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тј.јачањадемократскихинационалнихкапацитета
њенихдруштвених,цивилнодруштвенихиполитичких
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скенепослушности,негоирачунатисњима.
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протестнипокрети,цивилнодруштво,друштвенеи
политичке институције, демократски и национални
капацитети.

Gра ђан ска не по слу шност, као од ре ђе на спе ци фич на прак са по ли-
тич ког де ло ва ња гра ђа на, пред ста вља за пра во ти пич но мо де ран 

об лик не по слу шно сти, ко ји је ба зи ран на јед ном кон цеп ту suigene
ris. Но, иако се ра ди о јед ној по све мо дер ној иде ји и прак си, она се 
ипак ба зи ра и на не ким еле мен ти ма ра ни јих, по сво јој свр си слич-
них тра ди ци ја у про це си ма де ли ги ти ми за ци је би ло са ме по ли тич-
ке вла сти би ло ње них од лу ка. Ка да је реч о ба шти ни тих тзв. исто-
риј ских об ли ка не по слу шно сти, не спор но је да се мо дер ни раз вој 
гра ђан ске не по слу шно сти  - и то нај пре њен но во ве ков ни раз вој, а 
по том и ње на до ми нант на са вре ме на схва та ња - осла њао пре све га 
на на сле ђе оних ан тич ких кон цеп ци ја „гра ђан ске не по слу шно сти“ 
ко је су ову те ме љи ле на раз ло зи ма прав де. По ред то га, у мо дер ни 
кон цепт и прак су гра ђан ске не по слу шно сти ин кор по ри ра ни су де-
ли мич но и еле мен ти ра но-хри шћан ске тра ди ци је не по слу шно сти 
из раз ло га са ве сти; а по не ким ми шље њи ма, они ба шти не и по је ди-
не аспек те пра ва на от пор ти ра ни ји, ко ли ко год то би ли су штин ски 
раз ли чи ти ин сти ту ти ко ји се ка рак те ри шу и пот пу но раз ли чи тим 
исто ри ја ма.1) У сва ком слу ча ју, мо же се ре ћи да је до кон ци пи ра ња 

1) Овим ста ри јим кон цеп ти ма и тра ди ци ја ма, тј. исто риј ским об ли ци ма не по слу шно сти 
гра ђа на, по све ти ли смо не ке на ше ра ни је ра до ве, где смо де таљ но раз мо три ли њи хов 
раз вој, уз на сто ја ња да да мо њи хо во ја сно пој мов но од ре ђе ње и ука же мо на њи хо ве 
слич но сти и раз ли ке у од но су на са вре ме ни кон цепт и прак су гра ђан ске не по слу шно-
сти. О ан тич ким кон цеп ци ја ма „гра ђан ске не по слу шно сти“, као и о ра но-хри шћан ској 
тра ди ци ји не по слу шно сти из раз ло га са ве сти и на ње ним те ме љи ма на ста лом са вре ме-
ном ин сти ту ту при го во ра са ве сти, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не по слу-
шност и при го вор са ве сти: Кон цеп ту ал ни раз вој и пој мов но раз гра ни че ње“, Политич
каревија, бр. 4/09, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 1-26. О пра ву на от пор ти ра ни ји, као и о 
још јед ном спе ци фич ном ин сти ту ту - тзв. пру жа њу по мо ћи угро же ној др жа ви, ви де ти: 
Алек сан дра Ми ро вић, „Гра ђан ска не по слу шност, пра во на от пор ти ра ни ји и 'по моћ 
угро ће ној др жа ви' као ме ха ни зми за шти те и (по нов ног) ус по ста вља ња де мо крат ског 
устав ног по рет ка“, Српскаполитичкамисао, бр. 4/09, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 11-44.   
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мо дер не иде је и прак се гра ђан ске не по слу шно сти, ко ја ће се раз-
ви ти у јед ну спе ци фич ну ци вил ну стра те ги ју и по себ ну по ли тич ку 
прак су, у оном об ли ку у ко јом је ми да нас по зна је мо, мо гло до ћи 
тек с оп штим раз во јем мо дер ног дру штва, на кон ду го трај ног про-
це са ево лу ци је ка ко на прак тич но-по ли тич ком и дру штве ном, та ко 
и на те о риј ском пла ну. 

На прак тич но-по ли тич ком пла ну, то је под ра зу ме ва ло ус по ста-
вља ње и раз вој мо дер них де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја; 
на дру штве ном пла ну, пак, то  је зна чи ло раз вој по ли тич ке (са мо)
све сти код при пад ни ка дру штва, пре све га о њи хо вом по ли тич ком 
су бјек ти ви те ту и о њи хо вим нео ту ђи вим људ ским и гра ђан ским 
пра ви ма. Но, ка да је реч о те о риј ском по љу, то је та ко ђе зах те ва ло 
и уна пре ђе ње те о риј ске ми сли о ва жно сти про це са (де)ле ги ти ми-
за ци је по ли тич ке вла сти и ње них од лу ка и о са мим осно ва ма ле-
ги тим но сти, као и о при ро ди по ли тич ке обли га ци је гра ђа на на по-
слу шност и ње ним гра ни ца ма, уз ну жно ево лу и ра ње оних ра ни јих 
иде ја-пре те ча у сми слу њи хо вог ви ше а спект ног ре де фи ни са ња, а 
пре све га у прав цу фор му ли са ња не на сил но сти као ис кљу чи вог и 
је ди но при хва тљи вог на чи на де ло ва ња у при ме ни овог сред ства 
по ли тич ке бор бе и по ста вља ња де мо крат ског по ли тич ко-прав ног 
по рет ка као си стем ско-ин сти ту ци о нал ног окви ра ко ји се ова квом 
прак сом не сме угро зи ти. 

