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Ако не што у раз ма тра њу по ли ти ке од ан ти ке до да нас го то во 
има ка рак тер кон стан те, он да је то сва ка ко од ре ђе ни скуп „веч них’’ 
иде ја, про бле ма и те ма ко ји ма се по ли ти ко ло зи увек из но ва вра ћа ју. 
Ме ђу њи ма је сва ка ко и пи та ње по ли тич ке обли га ци је. Чак се чи ни 
да од то га ка ко ће она би ти ре кон цеп ту а ли зо ва на или усло вље на у 
са вре ме ним усло ви ма за ви си и оства ри ва ње оста лих по ли тич ких 
ка те го ри ја као што су сло бо да, јед на кост, прав да. Са вре ме на др жа-
ва рас по ла же не слу ће ним тех нич ким по тен ци ја ли ма ко ји ма мо же 
да одр жа ва јав ни ред и мир, од но сно за шти ти ин ди ви ду ал на пра ва, 
али уко ли ко би се све све ло на ста ре фор му ле по ли тич ке ле ги ти ма-
ци је/обли га ци је и бе не во лент ност вла сто др жа ца ма о ком ре жи му 
да се ини ци јал но ра ди, др жа ва би исто та ко мо гла по је дин ца да 
пот чи ни у мно го ве ћем сте пе ну не го ика да пре. Про тив реч но сти 
обли га ци је пре ма по ли тич кој вла сти и ну жан ко рек тив исте у ви ду 
гра ђан ске не по слу шно сти, ка ко би је дан по ли тич ки си стем мо гао 
да се ока рак те ри ше као ли бе рал но-де мо крат ски, на си сте ма ти чан 
и ја сан на чин у сво јој књи зи „Оглед о гра ђан ској не по слу шно сти’’ 
об ра ђу је аутор ка Алек сан дра Ми ро вић. 

У пр вој гла ви, Ми ро вић ис пи ту је те о риј ске и ем пи риј ске прет-
по став ке за по ја ву гра ђан ске не по слу шно сти, као и тер ми но ло шки 
спор у ве зи ње ног пој ма. На рав но, те о риј ски ми ље ко ји је под ста-
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као мо дер ни кон цепт ци вил не не по слу шно сти, би ла је мо дер на 
де мо крат ска те о ри ја ин спи ри са на кон сти ту ци о на ли змом и по ли-
тич ким ме ха ни зми ма огра ни че ња др жав не мо ћи. Ти ме се, ма кар 
хи по те тич ки, отво рио про стор до дат не за шти те гра ђа на од не пра-
вед не мо ћи ко ја се, до ду ше, увек оде ва ла у ру хо прав ног по зи ти ви-
зма. У до та да до ми ни ра ју ћим док три на ма, ко је су апо ло ге ти са ле 
ап со лут ну или то та ли тар ну власт о гра ђан ској не по слу шно сти или 
ње ним пре те ча ма, ни је мо гло би ти ни ка квог го во ра. След стве но 
ово ме, као глав ни ем пи риј ски услов за раз вој кон цеп та је сте би ла 
ли бе рал но-пред став нич ка де мо кра ти ја као по се бан тип по рет ка, 
фор ми ра на по сте пе ним „по вла че њем вла сто др жа ца’’ и ре фор ма-
ма од о зго, ма да аутор ка по себ но на гла ша ва и ис кљу чи во са мо и ни-
ци ја тив но де ло ва ње „гра ђа на’’ од о здо као би тан чи ни лац ка сни јег 
раз во ја раз ма тра ног пој ма. Што се ти че тер ми но ло шког спо ра, он 
је уско ве зан са про бле мом де фи ни са ња. Тер мин гра ђан ска не по-
слу шност има ви ше стру ку пред ност у од но су на дру ге пред ла га-
не тер ми не, као што су гра ђан ска не ло јал ност, не ко о пе ра тив ност 
или не са гла сност, бу ду ћи да се они од но се или на от пор чи стој 
ауто кра ти ји, за ко ни те ак ци је уну тар де мо крат ског си сте ма (за пра-
во ди стинк ци ја пре ма не по слу шно сти – Хон дрих) или су по ве за-
ни  не до вољ но пре ци зним пој мом (не са гла сност вла да ри ма и њи-
хо вим по ли ти ка ма  – Арент). Аутор ка на чел но пре у зи ма тер мин 
гра ђан ска не по слу шност и да нас пре о вла ђу ју ћу Рол со ву де фи ни-
ци ју (и ка сни ју ре фор му ла ци ју исте од стра не Ха бер ма са) као јав-
но, иле гал но, али не на сил но по ли тич ко де ло ва ње гра ђа на про тив 
по је ди них за ко на или од лу ка вла сти у ли бе рал но-пред став нич кој 
де мо кра ти ји, уз по зи ва ње на прав ду, али на го ве шта ва мо гу ће при-
зна ње кон цеп та у раз ли чи тим се ми де мо крат ским или ква зи де мо-
крат ским (и чак не де мо крат ским зе мља ма), уз од ре ђе не ми ни мал-
не усло ве (раз ви је на или ци вил на кул ту ра у по во ју), чи ме нам још 
ви ше бу ди ра до знал ност док жу ри мо да пре ђе мо на дру гу гла ву 
књи ге.

