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Сажетак
Учланкусеобрађуједруштвенасуштинарата,асам
феномен рата се анализира са историјског аспекта
ито: уробовласничкомдруштву,уантичкодоба,у
старомРиму, уфеудализму,бужоаскосхватањера
та,схватањератаукомунистичкомдруштву,каои
размевања рата након завршетка ‘’хладног рата’’.
Централнопитањеовограда је  дефинисањеикла
сификација феномена рата као политичког насиља,  
анализирајућикритичкитеоријеоратунајуспешни
јихтеоретичара,каонпр.КарлаКалузевићаиРајта
Милса.Уважавајућињиховеимногедругетеоријео
рату, проблемскисеанализирадруштвенасуштина
ратанапочеткуXXIвека. Дакле,изовогчланкасе
можесхватитидајератдруштвенисукобпроузро
кованкласним,економскимиполитичкимпротивреч
ностима. Применом војне силе, као посебног облика
друштвенемоћи, за остваривање интереса, држава
користираткаосредствозарешавањеспорова.По
редоружанеборбе,каоосновногобликаиспољавања
борбенемоћиуратусеукључујуидругиоблициот
пора(морални, политички, дипломатски, економски,
психолошкопропагандниидруги).Ратнијеизолована
појава,ратјеорганизованиобликнасиљачији јеин
тересдасеуништипротивникилидамусенаметну
одређенарешења,иаковрлочестоагресорнастојида
прикријемотивеинамеру

* Научни сарадник у ИПС, Београд
** 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 (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Rат је од у век био пред мет ин те ре со ва ња вој них те о ре ти ча ра1), 
а у дру гој по ло ви ни XX ве ка по ста је и пред мет на уч них ис-

тра жи ва ња у на ме ри да се са зна су шти на, ка рак те ри сти ке те да се 
на уч но ин тер пре ти ра  са др жај те дру штве не по ја ве. По себ ну па-
жњу ра ту по све ћу је вој на на у ка ко ја на сто ји да осве тли ду бин ске 
ди мен зи је и су шти ну ра та као су ко ба, ње го ву фе но ме но ло ги ју са 
те жи штем на утвр ђи ва њу на че ла ње го ве при пре ме и во ђе ња.

Рат је сво је вр сна сли ка струк ту ре, ста ња и од но са у дру штву 
ко је је њи ме за хва ће но. На и ме, у ра ту се ис по ља ва ју кван ти тет и 
ква ли тет дру штве не осно ве и над град ње кон крет ног дру штва (од-
ре ђе не дру штве не за јед ни це).

Тре ба прет по ста ви ти да је рат ‘’циљ (или), свр ха (или) и сам 
са др жај по ли тич ког’’. Рат је до га ђај ко ји се ја вља са мо са по ли-
тич ким име но ва њем про тив ни ка и са де кла ра ци јом о отво ре ном 
и екс пли цит ном не при ја тељ ству про тив ње га. Оста је мо гућ ност 
при кри ва ња ствар ног ци ља да те ор га ни за ци је или по ли тич ке гру-
пе, или то ни је пре суд но ну жно за из град њу од но са из ме ђу про тив-
ни ка у ра ту.

ДЕФИНИСАЊЕРАТА

Ратјеспецифичниобликдруштвеногсукоба–конфликта,ко
ји садржи одређене војне и највише друштвене активности. То
је друштвено стање у коме оштри конфликти са неком групом
споља(држава,савездржава)илиоштриунутрашњиконфликти
налазеизлазуоружаномсукобу. 

Да кле, рат је ста ње це ло куп ног дру штва, не са мо збир би та-
ка или кам па ња, у усло ви ма кон флик та ко ји се ре ша ва оруж јем. У 
овој фор му ла ци ји се не да је де фи ни ци ја ра та већ је ди но ука зу је на 
ње гов дру штве ни ка рак тер. Де фи ни ци је ра та ко је се по ја вљу ју у 
ли те ра ту ри, и то у оној ко ја се у те о ри ји ра та сма тра ре ле вант ном,  
су  Кла у зе ви це ва и Рај то ва. Карл Кла у зе вић (пру ски ге не рал, вој-
ни пи сац и те о ре ти чар, 1780 – 1831) у сво јој већ кла сич ној де фи-
1)  Пре ма ис тра жи ва њу швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да го ди-

на сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у ко ји ма је по ги ну ло пре ко 3 600 
ми ли о на љу ди, уз не про це њи ва ма те ри јал на ра за ра ња. Без об зи ра на то што по да ци о 
тим пи та њи ма у те о ри ји ва ри ра ју, ове број ке су вр ло илу стра тив не с аспек та уче ста ло-
сти  ра та у ње го вој де струк тив но сти.(Мр кић Слав ко, Пре ле вић Ми лош, Бе го вић Ан те, 
Tеоријаорату, ВИЗ, Бе о град, 1978, стр. 17).
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ни ци ји ра та раз ли ку је ње го во апстрактно и конкретно схва та ње. 
Ап стракт но, Кла у зе виц рат  де фи ни ше као акт на си ља чи ји је циљ 
при си ља ва ње про тив ни ка на ис пу ње ње соп стве не во ље. Да би ово 
су ви ше ап стракт но од ре ђе ње ра та кон кре ти зо вао, Кла у зе виц до да-
је да је рат по ли тич ки акт, ору ђе по ли ти ке, на ста вак по ли тич ких 
од но са, али дру гим сред стви ма.2)У су шти ни ове де фи ни ци је је сте 
функ ци о нал но схва та ње ра та као по себ ног ору ђа за по сти за ње по-
ли тич ких ци ље ва. На ве де на Кла у зе ви це ва функ ци о нал на де фи ни-
ци ја је пре ши ро ка и зах те ва пре ци зи ра ње. На и ме, по ста вља се пи-
та ње да ли је сва ка упо тре ба на си ља у по ли тич ке свр хе рат, ка ко би 
се то мо гло за кљу чи ти ако би се ишло сме ром на ве де не де фи ни ци-
је. Од мах се мо же ре ћи да сва ко по ли тич ко на си ље ни је рат, нпр. 
др жав ни удар, по бу на, ре во лу ци ја, вој на ин тер вен ци ја, ра зни об ли-
ци по ли циј ских ак ци ја, те ро ри зам и дру го ни су рат, ма да мо гу (че-
сто и је су) ње го ви са став ни де ло ви. Да кле, рат је при ме на на си ља 
на ни воу це ло куп не др жа ве, или гру пе др жа ва, уз при бли жну ме-
ђу соб ну рав но те жу ан га жо ва них сна га сва ке од за ра ће них стра на. 
Ако се  на ни воу др жа ве или гру пе др жа ва упо тре бља ва вој ска и та 
ак ци ја тра је ве о ма крат ко, ка да јед на стра на то ли ко до ми ни ра у вој-
ном по гле ду да на кон крат ко трај не упо тре бе на си ља дру га стра на у 
су ко бу гу би во љу за бор бу, та да се ра ди о вој ној ин тер вен ци ји, а не 
о ра ту. Ме ђу тим,  гра ни це из ме ђу те две ка те го ри је још увек ни су 
на уч но утвр ђе не, јер оно што је за ве ли ку си лу вој на ин тер вен ци-
ја, за жр тву агре си је је рат, па је на у ка пред зна чај ним иза зо ви ма 
при ли ком про це њи ва ња на ста ле си ту а ци је ко ју тре ба пра вед но и 
прин ци пи јел но кла си фи ко ва ти.

Да би се до шло до но вих са зна ња ко ја до при но се де фи ни са њу  
пој ма ра та зна чај но је ана ли зи ра ти  де фи ни ци ју Рај та Мил са да ту 
у ње го вом  де лу Студијаорату. Он твр ди да се на рат, са аспек та   
сва ке од за ра ће них стра на, мо же де фи ни са ти као  крај ња интен
зификација вој них ак тив но сти, пси хо ло шких на пе то сти, прав не 
вла сти и дру штве не ин те гра ци је, од но сно да се рат мо же сма тра ти 
као исто вре ме ни кон фликт ору жа них сна га, рас по ло же ња ста нов-
ни штва, прав них на че ла и на ци о нал них кул ту ра ко ји су то ли ко из-
јед на че ни(или сва ка стра на та ко про це њу је) да кон фликт из ме ђу 
њих до во ди до мак си мал не ин тен зи фи ка ци је сва ког од тих фак то ра 
и  на јед ној и на дру гој стра ни. НаведенаРајтовадефиницијаука
зујенатодаје: Рат од ре ђе ни об лик дру штве ног кон флик та из ме-
2) Карл  Кла у зе виц, Орату, пре вод с не мач ког: Ре дак ци ја Вој ног де ла, Бе о град, 1951. стр. 

