој ства. Ње го ва основ на пре о ку па ци ја је ме ђу на род на ста-
бил ност и у скло пу из у ча ва ња усло ва у ко ји ма се она оства ру је 
Ро сец ран це ода би ра сле де ћа че ти ри основ на еле мен та:

● ин пут смет њи, 
● ре гу ла тор ни ме ха ни зам ко ји ре а гу је на смет ње, 
● огра ни че ња око ли не ко ја ути чу на мо гу ће ис хо де, 
● као и са ми ис хо ди. 
Раз ли ку ју се два основ на мо де ла ме ђу на род ног си сте ма.
Пр ви мо дел ка рак те ри ше ста бил ност и об у хва та сле де ћих пет, 

од ње го вих де вет си сте ма: си стем XVI II сто ле ћа пе ри од 1740-
1789; европ ски кон церт 1814-1822; ре ду ци ра ни европ ски кон церт 
1822-1848; Би змар ков кон церт од 1871-1890, по сле рат ни пе ри од од 
1945-1960. У овим си сте ми ма фак тор смет њи био је на ми ни му му, 
а ре гу ла тор (кон церт ве ли ких си ла или не ко дру ги) био је у ста њу 
да се бо ри с тим смет ња ма. 

Дру ги мо дел, за ко ји је ка рак те ри стич на не ста бил ност, од-
но си се на сле де ћа че ти ри си сте ма: ре во лу ци о нар ни им пе ри јум од 
1789-1814; уз др ман кон церт ве ли ких си ла од 1848-1871; им пе ри-
ја ли стич ки на ци о на ли зам од 1900-1918; и то та ли тар ни ми ли та ри-
зам, од 1918-1945.

На жа лост, то ком чи та ве исто ри је на ше ци ви ли за ци је, од 
ње ног на стан ка, по сто ја ле су тен ден ци је и ам би ци је по је ди них 
на ро да за ус по ста вља њем им пе ри је и до ми на ци је над дру ги-
ма, ми си о нар ски по хо ди, на сил но по кр шта ва ње и аси ми ла ци ја. 
Им пе ри је су се то ком ве ко ва ства ра ле и вре ме ном уру ша ва ле. 
22) L. Von Ber ta lanffy, „Ge ne ral The ory of Systems: Ap pli ca tion to Psycho logy, in The So cial 

Sci en ces – Pro blems and Ori en ta ti ons, Mo u ton/UNE SCO, the Ha gue, Pa ris, 1968, p. 309.
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Нај по зна ти је свет ске им пе ри је су Рим ска им пе ри ја, Ото ман ска 
им пе ри ја, Аустро у гар ска им пе ри ја и др.

Ре ли гиј ски ра то ви, као на при мер кр ста шки ра то ви, би ли су 
де фи ни са ни као по хо ди за пад них ви те зо ва про тив «не вер ни ка 
и за спа се ње». 

Ми си о нар ство – вер ска ми си ја по кр шта ва ња не вер ни ка.
Ка рак те ри стич ну ам би ци ју за оства ри ва њем су пре ма ци је по-

ка зи ва ла је и На по ле о но ва Фран цу ска и Шпа ни ја при ли ком ко ло-
ни јал них осва ја ња, при че му су шпан ски кон кви ста до ри пот чи-
ни ли го то во чи та ву Ла тин ску Аме ри ку. Пре ма на ла зи ма на уч них 
ис тра жи ва ча, пред на ле том осва ја ча не ста ле су нај на пред ни је ци-
ви ли за ци је Ма ја и Ин ка. На ме та ње шпан ског си сте ма вред но сти 
усло ви ло је пот пу но не ста ја ње тра ди ци о нал них осо бе но сти ста-
нов ни ка (је зи ка, кул ту ре, оби ча ја) тих под не бља ко ја су пот пу но 
хи спа ни зо ва на. Та кви и слич ни при ме ри су се де ша ва ли и за вре ме 
Тур ске им пе ри је (на сил на исла ми за ци ја) као и за вре ме Аустро у-
гар ске (на сил но по ка то ли ча ва ње).

Аси ми ла ци ја – при нуд но по кр шта ва ње ста нов ни штва, ли ша ва-
ње свих на ци о нал них обе леж ја и на ме та ње је зи ка, оби ча ја и нор ми 
по на ша ња по бед нич ке стра не.

У XVII ве ку, у вре ме чу ве ног кар ди на ла Ри ше љеа, ко ји је у ме-
ђу на род ним од но си ма ус по ста вио тзв. прин цип ДР ЖАВ НОГ РАЗ-
ЛО ГА (ra i son d’état), Фран цу ска је уве ла при ступ ме ђу на род ним 
од но си ма за сно ван на на ци о нал ној др жа ви и мо ти ви сан на ци о нал-
ним ин те ре сом као нај ви шим ци љем.23)

У XVI II ве ку, Ве ли ка Бри та ни је је раз ра ди ла кон цепт рав но
те же сна га, ко ји ће на ред них две ста го ди на до ми ни ра ти европ-
ском ди пло ма ти јом. До из би ја ња Пр вог и Дру гог свет ског ра та 
бри тан ска им пе ри јал на и нај ве ћа ко ло ни јал на си ла свих вре ме на 
би ла је не до дир љи ва и не при ко сно ве на. Ис цр пље на, на кон Дру гог 
свет ског ра та, 1945. го ди не, В. Бри та ни ја ни ка да ви ше ни је у пот-
пу но сти об но ви ла сво ју во де ћу уло гу на свет ској по ли тич кој сце-
ни. Као глав ни ак тер по ја ви ле су се Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

У XIX ве ку Ме тер ни ко ва Аустри ја об но ви ла је та ко зва ни 
«Европ ски кон цепт», ко ји је Би змар ко ва Не мач ка ра зо ри ла ти ме 
што је европ ску ди пло ма ти ју пре тво ри ла у без об зир ну по ли ти ку 
си ле.