Увид у исто ри ју мо дер ног раз во ја гра ђан ске не по слу шно сти 
омо гу ћа ва пре све га све о бу хват но са гле да ва ње ге не зе овог спе ци-
фич ног при род ног пра ва гра ђа на ко је је, у слу ча ју на сту па ња од ре-
ђе них окол но сти ве за них за озбиљ ну кри зу ле ги тим но сти вла сти,  
исто вре ме но и њи хо ва при род на ду жност. Али, по ред то га, та кав 
увид је ва жан  јер до при но си и пра вил ном раз у ме ва њу при ро де, 
зна ча ја, уло ге и свр хе овог ти па ва нин сти ту ци о нал ног де ло ва ња. 
На и ме, спо зна ја де мо крат ских ка па ци те та прак се гра ђан ске не-
по слу шно сти и ње ног мо гу ћег до при но са ва жној функ ци ји ко је 
ци вил но дру штво и ње го ви су бјек ти има ју у про це су до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка и кре и ра њу јав не по ли ти ке, од но сно у про це-
су ре ви зи је и ино ви ра ња пра ва и по ли ти ке и ре ди зај ни ра ња дру-
штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, по ста је пот пу на са мо ако се 
има ју у ви ду и не ки кон крет ни, исто риј ски и са вре ме ни, при ме ри 
успе шне при ме не та кве прак се, ко ји су има ли та ко зна чај не ефек-
те да су до при не ли, мо же се ре ћи, ци ви ли за циј ским по ма ци ма у 
раз во ју по је ди них по ли тич ких си сте ма. Они се огле да ју у свим 
оним слу ча је ви ма: од уки да ња уста но ве роп ства и, ка сни је, ра сне 
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дис кри ми на ци је у аме рич ком по ли тич ком си сте му; по том, уки да-
ња бри тан ског ко ло ни јал ног си сте ма вла сти у Ин ди ји; те уки да ња 
оп ште вој не оба ве зе у Ве ли кој Бри та ни ји; пре ко сла бље ња ко му ни-
стич ких ре жи ма и ру ше ња не ких пост ко му ни стич ких ауто ри тар-
них ре жи ма; па све до нај но ви јих на сто ја ња ан ти гло ба ли стич ких 
и дру гих но вих дру штве них по кре та да се при ме ном та квог стра-
те гиј ског про тест ног де ло ва ња ути че на са вре ме не на ци о нал не, 
тран сна ци о нал не и над на ци о нал не цен тре мо ћи ка ко би се спро ве-
ле од го ва ра ју ће ре фор ме, пре све га у по гле ду по сто је ћег (нео ли бе-
рал ног) об ли ка ка пи та ли стич ког си сте ма.2) Све ово, на и ме, го во ри 
у при лог то ме да је и у слу ча ју Ср би је и ње не де мо крат ске кон со-
ли да ци је, тј. ја ча ња де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та ње-
них дру штве них, ци вил но-дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
а у кон тек сту са вре ме них гло ба ли за циј ских и, по себ но, ин те гра-
ци о них про це са ко ји ма она те жи, ва жно не са мо раз у ме ти зна чај 
ко рек тив не и про јек тив но-ино ва тив не функ ци је ле ги тим не гра ђан-
ске не по слу шно сти, не го и ра чу на ти с њи ма.  

Те о риј ски и ем пи риј ски усло ви за раз вој мо дер не иде је и прак-
се гра ђан ске не по слу шно сти сте кли су се, да кле, тек у но вом ве ку, 
ка да је до шло до кон сти ту и са ња де мо крат ских устав них др жа ва и 
ре ви та ли зо ва ња и да љег раз во ја де мо крат ске те о ри је, али и раз во-
ја гра ђан ске по ли тич ке све сти. По Мол на ру, два ну жна пред у сло-
ва за раз вој мо дер ног кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти би ли су: 
1. „по ми ре ње“ ли бе ра ли зма и де мо кра ти је то ком XIX ве ка, пу тем 
ус по ста вља ња пред став нич ко-де мо крат ског по ли тич ког си сте ма, 
уте ме ље ног на основ ним пра ви ма чо ве ка; и 2. пре ва зи ла же ње по-
сле ди ца („сле га ње тек тон ских по ре ме ћа ја“) ко је су про у зро ко ва-
ле на ци о на ли стич ке и ко му ни стич ке иде о ло ги је у XIX и XX ве ку, 
ка ко у Евро пи, та ко и ван ње.3) Ка ко је, ме ђу тим, Евро па нај ви ше 
би ла за хва ће на по ку ша ји ма ре во лу ци о нар ног оства ре ња ро ман ти-
чар ских иде ја и про је ка та, на овом кон ти нен ту ду го ни је ни по-
сто ја ло за ни ма ње за пи та ње гра ђан ске не по слу шно сти, као пи та ње 

2) Ј. Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) је већ одав но ус твр дио да је си сте му ка сног ка пи та ли-
зма ин хе рент на хро нич на кри за ле ги ти ми те та, ука зав ши на сву сло же ност про бле ма са 
ко ји ма се у тој сво јој фа зи оакав тип по рет ка су срео на по љу ле ги тим но сти (ви де ти: 
Jürgen Ha ber mas, Problemilegitimacijeu kasnomkapitalizmu, Na pri jed, Za greb, 1982). Но, 
да на шње ис ку ство по ка зу је да су вре ме ном, са раз во јем и гло бал ним ши ре њем нео ли-
бе ра ли зма и до сти за њем ње го вог зе ни та, ти про бле ми по ста ја ли са мо још сло же ни ји и 
мно го број ни ји.

3) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, у: исти аутор, 
Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, 
Бе о град, 2002, гл. XXIV, стр. 230.
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јед не ево лу тив не стра те ги је по ли тич ког де ло ва ња. Због то га ће до 
ожи вља ва ња ин те ре со ва ња за ан тич ко на сле ђе гра ђан ске не по слу-
шно сти (тзв. со кра тов ско на сле ђе) до ћи упра во ван европ ског тла, 
од но сно нај пре у Аме ри ци, а по том у Афри ци и Ази ји, да би се на 
„ста ром“ кон ти нен ту тој по ли тич кој тра ди ци ји при дао ве ћи зна чај 
тек по сле Дру гог свет ског ра та.

Гра ђан ска не по слу шност је на по чет ку свог мо дер ног раз во-
ја још увек има ла ре ли гиј ски кон текст, по што је ини ци јал но би ла 
усме ре на про тив вер ске дис кри ми на ци је, а не „све тов не“ не прав-
де, у сми слу да по ли тич ки (у ужем зна че њу те ре чи), со ци јал ни и 
ме ђу ет нич ки мо ти ви та да ни су има ли ни ди рект ну ни ин ди рект ну 
уло гу у ње ном спро во ђе њу. Та ко ђе, мо дер ни по јам гра ђан ске не-
по слу шно сти још ду го ће се раз у ме ва ти у оном ши рем сми слу у 
ко ме се прин ци пу са ве сти, без об зи ра на то да ли се он за сни ва на 
ре ли гиј ској или не кој дру гој при ват ној ети ци (а не устав ним, тј. оп-
ште ва же ћим или ве ћин ски при хва ће ним по ли тич ким прин ци пи ма 
и, ме ђу њи ма, по себ но прин ци пи ма људ ских пра ва), при да је уло га 
уте ме љу ју ћег осно ва ове вр сте по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на.

Као пр ви при мер при ме не мо дер не прак се гра ђан ске не по слу-
шно сти узи ма се слу чај кве ке ра у аме рич ким ко ло ни ја ма из XVII 
ве ка. Реч је о јед ној ра ди кал ној про те стант ској сек ти, по ре клом из 
Ен гле ске, чи ји су при пад ни ци, по пут и не ких дру гих ра ди кал них 
сек ти, на при мер ме но ни та и ана бап ти ста, ис по ве да ли екс трем ни 
па ци фи зам, из ра жен у ста ву да се не тре ба од у пи ра ти злу. Они, 
ме ђу тим, за раз ли ку од дру гих, не са мо да су до зво ља ва ли већ су, 
шта ви ше, и за го ва ра ли не на сил ни от пор злу. Пре ма кве ке ри ма је, 
од са мог њи хо вог до ла ска у аме рич ке ко ло ни је сре ди ном XVII 
ве ка, због њи хо вих вер ских уве ре ња, спро во ђе на ре ли гиј ска дис-
кри ми на ци ја, ко ја је ишла све до из оп шта ва ња њи хо вих ко му на из 
жи во та ко ло ни ја. Да кле, по ред то га што ни су мо гли да ис по ве да ју 
сво ју ве ру јав но, они су би ли при ну ђе ни и да пот пу но изо ло ва но 
жи ве. Чак је и ста нов ни ци ма не ких обли жњих ко ло ни ја би ла уве-
де на за бра на пру жа ња го сто прим ства кве ке ри ма.4) То је до ве ло до 

4) То је био слу чај у Но вој Ни зо зем ској, где су ни зо зем ске ко ло ни јал не вла сти, сре ди ном 
XVII ве ка, из да ле про кла ма ци ју ко јом је би ла пред ви ђе на нов ча на ка зна за сва ког ко 
уго сти кве ке ра, при че му је тре ба ло да по ла из но са од ка зне иде пот ка зи ва чу. Али, на то 
ни су при ста ли ста нов ни ци гра да Флу шин га, ен гле ски про те стан ти ко ји су та ко ђе би ли 
вер ски дис кри ми ни са ни за бра ном др же ња јав них об ре да, те су ис по ља ва ли со ли дар-
ност са кве ке ри ма ко ји су би ли у још го рој по зи ци ји у од но су на њих, јер су ови би ли 
дис кри ми ни са ни и из оп шта ва њем од ко ло ни јал них вла сти. Сто га су, и по ред про го на и 
за тва ра ња, ти ен гле ски про те стан ти на ста ви ли да пру жа ју, и то јав но и де мон стра тив-
но, го сто прим ство кве ке ри ма, спро во де ћи на тај на чин гра ђан ску не по слу шност. Овај 
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њи хо вог ор га ни зо ва ног, али не на сил ног су прот ста вља ња та квим 
ре пре сив ним ме ра ма и дис кри ми на тор ним од лу ка ма вла сти, у ви-
ду про тест них мар ше ва (по знат је ми ро љу бив про тест ни марш ко ји 
су кве ке ри ор га ни зо ва ли 1657. го ди не у Ма са чу сет су, због уред бе 
о за бра ни и ка жњи во сти њи хо вог уго шћа ва ња и по ма га ња њи ма, а 
у ко ји су кре ну ли са Род Ај лен да), под но ше ња пе ти ци ја ка ко на ме-
снич кој, та ко и цен трал ној вла сти у ме тро по ли, ди рект ног от ка зи-
ва ња по слу шно сти по зи тив но прав ним ак ти ма ко ји ма је по др жа ва-
на та ква дис кри ми на ци ја пре ма њи ма и др. И по ред про го на, све 
док ни су, уз по моћ  ен гле ске кру не (кра ља Чар лса II), по сти гли свој 
циљ – уки да ње вер ске дис кри ми на ци је, кве ке ри су у Ма са чу сет су 
на ста ви ли да при ме њу ју гра ђан ску не по слу шност, ле ги ти ми шу ћи 
тај свој не на сил ни от пор „хри шћан ском иде јом о јед на ко сти свих 
љу ди као Бож јих ство ре ња“.5) Та ко је ово био и пр ви но во ве ков ни 
слу чај гра ђан ске не по слу шно сти ко ји је успе шно окон чан.6) 