41-45
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ђу дру шта ва као хо мо ге них це ли на, при че му тај кон фликт иза зи-
ва ан га жо ва ње не са мо вој них, већ и не вој них ре сур са дру штва и 
узро ку је знат ну дру штве ну ин те гра ци ју и да се тај дру штве ни кон-
фликт  ре ша ва упо тре бом ору жа не си ле уз при бли жно ујед на че не 
сна ге до ме ре ко ја и јед ној и дру гој стра ни да је за пра во да оче ку је 
оства ри ва ње ци ље ва.

Обе де фи ни ци је ра та – Кла у зе ви це ва, пр вен стве но функ ци о-
нал на и Рај то ва са др жај на (ко ја ин си сти ра на спо ју ра зних аспе-
ка та ра та на вој ној, прав ној, пси хо ло шког и со ци јал ној осно ви), 
мо гу ће је спо ји ти у јед ну: Рат је об лик дра стич ног кон флик та из ме-
ђу по ли тич ких дру шта ва у ко ме се, ра ди оства ри ва ња по ли тич ких 
ци ље ва, на обе стра не при ме њу ју сви об ли ци на си ља, а по себ но 
ор га ни зо ва но,ма сов но и у ре ла тив но ду жем раз до бљу ору жа но на-
си ље. По ве љом ОУН рат је за бра њен као сред ство за ре ша ва ње 
ме ђу на род них спо ро ва. За то се у чл. 2. тач ка 4. По ве ље УН ис ти че: 
‘’Сви чла но ви се у сво јим ме ђу на род ном од но си ма уз др жа ва ју од 
прет ње си лом или упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, или на сва ки дру ги 
на чин не са гла сан с ци љем Ује ди ње них  на ци ја.’’  ‘’Рат је  су коб 
др жа ва, вој но-по ли тич ких са ве за, кла са, на ци ја или  дру гих дру-
штве них гру па, у ко ме се при ме њу је ма сов но ору жа но на си ље, ра-
ди оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва. Нај ва жни ји део ра та је ору жа-
на бор ба, али се он во ди на свим по љи ма дру штве них де лат но сти: 
он је то та лан и све о бу хва тан.’’3) 

Ме ђу тим, рат се мо же де фи ни са ти и као су коб ви со ког ин тен-
зи те та, ко ји се из во ди при ме ном ору жа ног на си ља, иза зван по ли-
тич ким тур бу лен ци ја ма не при ја тељ ских др жа ва.

Са вре ме но ме ђу на род но пра во про гла ша ва рат кри вич ним де-
лом.Зна чи да от по чи ња ње во ђе ња ра та, по ме ђу на род ном пра ву, 
по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност. По ве ља ОУН одва ја за ко ни ту 
од не за ко ни те упо тре бе си ле. Пр ва је упо тре ба си ле у ци љу од-
бра не, док дру га пред ста вља де ликт ко ји се мо ра осу ди ти и санк-
ци о ни са ти.Ме ђу тим, прак са је по ка за ла да се ова од ред ба ме ђу-
на род ног ху ма ни тар ног пра ва че сто не по шту је. Ме ђу на род не 
прав не ин сти ту ци је су због то га  по кре ну ле пи та ње од го вор но сти 
и санк ци ја про тив др жа ва и фи зич ких ли ца ко ја сно се од го вор ност 
због по чи ње них зло чи на. Ово је би ло нео п ход но, а по себ но из чи-
ње ни ца, ка ко ис ти че НиколасПолитис: ‘’Свакоправо,дабибило
3)  Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992. стр, 109



стр:81100.

- 85 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

одстварневредности,мораиматисанкцију.’’Кла сич на шко ла ме-
ђу на род ног пра ва де ли ла је ра то ве на међународне (ору жа ни су ко-
би из ме ђу су ве ре них др жа ва) и грађанске(ору жа ни су ко би уну тар 
су ве ре них др жа ва). Та по де ла је са прав ног аспек та  ак ту ел на и на 
по чет ку XXI ве ка. 

Ра то ви се мо гу  кла си фи ко ва ти на осно ву раз ли чи тих кри те-
ри ју ма. Зависно од циља, и идејнополитичке оријентације, на:
на ци о нал но-осло бо ди лач ке, вер ске, од брам бе не, на па дач ке, кон-
тра ре во лу ци о нар не итд. Уважавајући при су ство ор га ни за ци о них 
фор ма ци ја вој не си ле ра то ви се мо гу кла си фи ко ва ти на  фронтал
не, у ко ји ма се бор бе на деј ства во де кроз су да ре не при ја те ља на 
ја сно оме ђе ним фрон то ви ма и на партизанске. Обзиромна ро до ве 
вој ске и ме ста из во ђе ња опе ра ци ја ра то ви се де ле на:коп не не, по-
мор ске и ва зду шне и у од но су на  вид бор бе них деј ста вана:  офан
зивнеидефанзивне. Зависно од вре мен ског и про стор ног де ло ва ња 
ра то ви се де ле на:  ло кал не, ре ги о нал не и свет ске. Мно ги те о ре ти-
ча ри ра то ве на осно ву дру штве но-по ли тич ког ка рак те ра  де ле на 
нападачке и одбрамбене, од но сно праведне и неправедне: ра то ве 
са ограниченимциљем и ратовесарадикалнимциљем.Ме ђу тим, 
сва ки на па дач ки рат – агре си ја на не ку су ве ре ну зе мљу је за њу 
са ра ди кал ним ци љем.  На са вре ме ну кла си фи ка ци ју ра то ва ути че 
низ чи ње ни ца, од ко јих су нај бит ни је: сло же ност усло ва,  раз ли чи-
тост ци ље ва и ви сок сте пен про из вод них сна га, ко је омо гу ћа ва ју 
ан га жо ва ње ста нов ни штва и упо тре бу са вре ме не тех ни ке. Развој
људскогдруштва је основ ни чи ни лац ко ји ути че на рат. Дру штво 
је из у зет но сло же но, чи ни га мно го уну тра шњих ве за и од но са, 4) и 
све их тре ба узи ма ти у об зир ка да се раз ма тра та ко сло же на по ја ва 
ка ква је рат. Сва ки еле мент људ ског дру штва, по себ но еко но ми-
ја(би ло да је реч о гло бал ном или ужем дру штву, у гра ни ца ма од ре-
ђе не др жав не за јед ни це) ути че на рат, ње го ве узро ке, усло ве, ток и 
ре зул та те. На кон де таљ ног пој мов ног од ре ђе ња на осно ву па ра ме-
та ра са др жа них у де фи ни ци ји, мо гу ће је кла си фи ко ва ти ору жа не 
су ко бе уз ува жа ва ње ин тен зи те та су ко ба као основ ног кри те ри ју-
ма. Сход но то ме, по сто је три ка те го ри је ору жа них су ко ба.5)

4) Ра до мир Лу кић дру штво де фи ни ше ‘’као ску пи ну ко ја ма те ри јал но про из во ди(и про из-
во ди но ве љу де) ве за на про це си ма ко ји чи не дру штве ну осно ву( од но сно ма те ри јал ним 
про це си ма), ко ја јој  омо гу ћу је оп ста нак, ко ји про це си,  опет, усло вља ва ју про це се ко ји 
чи не дру штве ну над град њу.'' (Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, Уни вер зи тет у Бе-
о гра ду, 1962, стр. 275)

