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ДушанДостанић
Ин сти тут за по ли тич

ке сту ди је, Бе о град

КАРЛ ШМИТ 
ДАНАШЊИ ЦЕ

При каз књи ге: Ала н  
де Бе ноа, КарлШмит
данашњице:„праведан
рат“тероризам,ван
редностање,„Номос
Земље“, пре вео Фи лип 
Ро дић, Мир Pu blis hing, 
Бе о град, 2013, 116. стр.
Иако је Алан де Бе ноа (Alain 

de Be no ist) аутор ко ји већ пре
ко че тр де сет го ди на не пре ста но 
про во ци ра европ ску јав ност по
ста вља ју ћи су штин ска пи та ња 
ко ја дру ги иг но ри шу, он је у Ср
би ји остао не до вољ но по знат, 

а Карл Шмит да на шњи це је 
дру га ње го ва књи га пре ве де на 
у Ср би ји. Узрок то ме се мо же 
тра жи ти у чи ње ни ци да се Де 
Бе ноа сма тра глав ним ми сли
о цем европ ске но ве де сни це, 
што га ста вља у по зи ци ју опо
зи ци о ног ин те лек ту ал ца од ко га 
за зи ру под јед на ко и ле ви ча ри и 
ли бе ра ли.

Књи га Карл Шмит да на
шњи це је ауто ров по ку шај опо
вр га ва ња тврд ње да је спољ на 
по ли ти ка аме рич ке нео кон зер
ва тив не ад ми ни стра ци је ин спи
ри са на уче њи ма Леа Штра у са 
и Кар ла Шми та. Де Бе ноа нас 
ста вља пред ве ли ки број мо но
гра фи ја и чла на ка у ко ји ма се 
здра во за го то во узи ма ро до
слов аме рич ке спољ не по ли ти
ке на ли ни ји Карл Шмит – Лео 
Штра ус – аме рич ки нео кон зер
ва тив ци оку пље ни у Бу шо вој 
ад ми ни стра ци ји. Дру гим ре чи
ма, то би зна чи ло да су Штра
ус и пре ко ње га Шмит ду хов
ни ин спи ра то ри ра та про тив 
те ро ри зма. Де Бе ноа је и као 
на уч ник и још ви ше као Шми
тов след бе ник и огор че ни про
тив ник аме рич ке спољ не по ли
ти ке за ин те ре со ван да до ка же 
не у те ме ље ност те зе о Шми то
вом ути ца ју на аме рич ке нео
кон зер ва тив це. Осим то га, ни је 
са мо реч о „од бра ни“ Шми та, 
не го и о ње го вом по нов ном ак
ту е ли зо ва њу. „С дру ге стра не, 
ме ђу тим, по сто ји не спор на ак
ту ел ност шми тов ског ми шље
ња – ак ту ел ност ко ју су до бро 
уочи ли број ни по сма тра чи, по
себ но по сле на па да 11. сеп тем
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бра 2001, и ко ју ме ђу на род ни 
жи вот, као и од ре ђе не ини ци ја
ти ве аме рич ке вла де, ни су пре
ста ли да пот хра њу ју то ком про
те клих го ди на“ (27). На овај на
чин, Де Бе ноа за пра во же ли да 
де мон стри ра су прот ста вље ност 
из ме ђу Шми то вих схва та ња и 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва ца. 

Већ у уво ду, аутор ја сно по
ка зу је да је те за о ли ни ји Шмит 
– Штра ус – нео кон зер ва тив ци 
на ста кле ним но га ма, и да ње
ни за ступ ни ци ни су па жљи во 
чи та ли ни Шми та ни Штра у са, 
те да је реч о по вр шним ин тер
пре та ци ја ма. Пре све га, Шмит 
би те шко мо гао би ти при јем чив 
аме рич ким нео кон зер ва тив ци
ма, јер они, твр ди Де Бе ноа, и 
ни су кон зер ва тив ци у европ
ском сми слу ре чи, не го ли бе ра
ли, док је Шмит, са сво је стра
не, био огор че ни про тив ник 
ли бе ра ли зма. Са дру ге стра не, 
упит на је и ве за из ме ђу Штра
у са и нео кон зер ва ти ва ца, али се 
аутор не по све ћу је овом пи та њу 
де таљ ни је не го се за до во ља ва 
ти ме да на ве де ре ле вант ну ли
те ра ту ру у ко јој се та ве за не ги
ра. Оно што Де Бе ноа да ље твр
ди, по зи ва ју ћи се по но во на ши
рок круг ауто ра, је да је и ве за 
из ме ђу Шми та и Штра у са до ста 
тан ка и са сто ји се од Штра у со
вог ко мен та ра Шми то ве књи ге, 
Шми то ве пре по ру ке Штра у са 
за Рок фе ле ро ву сти пен ди ју и 
не ко ли ко раз ме ње них пи са ма. 
У сва ком слу ча ју и та ве за је 
би ла крат ко трај на. Оно што би 
евен ту ал но по ве зи ва ло ова два 
ауто ра је кри ти ка ли бе ра ли зма, 

али са раз ли чи тих по зи ци ја и са 
раз ли чи тим за кључ ци ма. 