23) Хен ри Ки син џер, Ди пло ма ти ја I, Verzal press, Бе о град, 1999, стр. 59-91.
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Им пе ри ја ли зам – ши ре ње др жав не мо ћи пу тем осва ја ња стра-
них те ри то ри ја.

У овим си сте ми ма фак тор смет њи био је ве о ма јак у од но су на 
спо соб ност ре гу ла то ра да се бо ри с њим, а сред ства ко ји ма је рас-
по ла гао би ла су ми ни мал на.24)

Нај зад, Ро сец ран це, ука зу ју ћи на сла бо сти и би по лар ног и 
мул ти по лар ног си сте ма, пред ла же као ал тер на тив ну ком би на ци ју 
би мул ти по лар ни си стем, у ко јем би две су пер си ле де ло ва ле као 
ре гу ла то ри код су ко ба из ме ђу оста лих др жа ва, а ове, пак, др жа ве 
би де ло ва ле као ре гу ла то ри или «амор ти зе ри» код су ко ба из ме ђу 
су пер си ла.25)

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да је мно го хва ље ни XX век, са јед-
не стра не, век ху ма ни зма, ми ра, ства ра ња свет ских ин сти ту ци ја за 
свет ски мир (Ли ге на ро да и Ује ди ње них на ци ја), век у ко ме је у 
по ли ти ци реч мир нај ви ше ко ри ште на реч све до гра ни ца са крал-
но сти и при род но сти за кли ња ња у ње га. С дру ге стра не, то је век у 
ко ме су се во ди ли нај ве ћи ра то ви у исто ри ји чо ве чан ства, у ко ме је 
по ги ну ло нај ви ше љу ди у исто ри ји и у ко ме су уса вр ше на на си ља 
у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним об ли ци ма као и оруж је ма сов ног 
уни ште ња (атом ска бом ба). 

Па ра докс XX ве ка и по чет ка XXI ве ка је да је све ви ше ра та 
што се ви ше при ча о ми ру.26)

МИР  од су ство на си ља.
У ши рем кон тек сту мир је ста ње јед не за јед ни це у ко ме ред 

и прав да пре о вла ђу ју, ин тер но из ме ђу ње них чла ни ца и екс тер но у 
ње ним од но си ма с дру гим за јед ни ца ма.27)

Из гле да да и по ред све га ни смо од ма кли од Ма ки ја ве ли ја, пр
вог ро до на чел ни ка ре ал по ли тич ког про ми шља ња вла сти и др жа ве, 
ко ји се за раз ли ку од мно гих ње го вих са вре ме ни ка пре вас ход но ба-
вио мо дер ном др жа вом. Он је од ба ци вао не са мо хри шћан ско, већ и 
сва ко ле га ли стич ко или мо ра ли стич ко по и ма ње при ро де др жа ве и 
вла сти. А у сре ди шту те струк ту ре би ла је го ла фи зич ка си ла. «Сви 
24)  Ric hard Ro sec ran ce, “Ac tion and Re ac tion in World Pol tics”, Lit tle Brown, Bo ston, 1963.
25)  Ric hard Ro sec ran ce, “Bi po la rity, Mul ti po la rity and the Fu tu re”, Jo ur nal of con flict Re so lu-

tion, X, Sep tem ber 1966.
26)  Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке, Удру же ње На у ка и дру штво, 2002 го ди на.
27)  Qu incy Wright, A Study of War, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1942.
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на о ру жа ни про ро ци су по бе ди ли, а не на о ру жа ни су про па ли».28) То 
је због то га што је људ ска при ро да не по сто ја на. Љу ди се ла ко мо гу 
убе ди ти, али их је те шко одр жа ти у истом убе ђе њу. При ли ком уво-
ђе ња но вог по рет ка осим си ли не ре чи то сти, по Ма ки ја ве ли ју, тре-
ба се слу жи ти и си лом оруж ја. Тим дво стру ким пу тем про па ган де 
и на си ља за га ран то ва на је су пре ма ци ја. Он је био по бор ник иде је 
да «циљ оправ да ва сред ство» - од но сно да се окрут на де ла до бро 
упо тре бље на (cru del ta be ne usa te), ако се из вр ше од јед ном а по том 
се не на ста вља ју, пре о бр ћу у ства ри ко ри сне за по да ни ке.29)

Ка ко про јек то ва ти бу дућ ност, на осно ву исто риј ских ис ку ста-
ва из про шло сти би ло је и пи та ње ко јим се Хе гел ба вио, а ти че се 
“ве чи те бор бе до бра и зла»  ра та и ми ра”. Да ли зло увек гу би 
и да ли до бро увек ко нач но по бе ђу је? У че му је сми сао исто ри је 
«учи те љи це жи во та» ако не успе мо са знај ним ме то да ма да обез-
бе ди мо да на бу ду ће иза зо ве пре вен тив но од го во ри мо или бар да 
ство ри мо та кве ме ха ни зме ка ко би до бро увек мо гло да над ја ча и 
по бе ди зло?

ПРЕТ ЊЕ МИ РУ И ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ МИ РА

Нај кра ће ре че но, основ не по бу де ко је су на ве ле по је ди не на-
уч ни ке да усме ре сво је на по ре ка ис тра жи ва њу ми ра би ле су свест 
о опа сно сти од но вог свет ског ра та и ње го вих ка та стро фал них по-
сле ди ца, уве ре ње у нео п ход ност да и на у ка пру жи свој до при нос 
от кла ња њу те опа сно сти и не за до вољ ство ре зул та ти ма ко је су у 
том по гле ду да ва ле дру штве не на у ке.