5) Мањиоружанисукоб – ка рак те ри ше га ви ше од 25 гу би та ка у људ ству у бор би го ди-
шње(за сва ку го ди ну у пе ри о ду тра ја ња су ко ба и ма ње од 100 у чи та вом су ко бу); Сред
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Иако је рат у оп штем сми слу за бра њен ме ђу на род ним пра-
вом, по сто је ра то ви ко ји се те шко не мо гу из бе ћи, а то су пра вед ни, 
осло бо ди лач ки – од брам бе ни ра то ви. Да кле, кад се го во ри о пра-
вед ном ра ту, ми сли на од брам бе не – осло бо ди лач ке ра то ве чи је су 
кон ту ре да те  у ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Те о ри ја пра вед ног 
ра та Ху га Гро ци у са (1583 -1645) ко га мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју 
''оцем ме ђу на род ног пра ва'' об у хва та  кри те ри је ко ји се у ли те ра-
ту ри на во де на ла тин ском је зи ку и то: jusadbellum, ко ји се ти че 
прав де у ра ту уоп ште, jusinbellum, ко ји се ти че прав де у ра ту на-
кон што је по чео и  juspostbellum, ко ји се ти че прав де у ра ту у за-
вр шној фа зи ра та, по за вр шет ку.6) 

Те о ри ја пра вед ног ра та  Ху га Гро ци ју са на ла же  да би рат био 
пра ве дан,  мо ра ис пу ни ти шест зах те ва и то: пра ве дан и оправ-
дан раз лог(iustacause); пра ва на ме ра (др жа ва мо ра има ти на ме ру 
да во ди рат са мо због пра вед ног и оправ да ног раз ло га); ле ги ти ман 
ауто ри тет и јав на об ја ва(др жа ва мо же ићи у рат са мо ако је од лу ка 
до не та од стра не ле ги тим ног ауто ри те та и до не се на јав но са са зна-
њем љу ди не при ја тељ ске др жа ве); зад ња оп ци ја (др жа ве мо гу кре-
ну ти у рат тек ка да се ис цр пе све мир не ал тер на ти ве да би ре ши ле 
су коб, по себ но пре го во ре на ди пло мат ском ни воу); ве ро ват ност 
успе ха(за др жа ву је бо ље да не ула зи у рат ако не ма мо гућ ност да 
про ме ни на до ла зе ћу си ту а ци ју) и про пор ци о нал ни зах те ви (са мо 
ако су ти зах те ви у про пор ци о нал ном од но су, тј. це на ко ја се пла ћа 
ни је пре ве ли ка, рат на ак ци ја се мо же на ста ви ти). 

Кад је у пи та њу прав да у ра ту  на кон што је он по чео, по сто-
ји не ко ли ко пра ви ла ко је се ти чу спољ ног jusinbellumи то: по-
што ва ње свих ме ђу на род них за ко на; дис кри ми на ци ја и не бор бе ни 
иму ни тет; сра зме ра; без од ма зде. Прав да у ра ту, по за вр шет ку ра-
та мо ра би ти ис по што ва на, кроз  ви ше ак тив но сти и то: сра зме ра 
и пу бли ци тет, вра ћа ње пра ва; раз ли ко ва ње(ци ви ли мо ра ју има ти 
пра во на од ре ђе ни иму ни тет од ка зне них juspostbellumме ра), од-
ме ре на ка зна; ком пен за ци ја(зах тев за фи нан сиј ском ком пен за ци-
јом мо же би ти за тра жен, али та ко да оста не до вољ но сред ста ва и 

њиоружанисукоб – ка рак те ри ше га ви ше од 25, али ма ње од 1000 гу би та ка у људ ству 
у чи та вом су ко бу и Рат– ка рак те ри ше га ви ше од 1000 гу би та ка у људ ству го ди шње 
за сва ку го ди ну то ком пе ри о да тра ја ња су ко ба(Бран ки ца Пот ко њак – Лу кић, Одређење
савременихратнихсукоба, Вој но де ло, Бе о град, бр. 3/2007, стр. 161)

6) Злат ко Иса ко вић, Доктрина''праведнограта''одГроцијусадоУједињенихнација, Вој-
но де ло, бр. 4/2003, стр. 44
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ре сур са да по бе ђе на зе мља мо же за по че ти са соп стве ном ре кон-
струк ци јом) и  ре ха би ли та ци ја.7)

Раз ли чи ти зах те ви да би рат тре ба ло да бу де про пор ци о на лан 
од го вор на прет њу, у ко ји се упу шта у крај њој ну жди,  на да ју ћи 
се успе ху, од ра жа ва ју од го вор ност др жав ни ка пре ма соп стве ним 
гра ђа ни ма и пре ма др жав ни ци ма дру гих зе ма ља с истим од го вор-
но сти ма. Јер рат је увек на си ље ко га тре ба из бе га ва ти увек, осим 
ка да је то за и ста нео п ход но и са мо где то има ефек та на по нов но 
ус по ста вља ње ми ра и без бед но сти за гра ђа не. Од лу чи ти се за рат 
у би ло ком дру гом  слу ча ју зна чи угро зи ти соп стве не гра ђа не због 
раз ло га ко ји пре ва зи ла зе оно што др жав ник гра ђа ни ма ду гу је.8)

На по чет ку XXI ве ка кон цеп ци ја jusinbellum, или пра вед ног 
ра та, об но вље на је  у но вим об ли ци ма. Об ја ва ра та у без у слов ном 
или услов ном об ли ку(ул ти ма тум) је сте оба ве зан чин. Ме ђу тим, 
по што др жа ве на сто је да из бег ну од го вор ност за за по чи ња ње ра то-
ва, у мно гим слу ча је ви ма њи хо ви ли де ри по ку ша ва ју да уве ре јав-
ност да не ма ју не при ја тељ ске на ме ре, већ при ја тељ ске, ми ров не, 
ми ро љу би ве и слич не, пре ма зе мљи ко ја тре ба да бу де на пад ну та.9)

По што се, ако је ње гов циљ пра ве дан, рат во ди да би се од-
бра ни ла те ри то ри ја и спре чи ла оку па ци ја од стра не  не при ја те ља,  
уло га вој ни ка је да, ува жа ва ју ћи ме ђу на род но рат но и ху ма ни тар но 
пра во спре чи не при ја тељ ске сна ге у пла ни ра ној  оку па ци ји зе мље. 
Вој на ак ци ја је про пор ци о нал на у оној ме ри ко ли ко  упо шља ва са-
мо то ли ку си лу ко ли ка је по треб на да би се обез бе ди ли вој ни ци-
ље ви. Све пре ко то га не мо же би ти усме ре но ка вој ној по бе ди, већ 
ка не ком дру гом ци љу ко ји ни је у опи су по сла вој ни ка. Пра вље ње 
се лек ци је укљу чу је од ре ђи ва ње са мо вој них ци ље ва, а то под ра-
зу ме ва не на па да ње ци ви ла или не при ја тељ ских вој ни ка ко ји су се 
пре да ли. Те о ри ја од брам бе ног-пра вед ног ра та сво је те ме ље 
има у ме ђу на род ном пра ву, би ло оби чај ном или ко ди фи ко ва ном. 
Чи ње ни ца да ме ђу на род но пра во пра ти прак су др жа ва – што је 
обе леж је ко је се че сто сма тра нео бич ним – обе ло да њу је на чин на 
ко ји то пра во об ли ку ју ствар не раз ме не из ме ђу ен ти те та чи је во ђе 
де ле за јед нич ки ин те рес у ми ру, али има ју и по је ди нач не ин те ре се 
7) Hu go Gro ti us, TheLawofWarandPeace,Indiannapolis: Bobbs Mer rill, 1962, p 9-20
8) Пол Гил берт, Стари и нови ратови, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 

1-2/2007, стр. 315-316
9) Злат ко Иса ко вић, Доктрина''праведнограта''одГроцијусадоУједињенихнација, Вој-

но де ло, бр. 4/2003, стр. 554
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у одр жа ва њу без бед но сти и мо ћи соп стве них др жа ва. 10) Ре зул тат 
су два прав на на че ла: оно ко је се ти че до зво ље не упо тре бе си ле, 
ка ко је де фи ни са но у По ве љи УН и ре зо лу ци ја ма ко је њу ин тер-
пре ти ра ју; и оно ко је се од но си на спро во ђе ње ра та, као што је из-
не то у Ха шкој и Же нев ској кон вен ци ји и њи хо вим до да ци ма. Пр во 
се ја сно од но си на уло гу др жав ни ка или дру гих по ли тич ких во ђа, 
као и на уло гу вој ни ка и чла но ва дру гих ору жа них сна га. Да кле, 
осло бо ди о лач ки-пра вед ни рат не ми нов но на ме ће ста ње у дру штву 
у ко јем се сви људ ски и ма те ри јал ни ре сур си ста вља ју у функ ци ју 
од брам бе ног ра та.