На кон ова ко по ста вље ног 
уво да Де Бе ноа де мон стри ра 
сво је тврд ње из ла жу ћи Шми то
во схва та ње не при ја те ља, од но
сно ра та. Ана ли зи ра ју ћи Шми
то ве тек сто ве Де Бе ноа до ла зи 
до за кључ ка да је ми шље ње 
не мач ког прав ни ка са свим су
прот но од оно га што за сту па ју 
аме рич ки нео кон зер ва ти ва ци. 
Шмит ни ка да ни је ве ли чао рат, 
ни ти је ње гов по јам не при ја те
ља под ра зу ме вао ап со лут ног 
не при ја те ља, а по јам ра та то
тал ни рат ко ји би за циљ имао 
уни ште ње не при ја те ља. На про
тив, Шмит је на ви ше ме ста у 
сво јим спи си ма ин си сти рао на 
мо рал но не у трал ном кон цеп
ту не при ја те ља, ко ји не мо ра 
би ти зао и ко ји ни је зло чи нац. 
Та ко ђе, Шмит пра ви ја сну раз
ли ку из ме ђу вој ни ка и ци ви ла, 
при че му се рат во ди са мо про
тив не при ја тељ ске вој ске, али 
не и про тив не при ја тељ ског 
на ро да. Де Бе ноа на при ме ру 
из ја ва аме рич ких зва нич ни ка, 
као и њи хо ве по ли ти ке пре ма 
Ира ку и СР Ју го сла ви ји, по ка
зу је да су Шми то ве по зи ци је 
за пра во плат фор ма за кри ти ку 
аме рич ких на о кон зер ва ти ва ца. 
„Не ма сум ње да се кри ти ка ко
ју Карл Шмит из но си на ра чун 
'пра вед ног ра та' мо дер ног до ба 
ти че, у пр вом ре ду, Сје ди ње них 
др жа ва, јер огром на ве ћи на ра
то ва ко је је ова др жа ва во ди ла 
ни су би ли ре гу ли са ни ра то ви, 
'ра то ви ду е ли', већ ра то ви во ђе
ни про тив не при ја те ља ко ји је 
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тре ти ран као зло чи нац и про
го њен до ка пи ту ла ци је“ (43). 
Де Бе ноа под вла чи и ме си јан
ски ка рак тер аме рич ке спољ не 
по ли ти ке. Аутор ипак при зна
је да САД не окле ва ју да име
ну ју не при ја те ља, што на пр ви 
по глед де лу је шми тов ски, али 
од мах за тим на гла ша ва да то 
име но ва ње не при ја те ља од сту
па од Шми то вих кри те ри ју ма. 
Аме рич ко име но ва ње не при ја
те ља ни је по ли тич ки гест, не го 
до би ја јед ну ма ни хеј ску и мо
рал ну ди мен зи ју, те про тив ник 
САД ни је не при ја тељ ко ји би се 
су тра мо гао тран сфор ми са ти у 
са ве зни ка, не го се по и сто ве ћу је 
са Злом. Нео кон зер ва тив ци та
ко ђе не при зна ју по сто ја ње тре
ће стра не, од но сно мо гућ ност 
не у трал но сти. 

Де Бе ноа се за тим окре
ће фи гу ри „гло бал ног те ро ри
сте“, упо ре ђу ју ћи те ро ри сту са 
Шми то вом фи гу ром пар ти за на. 
Аутор уоча ва да се те ро ри сти 
од ри че по ли тич ки ка рак тер, 
те да се он у ин тер пре та ци ји 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва
ца пред ста вља као кри ми на лац 
или умо бол ник. Са дру ге стра
не, на ста вља ју ћи се на Шми то
во схва та ње пар ти за на, Де Бе
ноа у те ро ри сти ви ди пре све га 
по ли тич ку фи гу ру. „То не зна
чи да те ро ри стич ка де ла ни су 
зло чи ни, али су то по ли тич ки 
зло чи ни ко ји не мо гу би ти при
зна ти као та кви без раз ма тра ња 
кон тек ста и узро ка. Дру гим ре
чи ма, по ли тич ки зло чин је нај
пре по ли тич ки, а потпм зли чин. 
Због то га не мо же би ти по и сто

ве ћен са обич ним кри вич ним 
де лом“ (76). Де Бе ноа ука зу је да 
је рат про тив те ро ри зма по сво
јој при ро ди аси ме три чан рат, а 
за тим за кљу чу је да се рат про
тив те ро ри зма не мо же ни до би
ти ни из гу би ти. Ни ти те ро ри сти 
мо гу оче ки ва ти да ће по ра зи ти 
сво је про тив ни ке, ни ти ови мо
гу уни шти ти те ро ри зам.