Свест о опа сно сти од ра та би ла је ви ше стру ко мо ти ви са на. 
Пре све га Дру ги свет ски рат био је дво стру ка по у ка: у по гле ду ве-
ћи не по сле ди ца свет ских су ко ба по чо ве чан ство, ко је сва ки пут би-
ва ју све те же, и у по гле ду не е фи ка сно сти ин сти ту ци о нал них ре ше-
ња у чи ју се де ло твор ност ве ро ва ло при ли ком ства ра ња Дру штва 
на ро да, а ко ја су се и у си сте му Ује ди ње них на ци ја по ка за ла не спо-
соб ним да об у зда ју и ста ве под кон тро лу си ле ра та. За тим, по ја ва 
ну кле ар ног оруж ја учи ни ла је свет ску си ту а ци ју крај ње алар мант-
ном и пи та ње ми ра или ра та пре тво ри ла у ал тер на ти ву оп стан ка 
или уни ште ња чо ве чан ства. У том сми слу, ис тра жи ва чи ми ра Alan 
i Han na New com be од ре ђу ју мир као ста ње у све ту »у ко ме не до ла-
28)  Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Вла да лац, Бе о град, “Рад”, 1964, гл. VI, стр. 23.
29)  Вла да лац, гл. VII, стр. 33.
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зи и не мо же да до ђе до ра та», с тим што се кон флик ти по ја вљу ју, 
али се ре ша ва ју пу тем од ре ђе ног ме ха ни зма.

СТА ЊЕ МИ РА У УСЛО ВИ МА ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ

Нај зад, хлад ни рат и уоп ште ста ње ме ђу на род них од но са у 
све ту у усло ви ма по ли ти ке си ле и хе ге мо ни је моћ них чи ни ло је 
по сто је ће ста ње ми ра крај ње не за до во ља ва ју ћим. Сто га се за по
кре та че ис тра жи ва ња ми ра пи та ње на ко је на у ка тре ба да дâ 
од го вор ни је сво ди ло на то ко ји су ко ре ни и су шти на ра та и ка ко 
ели ми ни са ти рат, ни ти са мо на то ка ко обез бе ди ти мир, већ и 
ка кав мир.

Да нас у све ту по сто ји ве ли ки број ин сти ту ци ја ко је се ба ве ис-
тра жи ва њем ми ра, где на уч ни ци по ку ша ва ју да уна пре де ин тер ди-
сци пли нар но ис тра жи ва ње усло ва ми ра и узро ка ра та. У том ци љу 
су уста но вље не и Ме ђу на род на ака де ми ја за мир, са се ди штем у 
Лон до ну, ко ја је сво је вр сна на став на уста но ва и има за циљ да пу-
тем сво јих јед но ме сеч них кур се ва до при не се ши ре њу иде је и зна-
ча ја ми ра, об у ча ва њу и уса вр ша ва њу струч ња ка у овој обла сти, као 
и Ме ђу на род но удру же ње за ис тра жи ва ње ми ра. У том сми слу 
и је дан од ис так ну тих ис тра жи ва ча Bert Röling де фи ни ше ис тра-
жи ва ње ми ра као «ис тра жи ва ње фак то ра ко ји на ру ша ва ју мир и 
усло ве под ко ји ма се мир мо же одр жа ти».30)

Со ци јал ни дар ви ни зам – Нај ја чи, тј. «ци ви ли за то ри» са мо оп
ста ју, а оста ли се пот чи ња ва ју.31)

Ro bert North, опет, ука зу је на то да се из у ча ва ње ра та раш чла-
њу је на два де ла: про у ча ва ње по на ша ња ко је прет хо ди, од но сно 
мо же да во ди ра ту, тзв. «ис тра жи ва ње кри зе» (cri sis re se arch) и 
про у ча ва ње по на ша ња у то ку и по сле ра та, тзв. «ис тра жи ва ње рат-
ног пу сто ше ња» (di sa ster re se arch).32)

Мор тон Ка план сво је мо де ле ме ђу на род них си сте ма за сни ва 
на ви ше прет по став ки: пр во, да се уокви ру ме ђу на род ног си сте
ма ја вља обра зац по но вљи вог или ка рак те ри стич ног по на ша ња, 
30) Bert.V. A. Rölling, »Са др жај ис тра жи ва ња ми ра», Ме ђу на род ни про бле ми, бр. 4, 1971.
31) Бла го је С. Ба бић, Пре лаз у тран зи ци ји, Про ме теј, Бе о град, 1996, стр. 143 «... од по чет ка 

пи са не исто ри је за пад њач ко дру штво за сно ва но је на на че лу «со ци јал ног дар ви ни зма“. 
То на че ло, про ши ре но на ме ђу на род ну ра ван, до би ло је об лик ус по ста вља ња до ми на-
ци је дру шта ва За па да над дру штви ма оста лих де ло ва све та. Ка ко је Шпен глер уочио, 
«ни у јед ној ци ви ли за ци ји (сем на ше) ни је во ља за моћ до би ла та ко не у мо љив об лик», 
Освалд Шпен глер: Про паст За па да, Ге ца Кон, Бе о град, 1936, стр. 212.

