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ДЕФИНИСАЊЕНАСИЉА

“По не кад се чо вјек пи та да ни је дух ве ћи не 
бал кан ских на ро да за у ви јек отро ван и да, мо
жда, ни кад ви ше не ће ни мо ћи ни шта дру го до 
је ди но: да тр пи на си ље и да га чи ни”

                                         Иво Ан дрић,“Знаковипоредпута”

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

По че так XXI ве ка је у значајноj ме ри обе ле жи ло по ли тич-
ко на си ље на гло бал ном ни воу. Упор но ин си сти ра ње на у ке да се 
су прот ста ви том опа сном на сил ном де ло ва њу моћ них и ве ли ких 
др жа ва пред ста вља зна ча јан ис ко рак не ких на уч них ин сти ту ци ја и 
по је ди на ца као и оних на ро да ко ји сво је по сто ја ње и оп ста нак ви де 
у ци ви ли за ци ји ко ја по чи ва на нај ху ма ни јим де мо крат ским на че-
ли ма. То зна чи да жи вот на пер спек ти ва по чи ва на јед на ко сти ко ја 
под ра зу ме ва рав но пра ван - прин ци пи је лан од нос из ме ђу ма лих и 
ве ли ких (да се по сте пе но и спон та но то пи јаз из ме ђу раз ви је них 
и не раз ви је них), на су ве ре но сти др жа ва,  на рав но уз по шти ва ње 
основ них људ ских пра ва и сло бо да ко ји су уте ме ље ни на де мо-
крат ским на че ли ма. 

По себ но је бит но да се са вре ме не по ли тич ке те о ри је дис тан-
ци ра ју од ткз. по ли ти ке ко ја ком про ми ту је на уч ну осно ву по ли ти ке 
и ута па је у си ви ло на си ља, не то ле ран ци је и за стра ши ва ња ве ћи не 
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чо ве чан ства од стра не ма њи не ко ја кон тро ли ше ве ћи ну ка пи та ла 
на пла не ти. Из ли те ра ту ре нај по зна ти јих до ма ћих и стра них ауто-
ра, мо гу се спо зна ти но ве ди мен зи је свих об ли ка и но си ла ца по ли-
тич ког на си ља, као и ње ног за мај ца, тј. гло ба ли за ци је – аме ри ка ни-
за ци је све та. У по след њој де це ни ји XX ве ка ја вио се низ ра до ва из 
обла сти ра зних вр ста по ли тич ког на си ља и гло ба ли за ци је, а мно ги 
од њих су по ли тич ки мо ти ви са ни и ти ме су још ви ше за ма гљи ва-
ли про блем на си ља и зна чај но успо ра ва ли на уч ни при ступ про бле-
му на си ља у по ли ти ци, ка ко би се ис тра жи ле ду бин ске ди мен зи је 
овог по свет ску ци ви ли за ци ју опа сног фе но ме на и ус по ри ло ње го-
во др ско на сту па ње. Бу ду ћи да је др жа ва као нај од го вор ни ји део 
дру штва и да ље не рас ки ди во ве за на за по се до ва ње мо но по ла фи-
зич ке си ле, јед но од цен трал них пи та ња ње ног функ ци о ни са ња у 
ре ла тив но де мо крат ском сми слу гла си: ‘’ка ко по ми ри ти при род ну 
те жњу по је ди на ца и дру штве них гру па за до ми на ци јом у за јед ни-
ци и ци ви ли за циј ско пра во свих су бје ка та на рав но прав ност.’’ У 
од го во ру на то пи та ње мо же се на слу ти ти и при жељ ки ва ти основ-
на ци ви ли за циј ска те ко ви на – сло бо да. По ли ти ка као област дру-
штве них зби ва ња, дру штве них од но са и об ли ка у ко јој се ре ша ва ју 
пи та ња упра вља ња дру штве ним по сло ви ма има пре суд ну уло гу у 
из град њи ин сти ту ци ја др жа ве као ‘’је дин ке’’ ко ја је ор га ни зо ва на 
од стра не по сто ја ног ста нов ни штва на огра ни че ној теритoрији, 
ко ју то ста нов ни штво пре ко ор га ни зо ва ног по ли тич ког си сте ма 
су ве ре но кон тро ли ше.