Зна ча јан до при нос уоб ли ча ва њу мо дер ног кон цеп та гра ђан-
ске не по слу шно сти да ће, та ко ђе, и ши рок и до ста сна жан По крет 
про тив роп ства у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ко ји је спро-
во дио раз не ак ци је не по слу шно сти све до пот пу ног уки да ња ове 
уста но ве у тој зе мљи 1865. го ди не. Не ки од ње го вих по зна тих 
чла но ва по ста ли су и ве ли ки „гла со ви“ Аме ри ке, по пут на при-
мер Фре де ри ка Да гла са (Fre de rick Do u glass) ко ји је, ус пев ши да се 
из ба ви из роп ства, био нај пре во ђа овог по кре та, а ка сни је, и по-
ред свог афро-аме рич ког по ре кла, је дан од еми нент них зва нич ни ка 
Сје ди ње них Др жа ва.7) 

слу чај от ка зи ва ња по слу шно сти ко ло ни јал ним вла сти ма због кве ке ра по себ но из два ја 
А. Мол нар, у:Ibid.,стр. 232-3.   

5)  Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“, у: Пре драг Кр стић (ур.), Критичкипојмов
никцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004 , стр. 45.  

6)  „... 1665. го ди не Вр хов ни суд Ма са чу сет са до нео је од лу ку да се у овој ко ло ни ји кве-
ке ри мо гу сло бод но на ста њи ва ти, кре та ти и при вре ђи ва ти“ (пре ма: А. Мол нар, „Исто-
риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit., стр. 233). 

7) Фре де рик Да глас (1817-1895) је био од бе гли роб, ко ји је сна жно устао про тив та да-
шњег аме рич ког ро бо вла снич ког си сте ма, по стао из да вач або ли ци о ни стич ких но ви на 
и во ђа тог по кре та, да би по том био и пр ви у исто ри ји аме рич ки цр нац ко ји је на пар тиј-
ској кон вен ци ји (ре пу бли ка на ца) ушао у но ми на ци ју за пред сед нич ког кан ди да та САД 
(ина че, пр ви цр нац ко ји се и кан ди до вао за аме рич ког пред сед ни ка био је Џ. Џек сон /
Jes se Jac kson/) и, ко нач но, био по ста вљен за аме рич ког ам ба са до ра на Ха и ти ју. Стан-
дард на ту ма че ња ње го вих ста во ва, по пи та њу на чи на бор бе про тив роп ства, гла се да је 
он пр во бит но од би јао упо тре бу на си ља, али да је под ути ца јем Џо на Бра у на, сло бод ног 
гра ђа ни на аме рич ког Се ве ра ко ји ће са не ко ли ци ном при ста ли ца по ку ша ти да спро ве де 
ору жа ну по бу ну, ипак про ме нио ми шље ње ка сних 40-их го ди на XIX ве ка и при хва тио 
на си ље као ин стру мент дру штве не про ме не (о то ме ви де ти: Le slie Fri ed man Gold stein, 
“Vi o len ce as an in stru ment for so cial chan ge: The vi ews of Fre de rick Do u glass”, TheJournal
ofNegroHistory, Vol. 61, No. 1, 1976, стр. 61-72; ин тер нет: www.jstor.org/pss/3031533). 
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За исто ри јат гра ђан ске не по слу шно сти ве о ма је зна ча јан и слу-
чај „под зем не же ле зни це“ из сре ди не XIX ве ка. То је би ла јед на 
тај на са рад нич ка мре жа ко ју су осно ва ли се вер њач ки або ли ци о ни-
сти ра ди пру жа ња по мо ћи ро бо ви ма с Ју га у њи хо вом осло ба ђа њу. 
Но, пре ма са вре ме ном кон цеп ту и ње го вим ри гид ним усло ви ма за 
мо гућ ност ква ли фи ко ва ња не ког чи на от ка зи ва ња по слу шно сти 
као гра ђан ске не по слу шно сти, овај исто риј ски слу чај од у пи ра ња 
вла сти ма, с та квим сво јим обе леж ји ма као што су: ди рект ност чи-
на не по слу шно сти (не по сред но кр ше ње За ко на о од бе глим ро бо-
ви ма), тај ност и из бе га ва ње санк ци ја, из ла зи из окви ра гра ђан ске 
не по слу шно сти.8)

У исто вре ме, пре Гра ђан ског ра та, у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
ће се по ја ви ти и пр ва те о ре ти за ци ја гра ђан ске не по слу шно сти, у 
мо дер ном зна че њу тог пој ма. Њу је дао Хен ри Деј вид То ро (He-
nry Da vid Tho re au) и, прем да је она код ње га још увек  обе ле же на 
јед ним тра ди ци о нал ним схва та њем, он ће по ста ти због то га ве о ма 
сла ван, ма да тек мно го го ди на по сле сво је смр ти.