32) Ro bert North, “The Ra ce Bet we en De struc tion and Adap ta bi lity”, Bul le tin of Ato mic Sci en-
tists, 26-28. March, 1964.
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дру го, да се ово по на ша ње ја вља као обра зац за то што су ње го ви 
еле мен ти кон зи стент ни и за до во ља ва ју на ци о нал не и ме ђу на род не 
по тре бе; тре ће, ти обра сци ин сти ту ци о нал ног по на ша ња у спе ци-
фич ној су ве зи са ти пом ак те ра ко ји уче ству ју у ме ђу на род ној по-
ли ти ци; и че твр то, то ме ђу на род но по на ша ње мо же се исто та ко 
по ве за ти са еко ном ским, тех но ло шким, де мо граф ским, вој ним и 
дру гим фак то ри ма. Осим то га, ње го ви мо де ли од ра жа ва ју прет по-
став ку да струк ту ра јед ног си сте ма од ре ђу је ње го во функ ци о ни са-
ње.33) Он та ко ђе на во ди шест мо де ла сле де ћих си сте ма: 1) си стем 
рав но те же мо ћи 2) ла ба ви би по лар ни си стем, 3) чвр сти би по лар
ни си стем 4) уни вер зал ни си стем 5) хи је рар хиј ски си стем 6) си
стем ве та сва ке је ди ни це. 

Да ље на во ди, да су од ових си сте ма исто риј ски тј. у прак си су 
по сто ја ли, од но сно по сто је са мо два и то: си стем рав но те же мо ћи 
(углав ном си стем у XVII и XVI II ве ку у Евро пи) и ла ба ви би по лар
ни си стем (си стем по сле Дру гог свет ског ра та), док оста ла че ти ри 
пред ста вља ју чи сте те о риј ске про јек ци је. 

Та ко, чвр сти би по лар ни си стем пред ста вља би по лар ност у ко-
јој сва ка од две су пер си ле во ди блок свр ста них др жа ва, ко јим она 
пот пу но до ми ни ра, а у усло ви ма у ко ји ма не ма не свр ста них, тј. 
зе ма ља из ван два бло ка; уни вер зал ни си стем под ра зу ме ва у ства ри 
фе де ра тив ну, од но сно кон фе де ра тив ну свет ску др жа ву, у ко јој по-
сто је ин те гра ци о ни ме ха ни зми ко ји вр ше суд ске, по ли тич ке, еко-
ном ске и ад ми ни стра тив не функ ци је; хи је рар хиј ски си стем, ко ји 
мо же би ти не ди рек ти ван и ди рек ти ван, а под ра зу ме ва је дин стве ну 
свет ску др жа ву ство ре ну би ло осва ја њем од стра не јед не свет ске 
си ле, би ло де мо крат ским аран жма ном, ко јим су те ри то ри јал не је-
ди ни це за ме ње не функ ци о нал ним; и нај зад, вето-систем сва ке је-
ди ни це да је про јек ци ју мул ти по лар но сти за ко ју је ка рак те ри стич-
но да сва ка др жа ва по се ду је до вољ но ну кле ар них сна га да би ло 
ко ју дру гу др жа ву од вра ти од на па да на њу.

У За кључ ку би смо мо гли да на ве де мо Стар ко ву те зу да тре ба 
по ћи од три основ не обла сти ис тра жи ва ња ми ра: 1) ем пи риј ског 
ми ра (из у ча ва ње исто риј ског ис ку ства на пла ну ра та и ми ра); 2) 
прак тич но оства ри вог ми ра (тра же ње оног што је мо гу ће пу тем 
де дук ци је из ми ну лог раз во ја и на осно ву то га пред ла га ти ме ре за 
по сти за ње прак тич но и не по сред но оства ри вих ци ље ва ми ра), 3) 
33) Mor ton Ka plan, System and pro cess in In ter na ti o nal Po li tics, John Wi ley and Sons, New 

York, 1957.
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идеалногмира (тј. та квог ста ња ми ра ко је ни је не по сред но оства-
ри во, али ко ме тре ба те жи ти као иде а лу у бу дућ но сти).34) 

ИДЕ ЈЕ ЗА УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ТРАЈ НОГ МИ РА 

Над на ци о нал ни при ступ («Из над на ци о нал не др жа ве»)35)

Де фи ни са ње људ ског по на ша ња при пад ни ка од ре ђе них гру-
па ци ја зе ма ља ко је се кроз ве ко ве увек по на вља ло на исти на чин 
нај бо ље је опи сао лорд Ка ринг тон, ду го го ди шњи пре го ва рач ЕУ 
у кри зи бив ше СФРЈ 90-тих го ди на XX ве ка, ко ји је до шао до за-
кључ ка да на све ту по сто је три гру пе зе ма ља у ге о по ли тич ком 
окру же њу: 

а) они ко ји ме ња ју свет
б) они ко ји пра те шта се де ша ва и
в) они ко ји се чу де шта се де си ло.
По тој де фи ни ци ји, на при мер, Не мач ка је увек има ла те шка 

ис ку ства и пла ћа ла ви со ку це ну кад год је пред во ди ла оне зе мље 
ко је су же ле ле да ме ња ју свет. Ју го сла ви ја, а по себ но Ср би ја се те-
шко сна ла зи ла при уда ру ве ли ких си ла. Под не ла је ве ли ке жр тве, 
нај пре под оку па ци јом Осман лиј ске им пе ри је ко ја је тра ја ла 500 
го ди на, за тим под Аустро у гар ском им пе ри јом у Пр вом свет ском 
ра ту од 1914-1918, под Не мач ком од 1941-1945, да би де ве де се тих 
го ди на са да већ про шлог XX ве ка пла ти ла људ ским жи во ти ма не-
ра зу ме ва ње ин те ре са ве ли ких си ла ЕУ и САД на Бал ка ну.