ИСТОРИЈСКИАСПЕКТИСХВАТАЊАСУШТИНЕРАТА

Исто ри ја ци ви ли за ци је упо зо ра ва да је од свог на стан ка чо век 
био из ло жен на си љу или је спро во дио на си ље из раз ли чи тих раз-
ло га. У но ви је вре ме мо ти ви за рат 11) су увек по ли тич ки. У свом 
по зна том де лу ''Друштвениуговор'' Жан Жак Ру со је ис та као да 
рат ни је ''од нос чо ве ка пре ма чо ве ку, већ др жа ве пре ма др жа ви у 
ко ме по је дин ци по ста ју не при ја те љи са мо слу чај но, не као љу ди... 
већ као вој ни ци; ни по што као при пад ни ци на ро да, већ као ње го ви 
бра ни о ци.''12) На овим по став ка ма гра ђе но је и кла сич но рат но пра-
во. Све до XX ве ка рат је по сма тран у окви ру пра ва и као прав на 
уста но ва, нај е фи ка сни ји пут за за шти ту на ци о нал них ин те ре са.13)

Пр ви пи са ни текст о ра ту по ја вио се по чет ком  5. ве ка пре н.е. 
Пи сац је био ис так ну ти вој ни ми сли лац древ не Ки не Сун Цу Ву. 
За пис је гла сио: ‘’Ратјевеликодржавноделоодкогазависесуд
бинадржаве,њенживотисмрт.’’ То је пр во ука зи ва ње да је рат 
дру штве на по ја ва и да је вр ло зна ча јан. По ред овог схва та ња би ло 
је и дру гих. Ис так ну ти фи ло зоф Ки не Мен ци о ус је го во рио: ‘’Рат
10)  Ge of frey Best, WarandLawsince1945. Ox ford, Cla ren don Press, 1994, стр. 5-10.
11) Најбрзометнија бит ка у исто ри ји ра то ва ња  из ве де на је 9. ав гу ста 1896. го ди не и то 

ен гле ско-не мач ки су коб око пре вла сти над Зан зи ба ром. По сле 36 ми ну та Ен гле зи су 
по то пи ли је дан брод, ис кр ца ли на остр во од ред ма ри на ца и осво ји ли вла да рев двор. 
Најдужабит ка тра ја ла је 6 го ди на. Би ла је то оп са да гра да  Хсјанг – Јанг у Ки ни. Бит-
ка је тра ја ла од 1268 до 1273. го ди не. Био је то ис цр пљу ју ћи су коб Мон гол ске вој ске 
Ку блај – ка на и ар ми је кра ља из ди на сти је Сунг. Мон гло ли су на кра ју по бе ди ли. Нај
крвавија бит ка би ла је Ста љин град ска бит ка, са око 1 500 000 жр та ва. Бит ка је во ђе на 
из ме ђу цр ве не ар ми је и не мач ких ди ви зи ја. Најнеравноправнија бит ка би ла је 22 и 23. 
ја ну а ра 1879. го ди не. Та да је 139 бри тан ских вој ни ка, са са мо 17 жр та ва, од би ло на пад 
4 500 рат ни ка Зу лу пле ме на у Роркс Дрипт – На тал - Ју жна Афри ка(Бог дан То ма но вић, 
Освит, Би ле ћа, бр. 3/2009, стр. 17)

12) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, пре вео Т. Мар ко вић, Бе о град, 1949. го ди не, стр. 14
13) Сми ља Авра мов – Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Слу жбе ни гла сник, Бе о-

град, 2007, стр. 578.
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јевеликизлочин.’’Вавилонци  су сма тра ли да су сви оба ве зни да 
уче ству ју у од брам бе ним ра то ви ма, а у осва јач ким рад ни ци ни су 
мо ра ли.У ста рој Индији  је би ло су прот но ми шље ње од Ки не и 
Ва ви ло ни је. Рат се сма трао ‘’вечитимпореткомстваринаовом
свету.’’ По је ди ни ми сли о ци су под стре ки ва ли на рат. По ги ну ти у 
ра ту би ла је ве ли ка част. Зна чи да се у овом до бу пи са ло о ра ту, али 
не ана ли тич ки, већ у скло пу дру гих тек сто ва.14)

Ве ћи на античких ми сли ла ца сма тра ла је да је рат чо ве ко во 
при род но ста ње и да су не ки ра то ви ко ри сни. Хе ра клит (око 530-
470, пре н.е.) ко ји је ма те ри ја лист, ука зи вао је на прин цип про ти-
ву реч но сти, кре та ње и пре о бра жај, сма трао је ра то ве ''нормалним'' 
ста њем дру штве ног жи во та. Одо бра вао је ра то ве за сти ца ње ро бо-
ва. Јед не је чи нио бо го ви ма, а дру ге љу ди ма, не ке ро бо ви ма, а не ке 
сло бод ним. Ва ља зна ти ка же Хе ре клит, да  је рат оп шти, да је за-
ва да (ерис), у ства ри, прав да и да се све де ша ва на осно ву за ва де... 
са ма та тврд ња је, ве ро ват но, по ле мич ка, од но сно упе ре на про тив 
Хо ме ра ко ји је про кли њао рат и за ва ду: ''да бог да не ста ло за ва де 
ме ђу љу ди ма и ме ђу бо го ви ма''.15) Хе ре клит не де ли ту пле ме ни ту 
Хо ме ро ву илу зи ју, већ пре ве ру је да је и са ма син таг ма пра вед ни 
рат – та у то ло шка. Хе ре клит је твр дио да је сва ки рат пра ве дан или 
га не ма. Платон(око 427-347, пре н.е.) грч ки фи ло зоф, објек тив ни 
иде а лист сма тра да је ''ратприроднаособинанарода'' и да је ра-
то ва ње стал ни за да так др жа ве. Платонуоча ва да сви ра то ви ни су 
исти. Он их свр ста ва у две гру пе: унутрашњеиспољне. Унутра
шњи су се во ди ли ме ђу др жав ни ци ма у Грч кој. То су штет ни ра то ви 
и бра то у би лач ки. Спољним ра то ви ма на зи вао је ра то ве ко ји су се 
во ди ли из ме ђу хе ле на и не грч ких пле ме на (вар ва ри ма) за ко је је 
сма трао да су пра вед ни. Платон је сма трао да за сва ки рат тре ба 
тра жи ти раз лог.16)Аристотел, слич но Пла то ну рат је сма трао при-
род ним на чи ном сти ца ња имо ви не. Ари сто тел (382 – 322, пре н.е.) 
као ве ли ки грч ки фи ло зоф и ми сли лац ни је оправ да вао сва ки рат. 
Де лио их је на пљачкашке и оне којиобезбеђујумир.Тукидид (око 
454-око 396. пре н.е.) грч ки вој ско во ђа и не при стра сни исто ри чар 
у сво ме де лу ''Пе ло по не ски рат'' је ука зао на не по мир љи вост две 
ро бо вла снич ке др жа ве: Де мо крат ска Ати на и ари сто крат ска Спар-
та. Њи хо ви  спо ро ви су се ре ша ва ли ра то ви ма. По ње му ра то ви се 
14) Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр. 47
15) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводу студијебезбедности, Дра слар, Бе о-

град, 2007, стр. 223
16) Ми лој ко Сто ја но вић, Наукаоодбрани, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1992, стр. 49
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нај че шће во де ра ди ма те ри јал не ко ри сти. Он сма тра да ''мир ужи-
ва ју они ко ји се спре ма ју за рат''.17)

У старомРиму рат се сма трао нео п ход ном де лат но шћу др жа-
ве. Ме ђу тим, пр ви пут се ја вља ју раз ли чи та гле да ња на рат ко ја се  
уокви ру ју у це ло ви тост док три не. Ја вља ју се пр ве иде је о пра вед-
ним и не пра вед ним ра то ви ма. Цицерон(Ци це ро, Мар цус Ту ли ус 
1006-43. пре н.е.) ве ли ки рим ски го вор ник, по ли ти чар, фи ло зоф и 
пи сац је био је дан од рет ких ко ји је осу ђи вао рат. У сво јим '' Фи ло-
зоф ским спи си ма'' ис ти че да све про бле ме тре ба ре ша ва ти ''пу тем 
пре го во ра''. Он оправ да ва је ди но од брам бе не ра то ве. Про по ве да чи  
ра ног хри шћан ства су по себ но осу ђи ва ли рат, сма тра ју ћи да је зло-
чин уби ја ти. Ми сли о ци овог до ба оправ да ност ра та су пре пу шта ли 
вла да ру (Св. Ав гу стин). Оп шта ка рак те ри сти ка њи хо вих ми сли је-
сте да се ра то ви прав да ју, ра ди ин те ре са вла да ју ће ро бо вла снич ке 
кла се. Они ко ји ни су вла да ли, на ра то ве ни су има ли ути ца ја.