Др жа ва ко ја по се ду је мо но пол над при ме ном си ле не мо-
же ве ко ви ма да се осла ња на си лу, а по себ но не до ла ском де мо-
крат ских дру шта ва на по ли тич ку сце ну ши ром све та., јер, ‘’нај ја-
чи ми ка да ни је то ли ко јак да би за у век мо гао по ста ти го спо дар не 
пре тво ри ли ли сво ју сна гу у пра во, а по слу жност у ду шност’’.1) 
Власт сва ке са вре ме не др жа ве па и Ср би је, сво јим по на ша њем мо-
ра уве ри ти соп стве не гра ђа не да је она у слу жби њих, па је и због 
то га др жа ва оба ве зна да гра ђа не шти ти од свих ви до ва на си ља. У 
су шти ни власт је ‘’уто ли ко ле ги тим на уко ли ко је ма са пот чи ње них 
при хва та са из ри чи том и пре ћут ном са гла сно шћу, уко ли ко је до жи-
вља ва као пра во вре ме ну и не при стра сну.’’2)

Са да шњу фа зу за о штре них ме ђу на род них и ме ђу на ци о нал-
них од но са у ви ше пар тиј ским си сте ми ма ка рак те ри ше по тре ба ве-
ћег сте пе на од брм бе но-за шти ти ног ор га ни зо ва ња дру штва и де ло-
ва ња у су прот ста вља њу свим об ли ци ма на си ља. Др жав на власт и 

1) Жан Жак Ру со, Дру штве ни уго вор, Школ ска књи га, За греб, 1978. го ди не, стр. 101.

2) Љ. Та дић, На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
127.
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у том ве о ма зна чај ном сег мен ту сво је де лат но сти има ве о ма бит ну 
и од лу чу ју ћу уло гу, јер од ње них по ли тич ких од лу ка и опре де ле-
ња за ви си да ли ће се пред у зе ти ефи ка сне ме ре у су прот ста вља-
њу свим ви до ви ма на си ља. У ши ре њу илу зи ја о са мој се би, власт 
се обич но слу жи ма сов ном ин док три на ци јом ко ју спро во ди пу тем 
школ ства или си сте ма обра зо ва ња и ма ни пу ли са њем сред стви ма 
јав ног ко му ни ци ра ња. Да кле, на си ље ни је про ста упо тре ба си ле, 
већ њен рад као об лик људ ске де лат но сти у ко јој се ди рект но или 
ин ди рект но ко ри сти си ла. 

ДЕФИНИСАЊЕНАСИЉА

Дав но пре от кри ћа фи ло зо фи је чо век је мо гао да би ра јед-
ну од две мо гућ но сти. Јед на је да не што ство ри, а дру га, да не што 
уни шти, ра зо ри, сру ши... Чо век ни је по стао чо век са мо за хва љу ју-
ћи рад ним, ствра лач ким спо соб но сти ма не го и спо соб но сти ма да 
уни шта ва, ра за ра, уби ја, са вла да ва зве ри и дру гог чо ве ка. Ова рас-
пе тост из ме ђу ства ра ла штва и уни ште ња би ла је и још увек је сте 
(у ма ње бру тал ном или ви ше при кри ве ном об ли ку) чо ве ков про-
клет ство, или: про клет ство чо ве ко ве сло бо де. Да кле, у из вор ном 
сми слу по сто ји не са мо чо век ства ра ња и ум но сти не го и чо век 
де струк ци је или на си ља. Прак тич но чо ве ко во осва ја ње ствар но сти 
од са мог по чет ка би ло је сво је вр сно (''кре а тив но'') на си ље ко је или 
уки да или ко ри сти (дру го) на си ље. Чо век је, ре кло би се, ро ђен с 
на си љем и у на си љу ко је се ни ка да не за у ста вља, не ми ру је, бар не 
пот пу но. Не ма кра ја на си љу као што не ма кра ја ни сло бо ди. Да кле, 
не ма крај њег (es ha tos) у на си љу и не ма ес ха то ло ги је на си ља, што 
зна чи да од на си ља не ма из ба вље ња.3) Да нас је на си ље, у ци ви-
ли зо ва ном све ту, са мо мо ди фи ко ва но, пре о бли ко ва но или су бли-
ми са но, али оно ни је уки ну то. За то за чо ве ка, од у век већ, по сто ји 
је дан не из бри сив про блем на си ља, од ко је га он не ће ла ко мо ћи да 
по бег не. На си ље је про блем ко ји по ступ но ра за ра чо ве ка. На си ље 
и ни је про блем за чо ве ка не го је про блем про тив чо ве ка. Чо век ко ји 
чи ни на си ље још увек не зна шта је на си ље, а да би са знао шта је 
на си ље, по треб но је да оно бу де ње му учи ње но. 