Karl De utsch у раз ра ди свог кон цеп та по ли тич ких си сте ма 
упра вља ња у пр ви план ста вља тран сак ци је и ко му ни ка ци је. У 
сво јим ис тра жи ва њи ма по себ но ме сто је по све тио пи та њу у ко јој 
ме ри су по ли тич ки си сте ми снаб де ве ни аде кват ним сред стви ма 
за са ку пља ње спољ них и уну тра шњих ин фор ма ци ја као и за пре
но ше ње тих ин фор ма ци ја до ме ста од лу чи ва ња. У ства ри глав на 
Де утсцхо ва ори јен та ци ја је ки бер нет ски кон цепт по ли тич ког си-
сте ма, што у су шти ни зна чи са мо кон тро ли шу ћег си сте ма. Основ не 
за јед нич ке цр те свих си сте ма (би ло да су ме ха нич ки, би о ло шки 
или со ци јал ни) би ле би: да они де лу ју као мре жа про то ка ин фор-
ма ци ја; да има ју спо соб ност да при ма ју и ком би ну ју но ве ин фор-
ма ци је са оним већ ускла ди ште ним; да де лу ју као ен ти те ти ко ји 

34)  J.G. Star ke, An In tro duc tion to the Sci en ce of Pe a ce (Ire no logy), A. W. Sij thoff, Laj den 
1968, pp. 24-25 .

35) Er nest Ha as, Beyond the Na tion-Sta te, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1964, p. 8.
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до но се од лу ке и да су спо соб ни да ме ња ју сво је функ ци о ни са ње на 
ба зи ре зул та та њи хо вих ра ни јих ак ци ја. 

De utsch раз ли ку је че ти ри ка те го ри је по ли тич ких си сте ма: 
а)  са мо у ни шта ва ју ће си сте ме, ко ји мо гу да се рас пад ну чак и 

у ре ла тив но по вољ ним сре ди на ма; 
б)  жи вот но нео т пор не си сте ме, ко ји ни су у ста њу да оп ста ну 

под ни зом те шко ћа ко је се ја вља ју у ве ћи ни сре ди на; 
в)  жи вот но спо соб не си сте ме, ко ји су у ста њу да оп ста ну у 

кру гу усло ва сре ди не, и
г)  са мо о сна жу ју ће си сте ме, ко ји су у ста њу да по ве ћа ју ве ро-

ват но ћу за свој оп ста нак у све ра зно вр сни јим сре ди на ма.36)

Сто га раз у ме ва ње ка рак те ра на ци о нал не струк ту ре и по ли-
тич ког си сте ма и ак ци ја те струк ту ре и про у ча ва ње ко о пе ра тив них 
и не при ја тељ ских од но са са дру гим струк ту ра ма уну тар и из ван 
др жа ве по ста ла је нео п ход ност у из у ча ва њу по на ша ња ме ђу на-
род них ак те ра. Тач ни је ре че но«кра так и не-тех нич ки опис ци ље-
ва си стем ске ана ли зе укљу чио би про у ча ва ње ску па (од но сно се-
та) ме ђу соб но по ве за них ва ри ја бла, она ко ка ко се оне раз ли ку ју 
од око ли не овог ску па, као и на чи на на ко ји се тај скуп ва ри ја бла 
одр жа ва под ути ца јем смет њи ко је до ла зе из ње го ве око ли не«.37) 
McClel land ка же: »дру гим ре чи ма, ме ђу на род но по на ша ње јед не 
др жа ве у си стем ској пер спек ти ви је у дво смер ној ак тив но сти 
узи ма ња и да ва ња ме ђу на род ној сре ди ни. Сва узи ма ња и да ва ња, 
ка да се по сма тра ју ску па и за све др жав не ак те ре, на зи ва ју се ме
ђу на род ним си сте мом«.38)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Да ни је бор бе за су пре ма ци ју ве ли ких си ла и њи хо ве те жње да 
има ју мо но пол над ре сур си ма на ше пла не те, са рад ња и раз ме на 
до ба ра мо гла би да бу де ве о ма раз ви је на уз очу ва ње ми ра и ко ег
зи стен ци ју.

Са рад ња би мо гла да се од ви ја на ком пле мен тар но сти уз ува
жа ва ње ком па ра тив них пред но сти парт не ра. На и ме, зе мље ко је 
има ју ве ли ки број на ла зи шта наф те не ма ју хра ну или до бра на-
ла зи шта во де и обр ну то, што отва ра ши рок спек тар мо гућ но сти 
за истин ску ком пле мен тар ну са рад њу у усло ви ма ми ра и ко ег зи-
36) Karl De utsch, The Ner ves of Go vern ment, The Free Press, New York, 1964.
37) Mor ton Ka plan, Mac ro po li tics, Al di ne, Chi ca go, 1969, p. 57.
38) Char les McClel land, The ory and the In ter na ti o nal System, The Mac mil lan Com pany, New 

York, 1966, p. 92. 
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стен ци је, јер ни јед на зе мља на пла не ти не ма све што јој тре ба и не 
мо же да за до во љи све сво је по тре бе из по сто је ћих на ци о нал них 
ре сур са. 

Оти ма чи на или са рад ња, не за ви сност и сло бо да у од лу чи ва-
њу или пот чи ње ност и пат ња – пи та ње је свих пи та ња. Оти ма чи на 
до во ди до си гур ног ра та, а рав но прав на са рад ња је та ко ја во ди 
на прет ку и ме ђу соб ном ува жа ва њу и ства ра њу ми ра и по ве ре ња.

Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да се Дру штво на ро-
да рас па ло пред Дру ги свет ски рат, пре ма до са да шњим ис ку стви-
ма фак то ри смет њи – ин те ре си су пер си ла, би ли су мно го ја чи од 
спо соб но сти ре гу ла то ра – свет ске ми ров не ор га ни за ци је, као на 
при мер, Дру штва на ро да, ко је је би ло за ду же но да чу ва свет ски 
мир и да се бо ри са свим вр ста ма смет њи ми ру. Сред ства ко ји ма се 
тре ба ло од у пре ти ути ца ју ве ли ких си ла и ко ји ма се та да рас по ла-
га ло би ла су ми ни мал на.