У феудалномдруштву ре ли ги ја је дик ти ра ла схва та ње о дру-
штве ној оправ да но сти ра та. Рат је оправ да ван ви шом си лом – бо-
жан ском во љом. То маАквински (1225-1275) је дан је од нај зна чај-
ни јих ми сли ла ца хри шћан ства, ско ла стич ки фи ло зоф и те о лог 
сма трао је да је сва ки рат оправ дан, под усло вом да га во ди цр ква. 
Међутим,дабибиооправданмораиспуњаватитриуслова: мо ра 
по сто ја ти оправ дан раз лог за рат, рат мо ра да во ди вла дар и да би 
се во дио рат мо ра да по сто ји ва ља на на ме ра. Крсташке ратове 
(1096-1270) цр ква је прав да ла ти ме што су не вер ни ци ''оскр на ви-
ли'' хри стов гроб. Све оста ле ре ли ги је су на сли чан на чин прав да ле 
рат и сво је ста во ве фор ми ра ли име ном ''те о ло шка схва та ња о ра ту''. 
За јед нич ко схва та ње је да је рат из вор бо жи је во ље, а не од ре ђе них 
дру штве них од но са.

НиколоМакијавели (1469-1527) у сво ме де лу ''Вла да лац'' до-
пу шта вла да ру да се бо ри свим рас по ло жи вим сред стви ма, а у 
''Раз ми шља њи ма'' Ма ки ја ве ли ка же да сва ка др жа ва мо ра да во ди 
осва јач ку по ли ти ку, јер су сви на ро ди се бич ни и гра бљи ви. Др жа ва 
тре ба да по ко ри дру ге,  пре не го што дру ги по ко ре њу. По ли ти ка 
осва ја ња пред ста вља, у су шти ни, бор бу др жа ве за свој оп ста нак. 
Др жа ва тре ба да за поч не рат он да ка да то њој од го ва ра, а не ње ном 
про тив ни ку. Јак на род не мо ра да тра жи са ве зни ке, јер му се они 
са ми ну де. Ја ка др жа ва по бе ђу је за то што има сна гу, али и ве ру у 
се бе, ко ли ко и хра бро сти и од луч но сти. ДантеАлигијери (1265-
17)  Исто, стр. 50
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1321) и ЕразмоБотердамски (1466-1536) ни су прав да ли ра то ве. 
Сма тра ли су да сва ки спор тре ба ре ша ва ти у ''ти ши ни ми ра''.18)

У буржоаскомсхватању ра та   вла да уве ре ње да, пра во сва ке 
зе мље на рат по ста је за ко ни то. То је, у ства ри, пе ри од ка да до ла зи 
до ин те гра ци је ма њих др жа ва у  ве ће, али и до кон фли ка та, ко ји се 
нај че шће ре ша ва ју ра то ви ма. То је има ло ве ли ки ути цај на раз вој 
раз ли чи тих те о ри ја о ра ту.

Етичка теорија је јед на од пр вих це ло ви тих те о ри ја ра та. 
Осно ва јој је ети ка - до бро и зло. То је схва та ње ко је одо бра ва или 
осу ђу је рат. Мо ра ли стич ко схва та ње ра та гле да на рат не са мо да 
до но си ма те ри јал ну ко рист не го мо рал но уз ди же чо ве ка. Ме ђу тим, 
дру ги твр де су прот но. Дајератнеморалнакатегорија,јеродноси
људскежртвеинаносиматеријалнуштету. Они осу ђу ју рат, али 
не ма ју ути цај као апо ло ге ти. Апо ло ге ти(онај ко ји го во ри или пи ше 
од бра ну - бра ни лац) пре по ру чу ју рат као нео п ход ност. Сма тра ју га 
''по чет ком ви со ког мо ра ла'', а ве чи ти мир не мо гу ћим и штет ним. 
Они сма тра ју  да рат мо рал но уз ди же чо ве ка и из вла чи га из учма-
ло сти и тру ље ња. Нај и стак ну ти ји пред став ник је НичеиЛајбниц 
ко ји су ауто ри опа сне ре че ни це: ''вечитимирјемогућсамонагро
бљу''. Или пак Ни че о ва мак си ма гла си: ''Свидобриљудисуслаби,
јернисудовољнојакидабудузли.'' Они твр де да сва ка зе мља свој 
нај ви ши успон до жи вља ва по сле же сто ких ра то ва. Ме ђу тим,  упр-
кос сво јој те о ри ји Ни че ни је од го во ран за зло чи не на ци о нал-со ци-
ја ли зма. Иако при па да не мач кој бур жо а ској фи ло зо фи ји, екс трем-
ни на ци сти су ис тр за ли де ло ве Ни че о ве фи ло зо фи је и укла па ли је 
у на ци стич ку иде о ло ги ју. Не ки те о ре ти ча ри убра ја ју и Хе ге ла као 
пред став ни ка ове те о ри је (''Основефилозофијеправа''). Он у том 
де лу ис ти че: ''Каоштоветарбранијезероодгњилежи,такорат
бранинарододтрајнетишине''.19) Хе гел се раз ли ку је од оста лих 
апо ло ге та, што је сма трао да рат тре ба ана ли зи ра ти као дру штве ну 
по ја ву.

Биолошкатеорија ра та на сто ји да пред ста ви рат као при ро дан 
би о ло шки за кон у жи во ту на ро да. По њи ма ''Узрок ра та ће се увек 
скри ва ти у са мој при ро ди чо ве ка и дру штва, па рат ни ка да не ће не-
ста ти на зе мљи док по сто ји чо век - ње гов узроч ник''.
18)  Исто, стр. 53
19)  Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-

град, 2007 стр. 223. 230
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ТомасХобс(1588-1679) ен гле ски фи ло зоф твр ди да је чо век чо-
ве ку вук – hamohominilupusest. По ње му љу ди же ле је дан дру го га 
да уни ште, и та ко до ла зи до ра та. За то је по Хоб су ''ратприродно
стање''. Он тра жи ја ке др жа ве, ко је је ди но мо гу спре чи ти рат, и то 
си лом.20) Фа ши зам и на ци зам, по себ но Хи тлер су ко ри сти ли ову 
те о ри ју. Слич на схва та ња по сто је и да нас.  При ме њу је се Дар ви-
но ва те о ри ја, ко ја ка же: ''Кроз рат ја чи сти чу пра во да про ду же жи-
вот, док сла би ји мо ра ју да не ста ну.'' Хер бертСпенсер (1838-1905) 
ен гле ски фи ло зоф и со ци о лог о ра ту ка же: ''У ра ту по бе ђу је ја ча 
гру па ко ја се ка сни је ши ри.'' За тим ја ча са свим нео п ход ним ин сти-
ту ци ја ма, ко је у моћ ној др жа ви спре ча ва ју рат.