Је ди ни об лик на си ља-ппро тив-на си ља ко ји мо же да, без кр-
ви, за у ста ви спи ра лу на си ља је сте прав на ин тер вен ци ја. При том, 
са мо прав но на че ло не ће ни ка да мо ћи да ис цр пи по јам прав де, али 
оно је у ста њу да раз о ру жа по јам не прав де и да пре ки не ла нац од-
ма зде. 4)

3) Ми ло рад Бе лан чић, На си ље, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2004, стр. 9

4) Ари сто тел је твр дио да је ‘’чо век по при ро ди др жа во твор но би ће.’’ Ка да се, ме ђу тим, 
по ста ви из ван или из над ‘’дру штве не за јед ни це’’, он по ста је ‘’или звер или бог’’ и за-
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На си ље је упо тре ба си ле да би се из ну ди ло од ре ђе но по на-
ша ње љу ди про тив но њи хо вој во љи. Под на си љем се под ра зу ме-
ва не за ко ни та упо тре ба си ле. С гле ди шта по тла че них, це ло куп на 
др жав на де лат ност но си ка рак тер на си ља, а с гле ди шта вла да ју ће 
кла се – на си ље се тре ти ра као не из бе жна при ну да. Оно је очи то 
ста ро ко ли ко и људ ско дру штво, а по ли тич ко на си ље по сто ји од ка-
да по сто ји по ли ти ка. Да би се схва ти ла су шти на на си ља нео п ход но 
је ука за ти на мно ге по ку ша је де фи ни са ња овог опа сног фе но ме на. 
У САД “US Na ti o nal Com mis si o nof the Ca u ses and Pre ven tion of Vi o-
len ce”, је “на си ље од нос кроз ко ји се по вре ђу је те ло или жи вот осо-
ба или оште ћу ју ства ри”, а у “ве ли кој со вјет ској ен ци кло пе ди ји” 
пи ше да се на си ље од ре ђу је као “на пад на лич ност ко ји се са сто ји 
у на но ше њу удар ца, по вре да и дру гих учи на ка ко ји про из и ла зе из 
при ме не фи зич ке си ле”5)

Тек по ја вом по себ них сту ди ја о на си љу, као што је Де ни со-
вље ва “Со ци о ло ги ја на си ља” учи њен је би тан по мак у де фи ни са-
њу овог пој ма. На си љем се мо гу слу жи ти и сла би ји и ја чи, али ко 
ће до би ти бит ку и ти ме евен ту ал но из вр ши ти на си ље за ви си од 
ни за прет по став ки ко је (не)за до во ље не узро ку ју да нпр. у сти ца-
ју окол но сти не ке кон крет не си ту а ци је на си љу под лег ну, тре нут но 
или трај но. Тед Гар, до след но тра ди ци ји фру стра ци о но-агре сив не 
шко ле и са му ре во лу ци ју од ре ђу је јед ним од об ли ка по ли тич ког 
на си ља ко ји се мо же об ја сни ти по на ша њем по је ди на ца, он сма тра 
да је кључ ни еле мент сва ког ак та на си ља са мо по твр ђи ва ње. За то 
ка да де фи ни ше на си ље као “све сну упо тре бу фи зич ке си ле ра ди 
озле ђи ва ња или фи зич ког уни шта ва ња”6) он не на ла зи за бит но чак 
ни то да се утвр ди ко то ра ди и у ком кон тек сту. Је ди но је ва жно да 
је при сут но са мо по твр ђи ва ње на би ло ко ји на чин: “да се за до во љи 
гнев, по стиг не осве та, по твр ди по нос, ство ри страх код дру гих”.

На си ље се де фи ни ше и као “екс трем ни об лик агре си је не-
ле ги тим ном или нео прав да ном упо тре бом фи зич ке или пси хич ке 
си ле”.7)

пра во пре звер не го бог по што та кав чо век по при ро ди же ли рат.. Овај ве ли ки учи тељ 
Алек сан дра Ма ке дон ског ни је во лео пре ко мер но, не ко ри сно или дис функ ци о нал но на-
си ље па је, за то, твр дио: ‘’на о ру жа на не прав да је не што нај стра шни је.’’ А по што је, 
сва ка ко, прав да мо гу ћа тек у не ком дру штву или за јед ни ци, он да је ра зу мљи во што се 
нај ве ћом не прав дом сма тра она ко ја до ла зи спо ља и ко ју чи ни тај чо век-не-чо век, би ће 
ван на ше за јед ни це.( Ibid. стр. 29)

5) “Баљ ша ја со вјет ска ја ен ци кло пе ди ја”, том 29, стр. 193

6) Gu rr, T. R.: The Re vo lu tion – So cial Chan ge Ne xus: So me Old The o ri es and New Hu pot he-
ses, Com pa ra ti ve Po li tics, 1973, стр. 359