Па ипак, це ло куп ни по сле рат ни раз ви так, у ко ме је сто ти њак 
зе ма ља ушло у ме ђу на род ну за јед ни цу у свој ству рав но прав ног 
су бјек та, осло ба ђа ју ћи се ве ков ног ко ло ни ја ли зма, упе ча тљи во 
је по твр дио да је иде ја сло бо де и не за ви сно сти на ро да до жи ве ла 
исто риј ски три јумф над прин ци пом до ми на ци је и суб ор ди на ци је у 
ме ђу на род ној за јед ни ци. Упр кос ле пим же ља ма, да тим обе ћа њи ма 
и пре у зе тим прав ним оба ве за ма, нпр. пот пи си ва њем По ве ље ОУН, 
др жа ве те шко успе ва ју да уса гла се сво је на ци о нал не ин те ре се у тој 
ме ри да би со ли дар но мо гле да се су прот ста ве агре си ји. Си ту а ци ја 
је упра во обр ну та: др жа ве се гру пи шу и кон фрон ти ра ју око сво јих 
пар ти ку лар них ин те ре са и сво јим екс пан зи о ни стич ким по ступ ци-
ма не пре кид но угро жа ва ју ме ђу на род ну без бед ност и свет ски мир. 
Да кле, упор но кон цепт кон фрон та ци је (ми ли та ри стич ки мо дел) 
по бе ђу је кон цепт ко ег зи стен ци је (ху ма ни стич ки мо дел). 

Из до са да шњег ис ку ства, пот кре пље ног исто риј ским при ме-
ри ма, про ис ти че да се пи та ње кон тро ле ра та и обез бе ђи ва ње ми
ра сво ди у крај њој ли ни ји на ели ми ни са ње ста ту са ве ли ких си ла у 
свет ској по ли ти ци чи ји су коб ин те ре са ну жно до во ди до иза зи ва ња 
ра то ва и ме ђу на род них по де ла. У том сми слу, мул ти по лар ни на-
су прот би по лар ном и уни по лар ном си сте му ме ђу на род них од но са 
пред ста вља ре ал ну мо гућ ност ели ми на ци је су пре ма ци је.

Да кле, из све га што смо до са да кон ста то ва ли, на ме ће се за-
кљу чак да су ре ла ци је САД-а и СССР-а има ле ди рект не ре пер-
ку си је ка ко по ли тич ке, та ко еко ном ске и вој не на раз вој од но са и 
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од ре ђи ва ње кур са спољ не по ли ти ке, а са мим тим и по зи ци о ни ра-
ње Ју го сла ви је и Не мач ке пре ма гло бал ним кре та њи ма кључ них 
спољ но-по ли тич ких фак то ра.

На и ме, ука за но је на то да ни си стем Ује ди ње них на ци ја, као 
ор га ни за ци ја ко ја по прин ци пу фе де ра ли зма прав но-по ли тич ких 
су бје ка та - зе ма ља пот пи сни ца По ве ље ОУН, тре ба да чу ва мир и 
без бед ност у све ту – и га ран ту је тзв.«за шти ће ни свет ски мир», 
ни је у пот пу но сти од го во ри ла иза зо ви ма мо дер ног вре ме на.

Фак то ри смет њи (ин те ре си су пер си ла) и у пе ри о ду по сле 
Дру гог свет ског ра та ис ка зи ва ли су се кроз на гла ше ну бор бу за 
су пре ма ци ју, а спо соб ност ре гу ла то ра, у овом слу ча ју ОУН, вре-
ме ном је сла би ла и уме сто од брам бе ног си сте ма би ла пре тво ре на 
у гла сач ку ма ши ну за из гла са ва ње оно га што је би ло по во љи су-
пер си ла.

Функ ци о нал но по ве зи ва ње (прин цип функ ци о на ли зма и нео
функ ци о на ли зма) екс пе ра та из свих зе ма ља све та по еко ном ско-
со ци јал ном прин ци пу на про јек ти ма од тран сна ци о нал ног зна ча ја 
(као што је из град ња тран сна ци о нал них са о бра ћај ни ца, наф то во-
да, га со во да и сл.) га ран ту је тзв. «рад ни мир» ко ји од го ва ра раз ви-
је ним зе мља ма.

Оно што би тре ба ло да пред ста вља кључ но на уч но про ми
шља ње овог ра да је ука зи ва ње упра во на раз ли ку из ме ђу фе де ра
ли зма и функ ци о на ли зма, од но сно си сте ма «за шти ће ног ми ра» и 
«рад ног ми ра». При том је кон цепт кон фрон та ци је (ми ли та ри-
стич ки мо дел) био ве о ма из ра жен то ком хлад ног ра та у пе ри о ду 
бло ков ске по де ле све та и све вре ме упор но успе вао да над вла да 
кон цепт ко ег зи стен ци је (ху ма ни стич ки мо дел) про кла мо ван По-
ве љом УН и прин ци пи ма не свр ста не по ли ти ке. 

Рат се од и гра ва сва ки пут као «ко нач но по след њи рат чо ве чан-
ства». Та кви ра то ви су, ну жно, по себ но ин тен зив ни и не чо веч ни 
ра то ви. Стра не у су ко бу, пре ва зи ла зе ћи оно што је по ли тич ко, у 
при пре ма ма за рат - у фа зи раз дра жи ва ња и ху шка ња, не при ја те-
ља по ни жа ва ју и у мо рал ним и у дру гим ка те го ри ја ма и мо ра ју да 
га пре тво ре у не људ ску гну со бу ко ја се мо ра не са мо су зби ти не го 
и де фи ни тив но уни шти ти. Не при ја тељ, да кле, ни је ви ше са мо не-
при ја тељ ко га тре ба вра ти ти у ње го ве гра ни це, већ га тре ба мо рал-
но и фи зич ки уни шти ти. 
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Чо век је, ина че, по при ро ди па си ван, же љан удоб но сти, ужи-
ва ња, еко ном ског оби ља, ви ше не го ри зи ка да из гу би жи вот, сво ја 
до бра или де ло ве сво га те ла. Евен ту ал но за до вољ ство од над вла-
да ва ња про тив ни ка кра ће је и ма ње од из гле да да се сам бу де уна-
ка жен, уби јен, обес пра вљен, опљач кан. 