Ова гла ва се ба ви ди стинк ци јом мо дер ног пој ма гра ђан ске не-
по слу шно сти у од но су на ње ну ан тич ку вер зи ју, при го вор са ве сти, 
пра во на от пор ти ра ни ји  и „по моћ угро же ној др жа ви’’. При мер 
Со фо кло ве Ан ти го не је па ра диг ма ти чан слу чај от ка зи ва ња по слу-
шно сти по зи тив но-прав ним за по ве сти ма, бу ду ћи да је Ан ти го на 
са хра ни ла бра та упр кос на ред би те бан ског кра ља/ти ра ни на Кре-
он та да исти не сме има ти гроб. Ипак, овај чин од мо дер не не-
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по слу шно сти раз ли ку је пот пу но не де мо крат ски по ре дак чи је се 
нор ме кр ше, као и ин ди ви ду ал но-при ва тан ка рак тер Ан ти го ни ног 
де ло ва ња. При го вор са ве сти се као кон цепт не по слу шно сти раз-
вио па ра лел но са на стан ком и раз во јем хри шћан ства и као та кав се 
увек оправ да вао вер ско-мо рал ним раз ло зи ма. То ком исто ри је при-
го вор са ве сти се по себ но окре тао око пра ва при пад ни ка по је ди них 
ре ли ги ја или де но ми на ци ја да од би ју вој ну слу жбу. Не ки ми сли-
о ци, по пут Хоб са, по ку ша ва ли су да од ре де окол но сти у ко ји ма 
би чла но ви јед ног по ли тич ког дру штва има ли пра во од би ју вој ни 
по зив раз ли ку ју ћи ак ти ви ра ње ку ка вич лу ка и стра ха. Ра то ви ко је 
би су ве рен во дио из ста ле шко-ви те шког хи ра са сво јим на јам ни ци-
ма про тив дру гог су ве ре на, ни ка ко не би мо гао да оба ве же ње го ве 
по да ни ке, јер би они та да мо гли да се из ви не ку ка вич лу ком, док би 
у слу ча ју под ри ва ња без бед но сти др жа ве код по је ди на ца ин стик-
тив но био ак ти ви ран страх за њи хо ву лич ну без бед ност и та да би 
сва ко од би ја ње при бе га ва ња си ли би ло не ра зум но и у не скла ду са 
це ло куп ним Хоб со вим уче њем. У до ма ћој те о ри ји, аутор ка из два ја 
Мол на ра, ко ји сма тра да би при го вор са ве сти да нас мо рао да укљу-
чу је у се бе оба раз ло га, да кле и страх и ку ка вич лук као основ за 
сво је оправ да ње. Мол нар на рол сов ском тра гу из два ја два основ на 
мо мен та ко ји при го вор са ве сти раз ли ку ју од мо дер не не по слу шно-
сти: од су ство јав ног апе ла (при ва тан чин) и по зи ва ње на су бјек-
тив не раз ло ге вер ско-мо рал ног ти па, за раз ли ку од прав де ко ја је 
глав ни мо тив не по слу шно сти. Пра во на от пор ти ра ни ји се ја сно 
раз ли ку је од не по слу шно сти ко ри шће њем на си ља у бор би про тив 
не ле ги тим них вла сти. Аутор ка са свим пра вил но од лу чу је да је ва-
ља но при ка за ти и исто ри јат овог пој ма ко ји не са мо да је ути цао на 
гра ђан ску не по слу шност (до ду ше кроз ње го во ре де фи ни са ње), не-
го је он до ста ути цао на чо ве ко ву свест о по ли тич кој обли га ци ји и 
по ко ра ва њу као крај ње усло вље ним ка те го ри ја ма ко је су под ло жне 