Ова тех ни ка по ли тич ке бор бе, до та да ис кљу чи во те ко ви на за-
пад не ци ви ли за ци је, на пре ла зу из XIX у XX век по ста ће пре о ку-
па ци ја Ган ди ја (M. K. Gand hi), тог „ма лог сме ђег чо ве ка“ (Мар тин 
Лу тер Кинг /Mar tin Lut her King Jr./), а за пра во бу ду ћег ин диј ског 
ве ли ка на, ко ји ће сте ћи и ста тус „фи гу ре ко ја ве ро ват но нај жи вље 
оли ча ва иде ју гра ђан ске не по слу шно сти“.9) Упра во те исто риј ске 
кон цеп ци је ко је су кроз сво је по ли тич ко уче ње и де ло ва ње раз ви ли 
То ро, Ган ди и Кинг, има ле су ве ли ки зна чај за раз вој са вре ме ног 
пој ма и прак се гра ђан ске не по слу шно сти. Сто га, њи хо ва име на и 
да нас пред ста вља ју си но ни ме за ову вр сту по ли тич ке прак се. По-
ред то га, оно што је још за јед нич ко за ове лич но сти и њи хо ва кон-
ци пи ра ња и спро во ђе ња от ка зи ва ња гра ђан ске по слу шно сти, је сте 
бор ба про тив ра сне дис кри ми на ци је. 

Ган ди је ва стра те ги ја не на сил ног от по ра, ко ја се по ка за ла као 
ве о ма успе шна у бор би за осло бо ђе ње Ин ди је од бри тан ске ко ло-
ни јал не вла сти, има ла је ве ли ког од је ка и на За па ду, и то, па ра док-
сал но, пре све га у са мој Ве ли кој Бри та ни ји. Бри тан ски па ци фи сти, 

8) О кри ти ци до ми нант них са вре ме них схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти, ко ја се за-
сни ва ју - ка ко се углав ном сма тра - на тзв. Ролс-Ха бер ма со вој кон цеп ци ји, а за пра во 
на оном дог мат ском и ве о ма кру том кон цеп ту са мог Џо на Рол са (John Rawls), као и о 
јед ном по ку ша ју њи хо вог ре де фи ни са ња, ви ше ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, Оглед
ограђанскојнепослушности, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2011.

9) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,op.cit., стр. 47.



- 222 -

КРАТКИОСВРТНАИСТОРИЈУМОДЕРНОГ...АлександраМировић

при бе га ва ју ћи при ме ни ове стра те ги је у сво јим ан ти ну кле ар ним и 
ан ти рат ним про те сти ма још кра јем че тр де се тих го ди на XX ве ка, 
до при не ли су да по сле Дру гог свет ског ра та гра ђан ска не по слу-
шност по ста не све ра ши ре ни ја прак са и у Евро пи. Пред се да ва у ћи 
Ко ми си јом за не на си ље, ко ју је 1949. го ди не осно ва ла Уни ја ми-
ров ног за ве та, па ци фи стич ка ор га ни за ци ја ко ја је про па ги ра ла из-
бе га ва ње вој не оба ве зе, Рој Во кер (Roy Wal ker) је на сто јао да Ган-
ди је во уче ње и ис ку ство ин диј ског по кре та (не на сил ног) от по ра 
при ме ни у де ло ва њу бри тан ских па ци фи ста. Та ко је ова ко ми си ја 
ја ну а ра 1952. го ди не ор га ни зо ва ла ис пред бри тан ског Ми ни стар-
ства од бра не пр ви про тест се де њем, ко ји је био на зван „Опе ра ци ја 
Ган ди“.10) И по ред не у спе ха ове и дру гих ак ци ја не по слу шно сти, 
бор бе бри тан ских па ци фи ста ће у дру гој по ло ви ни пе де се тих го-
ди на до би ти на свом ин тен зи те ту и ра ди ка ли за ци ји. Нај пре је, од 
1958. го ди не, Ко ми тет за ди рект ну ак ци ју (про тив атом ског оруж-
ја) ор га ни зо вао тзв. ус кр шње мар ше ве цен тром Лон до на, а ка ко је 
то иза зи ва ло оштре ре ак ци је бри тан ских вла сти, са хап ше њем и 
за тва ра њем уче сни ка, овај Ко ми тет је от по чео са рад њу са Кам па-
њом за ну кле ар но раз о ру жа ње, на чи јем је че лу био Бер транд Расл 
(Ber trand Rus sel), та да већ ак ти ви стич ки ис ку сан па ци фи ста. Ове 
ор га ни за ци је ће за јед но осно ва ти „Ко ми тет 100“, ко ји је тре ба ло 
да бу де са ста вљен од сто углед них љу ди ко ји би пре у зе ли ор га ни-
зо ва ње свих бу ду ћих ак ци ја, као и од го вор ност за њих. Но, по сле 
тзв. Бит ке на Тра фал гар скве ру, до ко је је до шло у сеп тем бру 1961. 
го ди не услед ор га ни зо ва ња про тест ног мар ша и де мон стра ци ја 
се де њем, и по ред вла ди не за бра не оку пља ња, ка да су ухап ше ни 
број ни ак ти ви сти и чла но ви Ко ми те та, ме ђу ко ји ма је био и сам 
Расл, бри тан ски па ци фи сти су пре тр пе ли и де фи ни ти ван по раз. 
Ка ко ка же Мол нар: „... ре зул та ти су би ли да ле ко од оних ко је је 
Ган ди по сти гао у Ин ди ји. Би ло је очи глед но да ме тод не на си ља 
ни је ча роб ни шта пић ко ји оства ру је сва ки за ми сли ви циљ.“11) Овај 
аутор, ме ђу тим, ис ти че да се ипак јед но ве ли ко ци ви ли за циј ско до-
стиг ну ће, ка кво је би ло уки да ње оп ште вој не оба ве зе 1961. го ди не 
у Ве ли кој Бри та ни ји, мо же сма тра ти ин ди рект ном по сле ди цом тих 
па ци фи стич ких ак ци ја не на сил ног от по ра и ду хов не кли ме ко ја се 
тим пу тем ових го ди на об ли ко ва ла. 