Раснатеорија је нај гру бља би о ло шка те о ри ја о ра ту. Она је 
про и за шла из по гле да на ви ше и ни же ра се, а за сни ва се на при род-
ном ода би ра њу љу ди, с тим што ви ше ра се до ми ни ра ју. За го вор-
ни ци  ове те о ри је ис ти чу да на род не ре пре зен ту ју ин те лек ту ал не 
и рад не спо соб но сти, не го при род на свој ства(крв, ра са, зе мља). 
Адолф Хи тлер (1889-1945) су ге ри ше да се чи та во чо ве чан ство по-
де ли у три гру пе: ра се ко је уте ме љу ју кул ту ру(Нем ци), ра се ко је 
но се кул ту ру(азиј ски на ро ди: Ја пан и Ки на), и ра се ко је ра за ра ју 
кул ту ру(Жи до ви и оста ли на ро ди). Нај зад у Тре ћем рај ху  ра си-
зам по ста је др жав на иде о ло ги ја. Ову те о ри ју је на ста вио Карл Ми-
лер(''са вр ше ни чо век је Не мац''). Ова те о ри ја има два зна ча ја: прво, 
по ку шај да се им пе ри ја ли стич кој по ли ти ци да би о ло шко зна че ње, 
и друго, да се план ски ути че на пси ху чо ве ка, угра ђу ју ћи у њу ин-
те ре се вла да ју ће кла се.

Малтузијанскатеорија је до би ла на зив по ен гле ском бур жо-
а ском еко но ми сти и све ште ни ку ТомасРобертуМалтусу (1766-
1834). Он твр ди да се мно же њем ста нов ни штва у ге о ме триј ској, 
а про из вод ња жи вот них на мир ни ца са мо у арит ме тич кој про гре-
си ји,  до ла зи до ''Законаапсолутнепренасељености'', што до во ди 
до гла ди и бе де у на ро ду. У сво јим ра до ви ма Мал тус ис ти че два 
на чи на у спре ча ва њу по ра ста ста нов ни штва, и то: Први – по зи ти-
ван је рат, епи де ми је, глад и дру го. Друго – не га ти ван је по сту пак 
скла па ња бра ка у зре лим го ди на ма и за го ва ра сек су ал ну уз др жљи-
вост. Мал тус је нај сна жни је де фи ни сао рат: ''Рат деј ству је као је дан 
од нај у ти цај ни јих бра на ста нов ни штва.'' След бе ни ци  Мал ту са иду 
још да ље, твр де ћи да су се у ра то ви ма по ја ви ле све но ве ци ви ли-

20)  Ste ve Chan, InternationalRelationsinPerspective–ThePursuitofSecutiry,Welfare,and
Justice, New York: Mac nil lan, Pu blic hing Com pany, 1984, p. 108-113
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за ци је, за то су твр ди ли да је рат је дан од нај и стак ну ти јих об ли ка 
у од ви ја њу дру штве ног жи во та. Да кле, за го вор ни ци ове те о ри је 
сма тра ју да се ра ди пре ко број ног ста нов ни штва тра же сред ства за 
жи вот ван гра ни ца и да та да до ла зи до ра та. Про тив ни ци ове те о-
ри је су твр ди ли да рат не иза зи ва ју глад ни, већ они жељ ни бо гат-
ства.21)Геополитичкатеорија до ка зу је да узро ци ра та ни су у са мом 
дру штву, у ње го вој кла сној под ре ђе но сти, не го у не до вољ ном жи-
вот ном про сто ру. По ли тич ко ор га ни зо ва ње(па и др жа ва)  за ви си 
од ге о граф ске сре ди не, тла на ко јем жи ви од го ва ра ју ћа за јед ни ца, 
ве ли чи не и са ста ва тла, ге о граф ског по ло жа ја и гра ни ца са су се ди-
ма. За то др жа ва мо ра обез бе ди ти ове усло ве ако хо ће да оп ста не и 
да се про ши ри. Ова те о ри ја је на шла нај ве ћу при ме ну у Не мач кој. 
Хи тлер је у свом де лу Mоја бор ба ( “Majn kamf”) ко ју је на пи сао у 
за тво ру 1923. го ди не а об ја вио је 1925. год. пи сао: ''Ми на ци о нал-
со ци ја ли сти мо ра мо оси гу ра ти не мач ком на ро ду по треб ну зе мљу  
и тло у све ту. Ово је је ди на ак ци ја ко ја је пред Бо гом и на шим не-
мач ким по ко ле њи ма до пу сти ла оправ да ност про ли ва ња кр ви.'' Без 
об зи ра на по уч не при ме ре о ра то ви ма  из про шло сти ко ји су од-
не ли де се ти не ми ли о на љу ди, на по чет ку XXI ве ка, мно ги вој ни 
те о ре ти ча ри и по ли ти ча ри прав да ју ста ци о ни ра ње сво јих сна га на 
ту ђим те ри то ри ја ма.

Комунистичка схва та ња  о ра ту, на си љу и ми ру   свр ста ва ју се 
у две гру пе срод них схва та ња: социјалутопистичка (То мас Мор, 
То ма зо Кам па не ла...) и марксистичка (Карл Маркс, Фри дрих Ен-
гелс, Ле њин, Франц Ме ринг..).  Јед на и дру га гру па схва та ња по-
ла зе од кри ти ке ка пи та ли стич ког дру штва и ње го вих уста но ва за 
екс пло а та ци ју, на ро чи то, при ват не сво ји не и пред ла жу но ви про-
је кат дру штва без при ват ног вла сни штва и еко ном ске не јед на ко-
сти, као из во ра дру штве ног зла. Док се уто пи сти, с јед не стра не, 
за ла жу про тив ра та, до пу шта ју ћи са мо од брам бе ни рат, до тле се 
марк си сти за ла жу за пра вед не ра то ве: ре во лу ци о нар не(про ле та ри-
ја та про тив бур жо а зи је), осло бо ди лач ке и  од брам бе не, а про тив су 
не пра вед них ра то ва, осва јач ких, на па дач ких и им пе ри ја ли стич ких.

Је дан ве о ма зна ча јан пе ри од у људ ској исто ри ји пред ста вља 
пе ри од хлад ног ра та у дру гој по ло ви ни XX ве ка. На кон за вр шет ка 
‘’хладнограта’’ у све ту не ма ста бил ног ми ра. Ни ка да по ли ти ча ри 
ни су ви ше го во ри ли о ми ру и без бед но сти, а ни ка да као на кон за вр-

21)  Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о-
град, 2007, стр. 223
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шет ка ‘’хлад ног ра та’’ чо век ни је био угро же ни ји и не бе збед ни ји. 
Иако је хлад ни рат усло вио тр ку у на о ру жа њу, он је ипак пред ста-
вљао је дан ба ланс из ме ђу ве ли ких си ла и мо же се ре чи био бра на 
ве ћим ору жа ним су ко би ма. Ме ђу тим, на кон за вр шет ка ‘’хлад ног 
ра та’’ и ус по ста вља ња уни по лар ног си сте ма мо ћи, ве ли ки број ма-
лих зе ма ља по ста је ме та на си ља од стра не кре а то ра но вог свет-
ског по рет ка и гло ба ли за ци је све та. Да кле, агре сив но по на ша ње 
не ких ве ли ких си ла над ма лим и не моћ ним зе мља ма, по ли тич ки и 
вој ни при ти сци  и гра ђан ски су ко би  обе ле жи ли су пе ри од на кон  
за вр шет ка ‘’хлад ног ра та’’ све до по чет ка XXI ве ка.“Хлад ни рат” 
је тра јао све до кра ја осам де се тих го ди на ХХ ве ка и пред ста вљао 
је ста ње “ни ра та ни ми ра”, а два су прот ста вље на вој но-по ли тич-
ка и иде о ло шка бло ка (НА ТО и Вар шав ски) раз ви ја ли су мо дер но 
оруж је и опре му ра зор не мо ћи  у ко ли чи на ма ка кве ни су за бе ле же-
не до та да. 