стал ном пре и спи ти ва њу. Иако су ста ри Гр ци, ко ји су пр ви про у ча-
ва ли ти ра ни ју, ти ра но у би ство је ди но сма тра ли мо рал ним чи ном, 
упра во у не до стат ку ви ђе ња пра ва на от пор као пра ва, они не мо гу 
да се сма тра ју за чет ни ци ма ове иде је. Ту за слу гу има ју да по не су 
тек сред ње ве ков ни ми сли о ци по пут Џо на од Сол збе ри ја (те о ри ја 
ти ра ни ци да), То ма Аквин ски (ре ги цид под од ре ђе ним усло ви ма), 
Жан Пе ти (апо ло ги ја уби ства Лу ја Ор ле ан ског од стра не бур гунд-
ског Јо ва на Не у стра ши вог), итд. Аутор ка по себ но на гла ша ва зна чај 
Ла Бо е си је ве Рас пра ве о до бро вољ ном роп ству, ко ја је на сло вом 
по ку ша ла да скре не па жњу на че сто пре не бре га ва ну чи ње ни цу да 
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сло бо да љу ди за ви си пре све га од то га ко ли ко су они спрем ни да 
бу ду буд ни да је одр жа ва ју или (уко ли ко су у по да нич ком по ло жа-
ју по инер ци ји) од сна ге во ље да се осло бо де, на кон што пре то га 
зба це ти ра ни на (што је ну жан, али не и до во љан услов). По себ но 
је ин те ре сант но што аутор ка ис ти че ка ко су кал ви ни стич ке иде је 
о обо стра ној оба ве зи из ме ђу Бо га и на ро да, ина че ста ро за вет ног 
ка рак те ра, по све то вље не и об ра ђе не од мо нар хо ма ха, утр ле пут 
кон трак ту а ли зму Хоб са, Ло ка и Ру соа. Пра во на по моћ угро же ној 
др жа ви је спе ци фи чан вид пра ва на от пор ти ра ни ји ко ји је по зи ти-
ви ран Основ ним за ко ном Не мач ке, на осно ву ко га сва ко има пра во 
на от пор они ма ко ји би по ку ша ли да про тив прав но сру ше по то је ћи 
по ре дак. Ка ко Ми ро вић ис ти че, ов де се ра ди о „ван ред ном ста њу’’ 
(раз ли чи том од ван ред ног ста ња у кла сич ном – прав ном сми слу), 
ка да љу ди на вла сти или они ко ји пла ни ра ју да на власт до ђу, же ле 
да ис ко ри сте ле гал но сте че не по лу ге мо ћи са ци љем да он да не ле-
гал но и не ле ги тим но сру ше устав ни по ре дак, па по моћ угро же ној 
др жа ви пред ста вља спе ци фич ни про тек тив ни ме ха ни зам, по све му 
су де ћи ин спи ри сан ис ку стви ма Вај мар ске Не мач ке, ко ја је кра хи-
ра ла ко ли ко и не ле гал ним то ли ко и ле гал ним пу тем кроз по зи тив-
но пра во. 

У овој дру гој гла ви по себ но се из два ја ге не за мо дер ног раз во-
ја гра ђан ске не по слу шно сти, на ро чи то од ре ђе на раз ми шља њи ма 
и де ло ва њем Хен ри ја Деј ви да То роа, Ма хат ме Ган ди ја и Мар ти на 
Лу те ра Кин га. Иако је код То роа не по слу шност још увек на то пље-
на еле мен ти ма при го во ра са ве сти, он је био пр ви ко ји је ја сно ис-
та као при мат при род ног пра ва над мо дер ним по зи тив но-прав ним 
ак ти ма (у ње го вом кон крет ном слу ча ју ра ди ло се о уста ву САД). 