10) О овој и дру гим ак ци ја ма не на сил ног от по ра ко је су спро во ди ли бри тан ски па ци фи сти 
пе де се тих го ди на XX ве ка, ви де ти: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу-
шно сти“, op.cit., стр. 254-6; исто и: И. Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,op.cit., стр. 
52.

11) А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit. , стр. 255.
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Исто вре ме но, то ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на XX ве ка, 
али опет на дру гој стра ни Атлан ти ка, у Сје ди ње ним Др жа ва ма, све 
је ви ше на за на ча ју до би јао По крет за гра ђан ска пра ва аме рич ких 
цр на ца, а по себ но од до ла ска Мар ти на Лу те ра Кин га на ње го во 
че ло. Кин го ве иде је, ње го ва так ти ка от ка зи ва ња по слу шно сти, те 
њи хо ва при ме на у бор би про тив аме рич ких се гре га ци о ни стич ких 
про пи са, пре суд но ће ути ца ти на уоб ли ча ва ње са вре ме них кон цеп-
ци ја гра ђан ке не по слу шно сти.

Та ко ђе, у дру гој по ло ви ни ше зде се тих го ди на у САД, прак са 
гра ђан ске не по слу шно сти на ла зи сво ју при ме ну и у про тест ним 
ак тив но сти ма По кре та про тив Ви јет нам ског ра та. Устав ност овог 
ра та, ко ји су САД во ди ле од 1964. до 1972. го ди не, као и ње го ва ме-
ђу на род но прав на ле гал ност, до во ђе на је у пи та ње. Чу вен је слу чај 
бра ће Бе ри га на (Da niel и Phi lip Ber ri gan), ка то лич ких све ште ни ка, 
ко ји су на сто ја ли, пак, да ле ги тим ност сво јих чи но ва12), пред у зе-
тих ра ди од у пи ра ња рат ној по ли ти ци аме рич ких вла сти, обез бе де 
по зи ва њем на Бож ји за кон. Ти ме су они, за пра во, опет ожи ве ли 
ре ли гиј ску ети ку и на њој за сно ван при го вор са ве сти као основ 
не по слу шно сти. На су ђе њу ко је је усле ди ло због пред у зе те про-
тив за ко ни те ак ци је, је дан од њи хо вих са у че сни ка је из ја вио: „Циљ 
је био да се сле ди ви ши за кон ко ји сви ми има мо као људ ска би ћа, 
и као Аме ри кан ци, и као би ло шта дру го што др жи мо да смо – ху-
ма ни сти, хри шћа ни, Је вре ји, бу ди сти – или да ни смо.“13) 

Гра ђан ска не по слу шност је спро во ђе на и у окви ру сту дент-
ских про те ста у за пад ним дру штви ма, ко ји су сво ју кул ми на ци ју 
до жи ве ли „чу ве не“ 1968. го ди не. Они су би ли пре вас ход но усме-
ре ни про тив ауто ри тар но-хи је рар хиј ске струк ту ре уни вер зи те та, 
али и про тив до ми нант не по тро шач ке кул ту ре сво јих дру шта ва, за 

12) Бра ћа Бе ри ган су 1967. го ди не пред во ди ли гру пу исто ми шље ни ка ко ја је про су ла крв 
на до си јее вој них об ве зни ка у Бал ти мо ру, а на ред не, 1968. го ди не су оте ли до си јее из 
вој ног од се ка у Ка тон сви лу (Ме ри ленд), да би их по том и јав но спа ли ли пред но ви на-
ри ма и те ле ви зиј ским ка ме ра ма. Пре ма са вре ме ним схва та њи ма, овим чи но ви ма Бе ри-
га на мо же се, из ви ше раз ло га, а пре све га због упо тре бе на си ља, оспо ри ти ка рак тер 
гра ђан ске не по слу шно сти. Но, има и оних ко ји су у рас пра ва ма по том пи та њу ис та кли 
дру га чи је ми шље ње, по пут нпр. Ха бер ма са, ко ји је 80-тих го то во пред ви део да на шње 
тен ден ци је, ре кав ши: „Ве ро ват но ће мо са ве ћим са мо ра зу ме ва њем су тра не го да нас у 
ову тра ди ци ју (гра ђан ске не по слу шно сти – прим. А. М.) укљу чи ти бра ћу Бе ри ган и све 
оне ко ји су от ка за ли гра ђан ску по слу шност пра во сна жном ува жа ва њу свих сред ста ва 
за ма сов но уни ште ње“ (Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат-
ску прав ну др жа ву“, Гледишта, те ма бро ја: „Прав на др жа ва, људ ска пра ва и вла да ви на 
пра ва“, бр. 10-12, 1989, стр. 63).

13) По зи ва ју ћи се на Леј ке ра (Tho mas La ker), овај ци тат на во ди А. Мол нар, у: „Исто риј ски 
раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit., стр. 257. 
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ко ју су уви ђа ли да, по ред кон ку рен ци је, под сти че и оту ђе ње ме ђу 
љу ди ма. 