Од за вр шет ка ‘’хлад ног ра та’’ до по чет ка XXI ве ка, ре ги о нал-
ни су ко би ши ром пла не те, пред ста вља ју је дан су од нај ве ћих про-
бле ма са вре ме ног све та. У 1992. го ди ни у све ту је би ло 35 рат них 
су ко ба, а то ком 1994. го ди не у све ту су во ђе на 34 ве ћа ору жа на 
су ко ба на 28 ло ка ци ја. од 1945. го ди не у ре ги о нал ним су ко би ма 
по ги ну ло је, пре ма про це на ма, ви ше од де ве де сет ми ли о на љу ди. 
Због њих је ви ше од пе де сет ми ли о на љу ди по ме ре но са сво јих 
ог њи шта.22) Ве ли ки број те о ре ти ча ра сма тра да ће се број су ко ба 
уве ћа ва ти и за хва ти ти и оста ле де ло ве све та. Раз ло зи су ве о ма ви-
ше стру ки, из ме ђу оста лог и: Вој но-ин ду стриј ски ком плек си, ње-
го ви по тен ци ја ли и ма сов на вој но-ис тра жи вач ка и про из вод на спо-
соб ност, за по сле ност рад ни ка, тр жи ште оруж јем и ви со ки вој ни 
бу џет, (ко ји су са мо у 1995. го ди ни до сти гли у све ту око хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра) тра же про стор, тр жи ште и “по тро ша че”, а они 
се мо гу на ћи са мо на про сто ри ма рат них су ко ба. Тех нич ко-тех но-
ло шки раз вој ин ду стри је, еко но ми је, за по сле ност ин ду стриј ских 
по тен ци ја ла зе ма ља, ре ги о на и кон ти не на та, сра змер но том раз во-
ју, не ће се од ви ја ти без обез бе ђе ња си ро ви на и по гон ске енер ги-
је. Си ро ви не и енер ген ти ни су рав но мер но рас по ре ђе ни на зе мљи, 
што мо же би ти озби љан про блем да ова ква ин ду стриј ска ма ши не-
ри ја пра вил но и ефи ка сно функ ци о ни ше. Наф та, гас, хра на, во да, 
ми не рал не си ро ви не ни су до ступ ни свим зе мља ма, што је је дан од 
бит них усло ва да се жи вот не сме та но на ста ви. По сто ји опа сност 
да до ђе до не спо ра зу ма из ме ђу оних ко ји тим бо гат стви ма рас по-

22)  Исто, стр. 227
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ла жу и оних ко ји ма су та бо гат ства по треб на, а не ма ју их у сво јој 
зе мљи.

Но ви свет ски по ре дак на стао по сле “хлад ног ра та” ни је ство-
рио усло ве за на пре дак  и мир ме ђу на ро ди ма. Уме сто “хлад ног 
ра та”,  ус по ста вља се хлад ни мир. По ли тич ке кри зе, ре ли ги о зни, 
ет нич ки и дру ги су ко би, нај че шће су по сле ди це по ку ша ја оства ри-
ва ња еко ном ских, на ци о нал них, а по не кад и нај ва жни јих при ват-
них ин те ре са тран сна ци о нал них ком па ни ја. На по чет ку XXI ве ка 
свет  по тре са ју мно го број ни су ко би. Во де се гра ђан ски ра то ви, па 
и ра то ви ме ђу др жа ва ма, ко ји се те шко за у ста вља ју и ко ји пре те да 
из мак ну кон тро ли и пре ра сту у ре ги о нал не ра то ве. Сви ве ћи ору-
жа ни су ко би во ђе ни то ком 1993. и 1994. го ди не би ли су по сво јој 
су шти ни гра ђан ски ра то ви, а њи хов циљ је био про ме на вла де или 
кон тро ла над по је ди ним под руч ји ма (те ри то ри ја ма). Раз би ја њем 
Ју го сла ви је и  рас па дом Со вјет ског Са ве за до ла зи до ве ћих ору-
жа них су ко ба због ус по ста вља ња гра ни ца но вих др жа ва. Су ко би 
у Ал жи ру и Та џи ки ста ну усме ре ни су на сме ну вла сти, док је нај-
но ви ји рат у не ким африч ким др жа ва ма ме ша ви на те ри то ри јал них 
зах те ва и же ље за сме ном вла сти. 

АСИМЕТРИЧНИВОЈНИИНЕВОЈНИОБЛИЦИ
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИ

Да би се  раз у ме ло шта пред ста вља ју аси ме трич ни  ра то ви, 
по треб но је да ти струк ту ру де фи ни ци је тог у вој ној тер ми но ло ги-
ји још увек ма ло рас про стра ње ног кон цеп та, ко ји, ме ђу тим,  ни је 
нов ка да су де ша ва ња у пи та њу. Ге ри ла  је,  нај пре спон та но, за тим 
у те о ри ји, су ге ри са ла де фи ни ци ју аси ме три је, та ко што је ну ди ла 
ре ше ња ко јим би се па ри ра ло сна га ма про тив ни ка.

Симетрију23) ка рак те ри ше ‘’пра ва про пор ци ја’’, као што је 
слу чај у ар хи тек ту ри. Та ко, си ме три ја пред ста вља нај ма ње два 
упо ред на еле мен та. Аси ме три ја је све сно од су ство си ме три је, док 
је ди си ме три ја не до ста так си ме три је. Да кле, аси ме три ја је од ре ђе-
ни ја од ди си ме три је, јер је ‘’пра ва про пор ци ја’’ од сут на а ис прав ка 
ни је мо гу ћа. Митолошкопореклоасиметријеможесеприписати
младомДавиду,победникунадФилистејцемГолијатом,надомак
Јерусалима.Супротстављенмоћнонаоружаномдиву,младипа
стир,дабиизбегаоборбу,послужиосесвојимгенијемиобичном
23)  Бар те ле ми Кур ман и Дар ко Риб ни кар, Аси ме трич ни ра то ви, НИЦ – Вој ска, Бе о град, 

2003, стр. 20
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праћкомсмртнопогодионепријатељауглаву.Односснагабиоје
потпунонеуравнотежен,алијеипакслабијипобедио.У Би бли ји 
је за пи са но: ‘’та ко, по мо ћу праћ ке и ка ме на, Да вид је био ја чи од 
Фи ли стеј ца, и обо ри га и од у зе му жи вот, без ма ча у ру ци.’’ Овај 
до га ђај сим бо ли зу је по бе ду ју на штва над оруж јем и  ума над сна-
гом. Са стра те гиј ског ста но ви шта си ме три ја се по и ма као бор ба 
рав но прав них про тив ни ка, ди си ме три ја као на сто ја ње јед ног од 
њих да стек не ква ли та тив ну и/или кван ти та тив ну пред ност, док 
аси ме три ја од го ва ра обр ну том по ступ ку, а то је да се ис ко ри сте све 
сла бо сти про тив ни ка и на не су му се што ве ћи гу би ци.