Вр ло ве ро ват но на то кви ловскм тра гу, То ро је екс пли цит но зах те-
вао ко рек тив ма јо ри тан ског од лу чи ва ња у де мо кра ти ји. По ње му, 
при пад ни ци ин те лек ту ал но и мо а рал но су пер и ор не ели те има ју и 
пра во (и ду жност!) да мо би ли шу оста так дру штва на от пор не ле-
ги тим ним вла ди ним од лу ка ма. По себ но ро бо вла сни штво и им пе-
ри ја ли зам САД-а пре ма Мек си ку спа да ју у кор пус по ли ти ка ко ји ма 
се мо ра от ка за ти по слу шност, ма да аутор ка ис ти че да је То ро за 
ма ње „ин ци дент не’’ ква ро ве у „др жав ној ма ши ни’’ имао раз у ме-
ва ња и на ак ци ју по зи вао са мо он да, уко ли ко је не пра вед на по ли-
ти ка др жа ве си стем ска и ду го трај на (док гра ђа ни за ко ном не бу ду 
у оба ве зи да чи не ого ље ну не прав ду пре ма дру гом). Но, убр зо је 
про ме нио ви ђе ње о уло зи на си ља у бор би про тив ле гал не не прав-
де, као и о су бјек ту бор бе. Ка да су по о штре ни ро бо вла снич ки за-
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ко ни ко ји ма се зах те ва ло пот ка зи ва ње од бе глих ро бо ва од сва ког 
по је дин ца, То ро је при гр лио на си ље као сред ство, а изо ло ва ног 
по је дин ца при знао као су бјек та от по ра ле гал ном на си љу. Ган ди 
је дао не из ме ран до при нос са вре ме ној ци вил ној не по слу шно сти 
кроз сво ју ми сао и прак су не на си ља. Не ма сум ње да је нај ве ћи део 
Ган ди је вог уче ња у ства ри не где у пот пу но сти, а не где де ли мич но 
пре у зе то древ но ин диј ско уче ње осло ње но на ми сти чан сан скрит-
ски спис Бха га вад Ги ту (Бо жан ску пе сму), ко јег аутор ка у књи зи 
упра во по ми ње. Аутор ка је бри љант но ис та кла да је циљ Ган ди-
је ве бор бе за не за ви сност Ин ди је (swa raj – од сан скрит ске ре чи 
сва што зна чи свој и раџ што зна чи су ве рен, вла дар; прим. М.П) 
нео дво јив од „ду хо вог про чи шћа ва ња ин ди ви дуа да би се, пу тем 
ства ра ња ја ких, са мо по у зда них и са мо кон тро ли са них по је ди на ца, 
до шло до про чи шће ног дру штва и не за ви сне др жа ве’’, од но сно од 
спа ја ња ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног иден ти те та. Ми пак мо же-
мо до да ти да је у спа ја њу ин ди ви ду ал ног (ат ман – на сан скр. по-
је ди нач но соп ство) и ко лек тив ног (Брах ман- на сан скр. ап со лут) 
су шти на ње го ве satyagra ha иде је и да је то део пот пу но пре у зет 
из Бха га вад Ги те. Ово пак ни је мо гу ће без ни за по сту па ка са мо-
кон тро ле и лич ног уса вр ша ва ња ме ђу ко ји ма аутор ка на во ди и два 
џа и ни стич ка – ta pasya и brah mac harya, ко је је она на ве ла као ис па-
шта ње ра ди исти не, тј. кон тро ла над свим чу ли ма и де ло ви ма те ла, 
по зи ва ју ћи се на Мол на ро ву ин тер пре та ци ју Ла ке ро вог пре во да. 