Док је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма већ по чет ком се-
дам де се тих го ди на про шлог ве ка про тест на енер ги ја усах ну ла, а 
по тен ци јал дру штве них по кре та знат но опао (што је про у зро ко ва-
ло њи хо ву суп сти ту ци ју број ним и ра зно вр сним, но во о сно ва ним 
гра ђан ским удру же њи ма, чи ме је от по чео сво је вр сни, ка ко га Мол-
нар на зи ва, „про цес ин сти ту ци о на ли за ци је гра ђан ских ал тер на-
ти ва“14)), да би до кра ја те де це ни је пре ста ле и са ме рас пра ве о 
гра ђан ској не по слу шно сти; у Евро пи, а по себ но у Ве ли кој Бри та-
ни ји и За пад ној Не мач кој, у то вре ме, али и ка сни је, до ла зи до све 
че шћег по кре та ња и ома со вља ва ња ра зно вр сних про те ста: ан ти-
ну кле ар них, ан ти ра кет них или про тив на о ру жа ња уоп ште, еко ло-
шких, про тив атом ских цен тра ла и дру гих. При то ме, ста ри па ци-
фи стич ки ар гу мен ти са да се до пу њу ју и но вим раз ло зи ма на ру ша-
ва ња при род не око ли не и угро же но сти људ ске вр сте, уз оби ла то 
ко ри шће ње гра ђан ске не по слу шно сти као сред ства по ли тич ке бор-
бе. То ће у европ ским дру штви ма, на ро чи то у Не мач кој, да ти им-
пулс струч ним рас пра ва ма и ожи вља ва њу те о риј ског ин те ре са за 
те му гра ђан ске не по слу шно сти. Упра во ће у Евро пи, од но сно, пре-
ци зни је, на ње ном Ис то ку, пред ула зак у по след њу де це ни ју XX ве-
ка и то ком ње, би ти и де фи ни тив но ство ре ни ем пи риј ски усло ви за 
да љу ево лу ци ју кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти, бу ду ћи да је 
у бив шим со ци ја ли стич ким дру штви ма ова прак са при ме ње на као 
ци вил на стра те ги ја за спро во ђе ње де мо крат ских про ме на.

Шта ви ше, мо же мо ре ћи да су да нас, с об зи ром на са вре ме ни, 
све ши ри и ин тен зив ни ји про цес гло ба ли за ци је, а по себ но има ју ћи 
у ви ду ње го ве по ли тич ке, ци вил но дру штве не и кул тур не ди мин-
зи је, ство ре ни усло ви у гло бал ним раз ме ра ма (тен ден ци ја ши ре-
ња, па и на ме та ња, од ре ђе ног, да нас до ми нант ног ти па ли бе рал не 
де мо кра ти је за пад ног про фи ла и, по сле дич но, ус по ста вља ње све 
ве ћег бро ја де мо крат ских по ре да ка у све ту, ма кар као из ве сних се-
ми де мо крат ских или, пак, са мо псе у до де мо крат ских фор ми; као и 
гло ба ли за ци ја „је зи ка ци вил ног дру штва“ /Џон Кин, John Ke a ne/, 
што је ре зул тат гло бал ног ши ре ња и раз во ја ци вил не по ли тич ке 
кул ту ре и ра ста ци вил них дру шта ва у свим кра је ви ма све та)15) да 

14) Ibid.
15) Ви ше о овим и дру гим ди мен зи ја ма са вре ме ног про це са гло ба ли за ци је и њи хо вим по-

сле ди ца ма, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Гло ба ли за ци ја: Ри зи ци и мо гућ но сти“, у: 
Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, Изазовиипарадоксиглобализације, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 11-78.  
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кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти по ста не уни вер зал но при мен-
љив, као крај ње, али до вољ но опо ми њу ће сред ство по ли тич ког де-
ло ва ња гра ђа на про тив не пра вед них за ко на, не ле ги тим них од лу ка, 
по ли ти ка и по сту па ка вла сти, па и та квих прав них и по ли тич ких 
си сте ма у це ло сти. Али, ни је са мо све ве ћа при мен љи вост и ра ши-
ре ност прак се гра ђан ске не по слу шно сти јед на од по сле ди ца ових 
гло ба ли за циј ских про це са, већ је то, та ко ђе, и по ја ва, на гло бал ној 
дру штве ној сце ни, но вих про те ста (и но вих со ци јал них по кре та 
ко ји сто је иза њих, а ко ји оку пља ју ве о ма раз ли чи те гру па ци је), 
усме ре них пре све га про тив вла да ју ће иде о ло ги је свет ских цен та-
ра мо ћи ко ји и пре суд но ути чу на смер и фор му тих про це са. Реч 
је о ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма ко ји, та ко ђе, у сво јим про тест-
ним ак ци ја ма при ме њу ју гра ђан ску не по слу шност, ма ко ли ко се 
то по ри ца ло као мо гућ ност, због на вод ног од су ства ло ја ли стич ког 
усме ре ња ових по кре та, од но сно њи хо вог ан ти си стем ског ка рак-
те ра. По на шем ми шље њу, ан ти си стем ски ка рак тер ових по кре та 
тре ба ту ма чи ти пр вен стве но као њи хо ву усме ре ност про тив по сто-
је ћег ме ђу на род ног си сте ма (тзв. свет ског по рет ка), и то пре све га 
у по гле ду ње го вог еко ном ског под си сте ма, а не то ли ко као њи хо ву 
усме ре ност про тив уну тра шњих прав них и по ли тич ких по ре да ка 
раз ви је них дру шта ва. Дру го, ови по кре ти ни су усме ре ни про тив 
са мих про це са гло ба ли за ци је као та квих, јер се њи хо ви при пад-
ни ци не бо ре про тив све те шње по ве за но сти све та и, уко ли ко ни је 
реч о оним фун да мен та ли стич ке при ро де, не те же вер ској и на ци о-
нал ној ис кљу чи во сти, ни ти оства ре њу не ка кве ви зи је аутар хич них 
еко но ми ја и за твор не их ло кал них кул ту ра, већ су усме ре ни про тив 
нео ли бе ра ли стич ке иде о ло ги је гло ба ли зма ко јом се на ме ће јед на 
не ху ма на и ауто ри тар на фор ма ових про це са. За ла жу ћи се, у ве-
ћи ни слу ча је ва, за мир, еко ло шку рав но те жу, пра вед ни ји и со ли-
дар ни ји свет, ови по кре ти за пра во те же по сти за њу јед не ху ма ни је 
и де мо крат ске фор ме про це са гло ба ли за ци је. За то је и озна ча ва ње 
свих ових по кре та као „ан ти гло ба ли за циј ских“ по гре шно, јер је, у 
су шти ни, реч о ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма. 