Дисиметријамо же би ти отво ре но ис по ље на ре ше ност за ства-
ра њем јед не све о бу хват не стра те ги је, ко ја за рад по сти за ња ци ља, 
те жи да на мет не пре ва гу у сред стви ма. Ова кву ре ше ност обич но 
ис по ља ва ју др жа ве, та ко да се те жња ди си ме три ји мо же ве зи ва ти 
за не ку по ли тич ку од лу ку. Не моћ у сна га ма не под ра зу ме ва ис кљу-
чи во ди си ме три ју у вој ним сред стви ма, већ и бо љу ко ор ди на ци ју 
сред ста ва за ко му ни ка ци ју и рат у це ли ни. Ге не рал но по сма тра но, 
стра те ги ја мо же би ти ди си ме трич на уко ли ко је дан од про тив ни ка 
рас по ла же ква ли тет ни јим ко манд ним цен тром, ка ко у по гле ду об-
у че но сти са ста ва, та ко и у по гле ду су пер и ор но сти сред ста ва ко јим 
се ко ри сти. На су прот аси ме три ји, ди си ме три ја се обич но по ве зу је 
са стра те ги јом др жа ве, а не стра те ги јом не ке не др жав не гру пе. То 
зна чи  да на о ру жа не гру пе на те ре ну мо гу ко ри сти ти аси ме трич на 
сред ства, из бе га ва ју ћи ја ке тач ке про тив ни ка ина сто је ћи да се с 
њом су ко бе у, за ње га, не по вољ ни јим окол но сти ма.Ме ђу тим, ди-
си ме три ја из и ску је ду го роч не ин ве сти ци је с ци љем да се на тех-
нич ком пла ну по стиг не су пер и ор ност, што ни је сви ма до ступ но. 
Са мим тим, ди си ме три ја оста је ис кљу чи ва при ви ле ги ја моћ них. 
Асиметријапод ра зу ме ва од би ја ње пра ви ла бор бе ко ја на ме ће про-
тив ник, чи не ћи та ко све опе ра ци је пот пу но не пред ви ди вим. То 
прет по ста вља исто вре ме но ко ри шће ње сна га ми мо њи хо ве основ-
не на ме не и, на ро чи то оних  ко ји су из ван сва ке сум ње (као што су 
ци ви ли), за тим оруж ја про тив ко јих сред ства за шти те ни су увек 
при ла го ђе на(оруж ја за ма сов но уни ште ње), ме то да ко је не ги ра ју 
кон вен ци о нал ни на чин ра то ва ња, ме ста су ко бља ва ња ко ја се не 
мо гу пред ви де ти(ужи де ло ви гра до ва, јав на ме ста) и фак то ра из-
не на ђе ња, при че му је ова по след ња ка рак те ри сти ка нај зна чај ни-
ја. Ко ри сте ћи тех нич ки јед но став на сред ства аси ме три ја се мо же 
по и сто ве ти ти с ‘’оруж јем си ро ма шних’’, у ме ри у ко јој број ним 
уче сни ци ма, са ве о ма огра ни че ним сред стви ма, отва ра мо гућ ност 
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пот пу но не сра змер не ште те. То, ме ђу тим, не зна чи да је аси ме три-
ја за ме на ко ја се пру жа они ма ко ји ма је ди си ме три ја не до ступ на.
Са свим је мо гу ће да и моћ ни ак те ри, и то пот пу но све сно, ода бе ру 
стра те ги ју аси ме три је, ме ша ју ћи чак овај кон цепт с ‘’рат ном ве-
шти ном’’, као да он обе ћа ва успех из над свих оче ки ва ња, има ју ћи 
у ви ду да је ни во ан га жо ва них сна га знат но ни жи од по стиг ну тих 
ре зул та та.24) Дисиметријамо же би ти де ло твор на је ди но уко ли ко 
про тив ник ко ри сти сред ства ко ја се мо гу от кри ти и пред ви де ти, 
тј. она про тив ко јих је мо гу ће од у пре ти се. И,штоједисиметрија
израженија,тосуасиметричнасредствабројнијаитимеефика
снија. Мо же се кон ста то ва ти да, што је ди си ме три ја ве ћа, по ве ћа ва 
се и по ље при ме не аси ме три је. Да кле, пра по че ци аси ме три је на-
ла зе се у де фан зив ном от по ру про тив над моћ ни јег про тив ни ка.25) 
Због сво јих број них успе ха, од ко јих су, мно ги по ста ли пред мет 
те о ри ја, аси ме три ја је по ста ла истин ско ору ђе ра та ко јим је мо гу ће 
не са мо од не ти зна чај не по бе де, већ на ро чи то, од ба ци ти не при ја те-
ља, кат кад га и сло ми ти и трај но му се на мет ну ти. 

Резиме
Ратјесукобдржава,војнополитичкихсавеза,класа,
нацијаили другихдруштвених група, укомесепри
мењујемасовнооружанонасиље, радиостваривања
одређенихциљева.Најважнијидеората је оружана
борба,алисеонводинасвимпољимадруштвенихде
латности,онјетоталанисвеобухватан.Ратовисе
могукласификоватинаосновуразличитихкритерију
ма.Зависноодциља,иидејнополитичкеоријентаци
је,на:националноослободилачке,верске,одбрамбене,
нападачке,контрареволуционарнеитд.Уважавајући
присуствоорганизационихформацијавојнесилерато
висемогукласификоватинафронталне,укојимасе
борбенадејстваводекрозсударенепријатељанаја
сноомеђенимфронтовимаинапартизанске.Обзиром
народовевојскеиместаизвођењаоперацијаратови
седелена: копнене,поморскеиваздушнеиуодносуна

24)  Исто, стр. 23
25) Ту при мер Да ви да, ко ји ко ри сти по себ ну стра те ги ју да би над вла дао Го ли ја та и на те рао 

Фи ле стеј це да диг ну оп са ду Је ру са ли ма, ука зу је да је аси ме три ја по след ња бра на пре 
са мог пот чи ња ва ња не при ја те љу. Ре чи та је епи зо да ка да су Га ли под вођ ством Бре ну са 
по ку ша ли да осво је Рим. На кон ви ше ме сеч не оп са де, ко ри сте ћи пре дах Ри мља на, Га-
ли су се под окри љем но ћи од лу чи ли за од суд ни на пад. Гу ске са Ка пи то ла, по све ће не 
Ју но ни, уз бу ни ле су рим ску стра жу и осу је ти ле на пад. Ипак, на кра ју, ди за ње оп са де 
усле ди ло је тек по што су Рим ски пр ва ци Бре ну су и ње го вој моћ ној вој сци ис пла ти ли 
ве ли ки да нак, али чи ње ни ца је да би гал ски рат ни ци до шли до још ве ћег бла га да су 
ус пе ли да за го спо да ре гра дом, што им ни кад ни је по шло за ру ком. ( Љу бо мир Ста јић – 
Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 2007 стр. 230   )
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видборбенихдејстава на: офанзивнеидефанзивне.
Зависноодвременскогипросторногделовањаратови
седелена:локалне,регионалнеисветске.
Многитеоретичариратовенаосновудруштвенопо
литичкогкарактера деленанападачкеиодбрамбе
не,односноправеднеинеправедне:ратовесаограни
ченимциљемиратовесарадикалнимциљем.Иакоје
ратуопштемсмислузабрањенмеђународнимправом,
постојератовикојисетешконемогуизбећи,атосу
праведни,ослободилачки–одбрамбениратови.Теори
јаправедногратаможебитиподељенанатридела,
којисеулитературинаводеналатинскомјезикуито:
jus  ad  bellum, који сетиче правде у рату уопште,
jus inbellum,који сетичеправде уратунаконшто
јепочеоиjuspostbellum,којисетичеправдеурату
узавршнојфазирата,позавршетку.Дакле,ослобо
диолачкиправедниратнеминовнонамећеситуацијуу
друштвуукојојсесвиљудскииматеријалниресурси
стављајууфункцијуодбрамбенограта.
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SOCIALNATUREOFTHEWAR
Summary

The war is the conflicts of the states, militarypolitical
unions,classes,nationsandothersocialgroups,inwhich
thereareimplementedmassarmviolenceforpurposeof
achievementofdefinedobjectives.Amostimportantpart
of thewar is thearmedbattle,but it isalsomadeinall
areasofsocialactivity,itiscomprehensiveandtotal.The
warscouldbeclassifiedonthebasisofvariouscriteria.
Dependingontheobjectivesandideologicalpoliticalori
entation they could be classified as: nationalliberating,
religious, defensive, attacking, counterrevolutionary
ones,etc.Takingintoconsiderationapresenceoforgani
zationalformationsofthemilitarypowerthewarscould
be classified into frontal ones, inwhich themilitaryac
tivitiesaremadeinaformoftheclashesofenemyforces
in clearly defined fronts and on the  partisanlike ones.
Regardingthebranchesofmilitaryandtheplaceswhere
the operations take place, the wars could be classified
intoterrestrial,navalandaerialones.Regardingtheway
ofmilitaryactivitytheycouldbeclassifiedintooffensive
anddefensiveones.Regardingtimeandspaceelementsof
militaryactivitiesthewarscouldbeclassifiedinto:local,
regionalandtheworldones.
Many theoreticiansclassify thewarson thebasisof so
cialpolitical character on the attacking and defending
ones,orjustifiedandunjustifiedones:thewarswithlim
itedobjectiveandthewarswithradicalone.Althoughthe
waringeneraltermhasbeenbannedbyinternationallaw,
therehavebeenthewarsthatcouldhardlybeavoided,and
these are justified, liberatingdefendingwars. Theory of
justifiedwarcouldbeclassifiedintothreeparts,thatare
markedinliteratureinLatinlanguageas:jusadbellum,
regardingthejusticeinthewaringeneral,thenjusinbel
lum,regardingthejusticeinthewarafteritsstartandjus
postbellum,regardingthejusticeinthewarinthefinish
ingphaseofthewarandafterthewar.Shortly,liberating.
justifiedwarinevitablyenforcesasituationinthesociety
inwhichallhumanandmaterialresourcesareputintothe
functionofdefensivewar.
KeyWords:war,society,politics,politicalviolence,theo
ry,law.
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