Ме ђу тим, ова на че ла не при па да ју са мо џа и ни зму. Ко ли ко нам је 
по зна то она су ста ра ко ли ко и ин диј ска ци ви ли за ци ја ари јев ског 
ти па, док је са тер ми ни ма на сан скри ту по треб но би ти по себ но на 
опре зу. Та ко, ta pasya за и ста зна чи ис па шта ње или ка зна, али исто 
та ко зна чи и вр ло ши ро ко аске ти зам. Brah mac harya је пре ве да на 
пот пу но по гре шно, по што она мо же и на хин ди ју и на сан скри ту 
зна чи ти са мо це ли бат или чед ност. Сам Ган ди је ви ше пу та из ја-
вљи вао да је на мер но у свом аш ра му на ре ђи вао на гим же на ма да га 
ри ту ал но ку па ју док он жму ри ка ко би те сти рао сво ју чед ност или 
ду хов ну сна гу по треб ну за не на сил ну бор бу и у че му је очи глед но 
био успе шан. Оно што чи та лац од мах мо же уочи ти је сте рас ко рак 
да на шњих за пад но е вроп ских све то на зо ра у од но су на ова на че ла. 
Уче њем од Ган ди је вог не на си ља сви по ли тич ки ак те ри, укљу чу-
ју ћи и оне ко ји спро во де гра ђан ску не по слу шност, мо ра ли би да 
не пре кид но пре и спи ту ју не са мо од лу ке или по ступ ке дру гих, већ 
и сво је, укљу чу ју ћи ту на при мер и реч ник, ме сто и вре ме у окви ру 
ко јих из ра жа ва ју сво је ста во ве, бу ду ћи да они и на тај на чин мо-
гу ин ду ко ва ти на си ље или не пра вед не ре ак ци је дру гих, без об зи ра 
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што они са ми ни су упо тре би ли си лу. Ган ди је, ипак, ве ли ки део 
Бха га вад Ги те пре фор му ли сао, јер се она це ла вр ти око не по у зда-
но сти чу ла за чо ве ка ко ји хи та да се осло бо ди од вар ки ово га све-
та. Ги та ка же - ако те чу ла од вра ћа ју од на мет ну тог ра та и на си ља 
и бо јиш се, али си вла дар и сто га имаш ду жност (kar tavya – на 
сан кр. до слов но оно што би тре ба ло да бу де ура ђе но) да бра ниш 
др жа ву, бо ри се! Ган ди је при зна вао да Ги та до зво ља ва на си ље,  
али ни је же лео да га при хва ти док је ру шио ту ђу др жа ву, тач ни је 
ко ло ни јал ну власт. Ме ђу тим, ка ко се Ин ди ја ско ро оса мо ста ли ла и 
до би ја ла обри се не за ви сне др жа ве, Ган ди је по ла ко по чео да сум-
ња у ап со лут ну де ло твор ност не на си ља у по ли ти ци, ка ко аутор ка 
и при ме ћу је у књи зи. У на став ку, аутор ка об ја шња ва ка ко је Кинг 
успе шно во дио бор бу за пра ва цр на ца у САД. Да би мо би ли зо вао 
што ве ћи број љу ди за про те сте, он се ни је мо гао мо го осла ња ти у 
том по гле ду на То роа ко ли ко на Ган ди ја, ко ји му је био не скри ве ни 
узор за не на сил ну бор бу. Ме ђу тим, оно по че му се Кинг раз ли ку је 
од њих дво је, по Ми ро вић ки, је сте од би ја ње да се по зо ве на би ло 
ко је „ви ше’’ ре ли гиј ско-етич ке прин ци пе на То ро ов на чин, али и 
од ба ци ва ње ду хов ног са мо у са вр ша ва ња чо ве ка по Ган ди ју. Кин гов 
циљ је био са мо да се обез бе ди по што ва ње аме рич ког уста ва, кроз 
не по слу шност не пра вед ним и не у став ним за ко ни ма ко ји ма је дис-
кри ми ни са на цр нач ка ма њи на.