AleksandraMirovic
ABRIEFREVIEWOFTHEHISTORYOFMODERNDEVELO
PINGTHEIDEAANDPRACTICEOFCIVILDISOBEDIENCE

Summary
Theauthorofthearticletriestoshowthroughouttheso
called social history, usingprimarily, therefore, а histo
ricalapproachandageneticmethod,developmentalco
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urse ofmodern idea and practice of civil disobedience.
Aninsightintothehistoryofthemoderndevelopmentof
civildisobediencefirstofallprovidesacomprehensiveco
siderationofthegenesisofthisparticularnaturalrights
ofcitizens,thatis,inthecaseoftheoccurringcertaincir
cumstancesrelatingtoaseriouscrisisoftheauthorityle
gitimacy,boththeirnaturalduty.But,nevertheless,asthe
authorpointsout,suchaviewissignificantasitcontribu
testoaproperunderstandingof thenature, importance,
roleandpurposeof this typeofnoninstitutionalaction.
Namely,thecognitionofdemocraticcapacitiesofthecivil
disobediencepracticeanditspossiblecontributiontoan
importantfunctionthatcivilsocietyanditsagentshavein
theprocessofpoliticaldecisionmakingandpublicpolicy
creating,orunderrevisionandupdateofthelawandpo
litics,andredesigningthesocialandpoliticalinstitutions,
it becomes complete only ifwe bear inmind a specific,
historicalandcontemporaryexamplesofsuccessfulappli
cationofthispractice,whichhavehadsuchsignificantef
fectsthathavecontributedtothecivilizationalprogressin
thedevelopmentofcertainpoliticalsystems.Therefore,as
thearticlestates,inthecaseofSerbiatooanditsdemoc
ratic consolidation, ie. strengthening of democratic and
nationalcapacitiesofitssocial,civilsocietyandpolitical
institutions,and in thecontextof thecontemporaryglo
balizationand,specifically,integrationprocesseswhichit
aspires,itisimportantnotonlytounderstandtheimpor
tanceofcorrectiveandprojectivelyinnovativefunctionsof
alegitimatecivildisobedience,buttocountonthem.
Keywords:Democracy, (de)legitimization,politicalaut
hority, political obligation, citizens, civil disobedience,
(neo)liberalism,globalizationand integrationprocesses,
humanandcivicrights,protestmovements,civilsociety,
socialandpoliticalinstitutions,democraticandnational
capacities.
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Resume
Theoreticalandempiricalconditionsforthedevelopment
of modern idea and practice of civil disobedience have
beenmetonlyinthenewcentury,whenitcametoestablis
hmentofthedemocraticconstitutionalstates,andtorevi
talizingandfurtherdevelopingdemocratictheory,butal
sotothedevelopmentofcitizens’politicalconsciousness.
AccordingtoMolnar,twonecessarypreconditionsforthe
developmentofthemodernconceptofcivildisobedience
were: 1. “Reconciliation” of liberalism and democracy
during thenineteenthcentury, through theestablishment
ofrepresentativedemocraticpoliticalsystem,basedonthe
fundamentalrightsofman;and2.Overcomingtheconse
quencescausedbynationalistandcommunist ideologies



- 228 -

КРАТКИОСВРТНАИСТОРИЈУМОДЕРНОГ...АлександраМировић

inthenineteenthandtwentiethcenturies,bothinEurope
andbeyond.However,asEuropewasthemostaffectedby
theattemptsoftherevolutionaryachievementsromanticist
ideasandprojects,onthiscontinentwasnotexistingfor
alongtimeinterestinthequestionofcivildisobedience,
asthequestionofanevolutionarystrategiesforpolitical
action.Therefore,therevivalofinterestintheancienthe
ritageofcivildisobedience(socalledtheSocraticlegacy)
hasjustcomeoutofEuropeanground;thathasbeenfirst
inAmericaandtheninAfricaandAsia,buttothe“old”
continent thepolitical tradition isattributedgreater im
portanceonlyafterWorldWarII.
Numeroushistoricalandcontemporaryexamplesofsuc
cessfulapplicationofthecivildisobediencepracticeshow
how its effects could be significant for the political and
generallysocialprogressor,inotherwords,forthedeve
lopingdemocraticandnationalcapacitiesofasociety.It
isindicatedbytheallofthosecaseswheresuchastrate
gic,noninstitutionalcivilianactivitiescontribute,wecan
say,civilizationaladvancesinthedevelopmentofindivi
dualpoliticalsystems:fromtheabolitionoftheinstitution
ofslaveryand,later,racialdiscriminationinthepolitical
systemoftheU.S.A;then,theabolitionofBritishcolonial
systemofgovernmentinIndia;andtheabolitionofgene
ralcompulsorymilitaryserviceintheUK;overtheweake
ningofthecommunistregimeandthedestructionofsome
postcommunistauthoritarianregimes;untilrecentefforts
ofantiglobalistandtheothernewsocialmovementsthat,
applyingsuchastrategyofprotestactions,affectcontem
porary national, transnational and supranational power
centersinordertoimplementappropriatereforms,prima
rilyintermsoftheexisting(neoliberal)formofthecapi
talistsystem.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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