Сто га, у за кључ ним раз ма тра њи ма, ва жно ме сто, сва ка ко, тре-
ба да за у зме Стар ко ва те за да не тре ба од у ста ја ти од иде је ми ра 
(тј. иде је о ели ми ни са њу ра та и бор бе за су пре ма ци ју) и да упор но 
тре ба ис тра ја ва ти на из у ча ва њу три основ не обла сти ис тра жи ва ња 
ми ра:

1) ем пи риј ског ми ра (из у ча ва ња исто риј ског ис ку ства на пла ну 
ра та и ми ра;

2) прак тич но оства ри вог ми ра (тра же ња оног што је мо гу ће 
пу тем де дук ци је из ми ну лог раз во ја и на осно ву то га пред-
ла га ти ме ре за по сти за ње прак тич но и не по сред но оства ри-
вих ци ље ва ми ра - нпр. те о ри ја функ ци о на ли зма), 

3) иде ал ног ми ра (тј. та квог ста ња ми ра ко је ни је не по сред-
но оства ри во, али ко ме тре ба те жи ти као иде а лу у бу дућ но-
сти).39) 

Да кле, да за кљу чи мо, ин тер-кул ту рал ни ди ја лог, раз ме на и са-
рад ња уз мир и ко ег зи стен ци ју су плат фор ма за раз вој, на пре дак 
и ства ра ње, а рат и оти ма ње не чи ни ни ко га срећ ним. И онај ко ји 
на па да и онај ко ји се бра ни има ју и људ ске и ма те ри јал не гу бит ке. 
Рат и бор ба за су пре ма ци ју во де са мо ра за ра њу и фи зич ком и мен-
тал ном уни ште њу људ ског би ћа. 

Не од ри чу ћи се си сте ма ко лек тив не без бед но сти, али и не иде-
а ли зи ра ју ћи га, ме ђу на род на за јед ни ца је при хва ти ла ста но ви ште 
да је нај ре ал ни ји пут за учвр шћи ва ње ме ђу на род не без бед но сти – 
укла ња ње узро ка ра та. 

Сто га тре ба ука за ти  на по тре бу укла ња ња ве чи те бор бе ве
ли ких си ла за су пре ма ци ју, ко ја се мо же ели ми ни са ти уво ђе њем 
мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се, где ће би ти ви ше цен та-
ра мо ћи, ко ји ће он да за рад оп штег до бра мо ра ти да се ме ђу соб но 
ор га ни зу ју на ба зи кон цеп та ко ег зи стен ци је и са рад ње, што би он-
да да ло ви ше ма не вар ског про сто ра ма лим и сред њим зе мља ма за 
сло бо дан раз вој и на пре дак. 
39)  J.G. Star ke, An In tro duc tion to the Sci en ce of Pe a ce (Iri no logy), A.W. Sij thoff, Laj den 1968, 

pp. 24-25.
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Са да шње ста ње се, пак, не мо же у том сми слу на зва ти ми ром 
због то га што и да ље по сто ји опа сност од ну кле ар ног ра та и што 
у чи та вом овом по сле рат ном пе ри о ду ни је би ло го то во ни јед ног 
да на у ко ме ни су из гу бље ни жи во ти у рат ним су ко би ма.40) У истом 
сми слу ово ста ње ме ђу на род них од но са Ken neth Bo ul ding ква ли-
фи ку је као «си стем прет ње» (thre at system),41) Su ga ta Das gup ta као 
«ста ње без ми ра» (pe a ce les sness),42) а Di e ter Seng ha as као «ор га ни-
зо ва ни не-мир» (or ga ni si er ter Un fri e den).43)

За кљу чак је ја сан. Без раз во ја не ма ус по ста вља ња еко ном ске 
не за ви сно сти ни ти ја ча ња по ли тич ке не за ви сно сти, па ти ме ни 
пре ва зи ла же ња са да шње оп ште не ста бил но сти и си ро ма ше ња зе-
ма ља у раз во ју. На гло бал ном ни воу, је ди но раз вој мо же пре се ћи 
тен ден ци ју стал ног ја ча ња до ми на ци је и хе ге мо ни је су пер си ла и, 
гле да но у прав цу бу дућ но сти, спре чи ти да се XXI век пре тво ри у 
епо ху но ве ко ло ни ја ли за ци је све та – то тал ног три јум фа тех но ло-
шког ко ло ни ја ли зма и им пе ри ја ли зма.

Три ја да  раз о ру жа ње, раз вој, без бед ност  пред ста вља стра
те гиј ску осно ву бор бе за свет ски мир и дру штве ни на пре дак, а 
уво ђе ње мул ти ла те ра ли зма да је шан су за уки да ње су пре ма ци је су
пер си ла и трај но ус по ста вља ње кон цеп та ко ег зи стен ци је.44) 

Ме ђу тим, пи та ње ко је оста је со ци о ло зи ма, по ли ти ко ло зи ма, 
ан тро по ло зи ма и фи ло зо фи ма да раз ре ше је ве о ма и ком пли ко ва-
но и ком плек сно, а гла си: «Шта је то у људ ском би ћу што га, од 
на стан ка ци ви ли за ци је, до да нас, у кон ти ну и те ту, са ма њим или 
ве ћим па у за ма, во ди ка кр во про ли ћу?» Да ли се ра ди о ан тро по-
ло шкој гре шци и уро ђе ној ани мал ној бор би на жи вот и смрт ра ди 
по сти за ња не при ко сно ве не до ми на ци је и стал не по тре бе за до ка-
зи ва њем су пре ма ци је? 