У тре ћој гла ви аутор ка да је пре глед са вре ме них схва та ња 
гра ђан ске не по слу шно сти, ме ђу ко ји ма би тре ба ло из дво ји ти 
оно Рол со во и Ха бер ма со во. Рол со ва де фи ни ци ја је ба зич на 
као „јав ни, не на сил ни, ма да све сни по ли тич ки чин су про тан 
за ко ну, ко ји се обич но из во ди с ци љем да иза зо ве про ме ну у 
за ко ну или по ли ти ка ма вла сти’’. По ње му, мо ра ју би ти ис пу-
ње на три усло ва да би се оправ да ла гра ђан ска не по слу шност: 
по вре да ње го ва два прин ци па прав де (ја сна и су штин ска не-
прав да – по вре да основ них пра ва и дис кри ми на ци ја при до-
де ли дру штве них по зи ци ја), прет ход но ис цр пљи ва ње свих 
за кон ских сред ста ва, не у гро жа ва ње де мо крат ског, устав ног 
по рет ка. Ха бер мас на чел но при хва та ове Рол со ве по став ке, 
али их про ши ру је са два мо мен та. Пр ви про из и ла зи из ње го-
вог де ли бе ра тив ног схва та ња де мо кра ти је на осно ву че га се 
не при хва та уна пред утвр ђе ни и за о кру же ни кон цепт „јав ног 
схвта ња прав де’’. По Ха бер ма су, сва пи та ња, би ло по ли тич ка 
би ло прав на или про це ду рал на мо гу би ти пред мет ко му ни ка-
тив ног де ла ња, тј. не по слу шно сти. Дру ги ис хо ди из на гла ска 
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на пар ти ци па тив ној по ли тич кој кул ту ри, чи ме Ха бер мас, по 
ми шље њу Ми ро ви ће ве, до пу шта прак су гра ђан ске не по слу-
шно сти и та мо где не ма пот пу но раз ви је не или кон со ли до-
ва не де мо кра ти је и прав не др жа ве, али и та мо где ти усло ви 
по сто је, са мо што ту су бјек ти не по слу шно сти не за го ва ра ју 
рол сов ску ма три цу прав де или су до не кле усме ре ни про тив 
са мог си сте ма (еко ло шки, фе ми ни стич ки, ан ти гло ба ли стич-
ки по кре ти и слич но). 

На кон две кра ће гла ве у ко ји ма ана ли зи ра кри зу ле ги-
тим но сти као фак тор пре стан ка по ли тич ке обли га ци је и гра-
ђан ску не по слу шност као део ци вил не по ли тич ке кул ту ре, 
аутор ка у по след њој гла ви ис пи ту је не по слу шност на при ме-
ру Ср би је. По ли тич ки си стем Ср би је (1990-2000) ни је био ни 
пот пу но ауто ри та ран ни де мо крат ски, већ хи бир дан и Ми ро-
ви ће ва се по зи ва на низ стра них и до ма ћих ауто ра ко ји ма пот-
кре пљу је ову тврд њу, а ка ко се кон ста ту је да је зна ча јан део 
по пу ла ци је по се до вао ја ку ци вил ну кул ту ру као ну жан пред-
у слов у скла ду са аутор ки ном де фи ни ци јом ко ју смо да ли на 
по чет ку при ка за, он да не би ни тре ба ло да бу де ди ле ме да 
је у Ср би ји би ло (у ра зним фа за ма) ма ни фе сто ва ња гра ђан-
ске не по слу шно сти са кул ми на ци јом 5. ок то бра 2000. Ка ко 
по том ни је до шло до ре во лу ци је, од но сно оба ра ња устав ног 
по рет ка, не го до но вих ре пу блич ких из бо ра по та да ва же ћем 
уста ву, аутор ка оце њу је да су про те сти има ли ‘’про тек тив ну’’ 
уло гу кроз зах те ва ње при зна ва ња из бор них ре зул та та, што је 
зна чи ло са мо сме ну ре жи ма. 

На кра ју се мо же за кљу чи ти из при ка за не књи ге Алек-
сан дре Ми ро вић -  гра ђан ска не по слу шност пред ста вља не-
ла го сност свим ре жи ми ма, под усло вом да ни су пот пу но 
ауто ри тар но-то та ли тар ни. А са зна ње те чи ње ни це је нај ве ћа 
вред ност ко ју мо же сте ћи струч на и ши ра чи та лач ка пу бли ка 
чи та њем овог де ла.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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