Ка да је у пи та њу ван ред но 
ста ње, Де Бе ноа по но во де мон
стри ра да оно игра дру га чи ју 
уло гу код Шми та и аме рич ких 
нео кон зер ва ти ва ца. Док је за 
Шми та ван ред но ста ње из у зе
так од пра ви ла, од но сно са мо 
при вре ме на ме ра, ко ја те жи 
по нов ном ус по ста вља њу нор
мал ног ста ња, у ра ту про тив 
те о ри ри зма до ла зи се до но вог 
ква ли те та, а то је пер ма нент но 
ван ред но ста ње. Оно за пра во 
пре ста је би ти ван ред но и по ста
је стал но. „Ако из гле да као да 
усва ја ње ван ред них ме ра у САД 
од го ва ра шми тов ском мо де лу – 
иако па ра док сал но де ман ту је 
иде ју да су ли бе рал ни ра жи ми 
по сво јој при ро ди не спо соб ни 
да се су о че са ван ред ном си ту
а ци јом, ко ју по др жа ва и Карл 
Шмит – чи ње ни ца да иде мо ка 
стал ном ван ред ном ста њу се, у 
ве ли кој ме ри, одва ја од овог мо
де ла. Стал ност ван ред ног ста
ња – ван ред но ста ње без ван
ред ног – ни је шми тов ска“ (96). 
Ван ред но ста ње у усло ви ма 
ра та про тив те ро ри зма по ста
је нор мал но у оној ме ри у ко јој 
се одва ја мо од не при ја те ља као 
по ли тич ког кон цеп та при да ју ћи 
му мо рал но зна че ње.
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Де таљ но обра зла жу ћи Шми
то ву при вр же ност мул ти по лар
ној сли ци све та, Де Бе ноа ука
зу је на су прот ста вље ност из
ме ђу Шми то вог по рет ка ве ли
ких про сто ра и уни вер за ли зма 
аме рич ких нео кон зер ва ти ва ца 
ко ји су при вр же ни јед но по лар
ном свет ском по рет ку, од но сно 
гло бал ној хе ге мо ни ји Аме ри ке. 
Шмит се гну шао гло ба ли зма и 
све та без по ли ти ке у ко ме не ма 
спо ља шњег, не го са мо уну тра
шњег (114). Ме ђу тим, бу ду ћи 
да је по ли тич ко ка рак те ри стич
на ди мен зи ја људ ског по сто ја
ња, по ли ти ка не мо же не ста ти 
ни у гло ба ли зо ва ном све ту. Гло
ба ли за ци ја ни је си но ним за крај 
по ли тич ког, а гло бал ни свет ни
је па ци фи ко ван – на про тив. Те
жња ка ује ди ње њу све та иза зи
ва си ме трич ну ре ак ци ју оли че
ну у но вим по ли тич ким по де ла
ма. Дру гим ре чи ма, по ла зе ћи од 
шми тов ских по зи ци ја ја сно је 
да је аме рич ка хе ге мо ни ја уна
пред осу ђе на на не у спех.

„На кра ју овог са гле да ва ња 
оста је за кљу чак: Џорџ Буш и 
ње го во окру же ње очи то ни су 
'шми тов ски' по ли ти ча ри. Као 
вла да ри над си лом мо ра, они се 
по зи ва ју на по ли тич ки и иде о
ло шки мо дел ко ји је Шмит не
пре ста но кри ти ко вао. Њи хов 
ли бе ра ли зам (у европ ском сми
слу ре чи) и њи хов ме си јан ски 
оп ти ми зам су под јед на ко стра
ни шми тов ским иде ја ма ко ли
ко и на чин на ко ји они ви де рат 
као 'пра ве дан' рат у ко јем не
при ја тељ ни кад ани је при знат 

већ озна чен као фи гу ра Зла ко је 
тре ба ис ко ре ни ти, или на чин на 
ко ји ко ри сте по јам ван ред ног да 
бу уве ли стал но ван ред но ста
ње“ (115116). 

На кра ју се мо ра при зна ти 
да је Де Бе ноа ус пео у сво јој на
ме ри да до ка же не у те ме ље ност 
тврд ње о шми тов ским ко ре ни
ма Бу шо ве по ли ти ке. Ме ђу тим, 
аутор је по ка зао и да је упра во 
Шмит су штин ски про тив ник 
аме рич ког нео кон зер ва ти ви
зма, те да је упра во нај те мељ
ни ја кри ти ка њи хо ве по ли ти ке 
мо гу ћа упра во са шми тов ских, 
а то ће ре ћи са по зи ци ја аутен
тич ног европ ског кон зер ва тив
ни ви зма. Та ко ђе, по ла зе ћи од 
Шми та Де Бе ноа им пли цит но 
твр ди да аме рич ки нео кон зер
ва ти ви зам, уте ме љен на ме си
ја ни зму и оп ти ми зму, не успе ва 
да су шти ну по ли тич ког, те да 
за пра во људ ску при ро ду по ку
ша ва да про ме ни кр ста ре ћим 
ра ке та ма. Дру гим ре чи ма, по
ли ти ка аме рич ких нео кон зер
ва ти ва ца пред ста вља на си ље 
над ствар но сти у име соп стве не 
по ли тич ке те о ло ги је, те је пре
ма то ме уна пред осу ђе на на не
у спех.

 
 