40) Han na New com be and Alan New com be, Pe a ce Re se arch aro und the World, Ca na dian Pe a ce 
Re se arch In sti tu te, Oakvil le, On ta rio, Ca na da, 1969, pp. 1, 2.

41) Ken neth Bo ul ding, “To ward a The ory of Pe a ce” u knji zi Ro ger Fis her (ed.), In ter na ti o nal 
Con flict and Be ha vi o ral Sci en ce, Ba sic Bo oks, New York, 1964, p. 70.

42) Su ga ta Das gup ta, “Pe a ce les sness and Mal de ve lop ment”, ob ja vlje no u Pro ce e dings of the In-
ter na ti o nal Pe a ce Re se arch As so ci a tion, Se cond Con fe ren ce, Vl. II, As sen, Van Gor cu, 1968, 
pp. 19-42.

43) Di e ter Seng ha as, “Abrschec kung und Fri e den“, Europäische Ver lag san stalt, Frank furt, 1968.
44) “Оваква једна нова, флексибилна и пулсирајућа функционална структура глобалног 

поретка у међународним односима захтевали би нове заједничке светске институције, 
органе, тела и механизме који би “сервисирали” и олакшавали међусобну коегзистенцију 
и одржавање целина и такву хармоничну расподелу постојећих ограничених, или 
будућих новостворених, виталних и планетарних ресурса и остварених богатстава, у 
пропорционалном интересу свих”, Душан Николиш: “Америчка транзиција - ка новом 
међународном поретку?” у: “Национални интерес”, бр.4/2008 стр. 106-107 
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Шта је са по ди за њем чо ве ко ве све сти о то ме да је по треб но, 
не са мо де кла ра тив но као у По ве љи ОУН ства ра ти пра вед ни ји и 
бо љи свет од оно га ко ји су нам оста ви ле прет ход не ге не ра ци је, већ 
уна пре ђи ва ти на у ку о људ ском по на ша њу, уче ћи на до са да шњим 
тра гич ним ис ку стви ма ге не ра ци је ко је ће до ћи по сле нас? 

По на вља ње гре ша ка је до каз да још увек ни смо на шли на-
чин ка ко да са вла да мо по рив за су пре ма ци јом у на ма са ми ма.У 
тех нич ко-тех но ло шком сми слу смо уз на пре до ва ли до ва си он ских 
про стран ста ва, а да при том ни смо по бе ди ли и уса вр ши ли се бе од-
но сно раз ви ли са мо свест о све оп штем до бру.45) 

Са вла да ли смо при ро ду и ње не ре сур се ста ви ли у функ ци ју 
раз во ја чо ве чан ства. Још са мо ка да би смо ус пе ли да са вла да мо 
соп стве ну агре сив ност, за вист, по хле пу и пре ста не мо са бор бом за 
су пре ма ци јом и стал ним до ка зи ва њем до ми на ци је, на ша ци ви ли-
за ци ја би до жи ве ла и мо рал ну об но ву и ду хов ни пре по род у ко јој 
би сло бо да, мир, са рад ња и то ле ран ци ја би ли пра ви ло, а раз вој уз-
ви ше ни циљ у усло ви ма ак тив не ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је.
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Zoran Milosavljević
IDEAS OF ESTA BLISHING A LA STING PE A CE

Sum mary
In the shor test words, pick the ba se that are spe ci fied in
di vi dual sci en tists to di rect the ir ef forts to wards pe a ce re
se arch we re awa re of the dan ger of a new world war and 
its di sa stro us con se qu en ces, the be li ef in the ne ces sity to 
pro vi de the sci en ce and its con tri bu tion to pre ven ting the 
dan ger and dis sa tis fac tion of re sults that are in the ma de 
re gar ding the so cial sci en ces.
The cur rent si tu a tion is, ho we ver, can not in this re spect 
call for pe a ce that still exists the dan ger of nuc le ar war, 
and thro ug ho ut this pe riod was not over even one day in 
which li ves we re not lost in wars. In the sa me sen se, this 
sta te of in ter na ti o nal re la ti ons Ken neth Bo ul ding qu a li fi es 
as a ``thre at system``. Su ga ta Das gup ta as pe a ce les sness 
and Di e ter Seng ha as as ``or ga ni zed dis tur ban ce`` (or ga
ni si er ter Un fri e den).
To not fight for su per ma tion gre at po wers and the ir aspi
ra ti ons to ha ve a mo no poly over the re so ur ces of our pla
net, co o pe ra tion and ex chan ge of go ods co uld be very de
ve lo ped with the pre ser va tion of pe a ce and co e xi sten ce.
De spi te the ni ce wis hes, gi ven the pro mi ses and dow nlo
ad le gal obli ga ti ons, for exam ple, the sig ning of the UN 
Char ter, the sta te hardly ma na ge to re con ci le the ir na ti
o nal in te rests to the ex tent that wo u led be to op po se the 
ag gres sion. The si tu a tion is exactly re ver sed: the sta te are 
gro u ped and con fron ta tion abo ut the ir par ti cu lar in te
rests, and the ir ex pan si o nist ac ti ons con ti nu ally thre a ten 
in ter na ti o nal se cu rity and world pe a ce. So, again the con
cept of con fron ta tion (mi li tary mo del) has the con cept of 
co e xi stan ce(hu ma ni stic mo del).
Key words: Peace, UN Charter...
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