7) Ше па ро вић, З.: “На си ље и жр тве”, “По гле ди” 1/84, стр. 70-71
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По мак од ин тер пер со нал ног до ма кро со ци јал ног ни воа по-
сма тра ња на си ља омо гу ћу је раз ли ко ва ње на си ља као ак та агре сив-
но сти по је дин ца од на си ља као ви да дру штве не ак тив но сти. Вол-
тер де фи ни ше на си ље као “де струк тив ну стра ну си ле”8), а по јам 
на сил ног је “огра ни чен у сми слу де струк тив ног зла”.9)

Ова кве де фи ни ци је пред ви ђа ју да је си ла са мо сред ство ко је 
се мо же ин стру мен та ли зо ва ти за раз ли чи те ци ље ве. 

Вас ке зо ва де фи ни ци ја, по ко јој је на си ље ис кљу чи во људ ска 
упо тре ба си ле и пра те ћи фе но мен прак си са10) или Оре бо ва по ко јој 
са мо љу ди мо гу би ти су бјек ти и објек ти на си ља, 11) из о ста вља ју 
чи ње ни цу да чо век мо же вр ши ти на си ље не са мо над чо ве ком, не-
го и над при ро дом, па и над ма те ри јал ним све том ко ји га окру жу је. 

Макс Ве бер ис ти че “да мо но по лом на си ља ор га ни зо ва ном на 
нај ви шем ин сти ту ци о нал ном ни воу рас по ла жу нај ви ши др жав ни 
ор га ни у окви ри ма ва же ћег пра ва или за ко на за одр жа ва ње, њи ма 
уре ђе ног, за јед нич ког жи вље ња љу ди. Мо но пол др жав не си ле ка 
“сред ства ле ги тим не …. на сил но сти”12) по се ду ју сви по ли тич ки 
си сте ми не за ви сно од фор ме дру штве ног уре ђе ња. 

У по сто је ћим усло ви ма ме ђу на род них од но са ни је мо гу ће 
пот пу но пре ва зи ћи на си ље, ап со лут но га и си гур но из бе ћи у сми-
слу не за хва ће но сти њи ме на ак ти ван или па си ван на чин. Да нас, 
прак тич но за сва ко га по сто ји мо гућ ност да вољ но или не вољ но бу-
де обје кат, али и су бје кат на си ља.

Чак је и Хе гел раз ми шљао о на си љу и де фи ни сао га: “При-
род на осно ва на си ља је жуд ња као не пре вла да на же ља за по се до-
ва њем објек та”.13)

“При су ство на си ља по ка зу је да у дру штву по сто је су ко би 
ко је ни је мо гу ће из ми ри ти и ко ји се за то по ку ша ва ју ре ши ти на-
си љем. Чи ње ни ца, што се у дру штву на си ље мо же спре чи ти са-
мо на си љем по ка зу је ду бо ке ко ре не на си ља, ко ји оста ју све док се 
дру штво по тре са ду бо ким су ко бом ин те ре са.”14) 

8) Wal ter, E.V.: Po wer and Vi o len ce, “ The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew”, vol. VI II, No 
2/1964, с. 354

9) Ibid.

10) Va squ ez, S.A. “Фи ло зо фи ја пра хис” За греб, 1983. стр. 336

11) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 18

12) Ibid.

13) He gel, G. F. W.: Je nen ser Re alp hi lo sop hie, Le ip zig, Me i ner, 1931-1932, I, стр. 15

14) “По ли тич ка ен ци кло пе ди ја”, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975. стр. 623
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“На си ље је људ ства де лат ност, а си ла је сред ство, оно ни је 
про ста упо тре ба си ле већ њен рад, као об лик људ ске де лат но сти у 
ко јој се ди рект но или ин ди рект но ко ри сти си ла. Оно је де лат ност 
ко јом не ки чин, ак тив ност, рад ња, или про цес от по чи њу, вр ше или 
за у ста вља ју , од но сно одр жа ва ју или убр за ва ју, или се не ка фор ма 
и су шти на ства ра ју, тран сфор ми шу или ра за ра ју на су прот во љи 
и ин тен ци ји оства ре ња ин те ре са и за до во ља ва ња по тре ба објек-
та на си ља уко ли ко је све стран, од но сно на су прот ње го вој уну тра-
шњој (при род ној) струк ту ри или за ко ни то сти ма уко ли ко се не ра ди 
о чо ве ку”.15)

Сва ко со ци јал но на си ље као прак тич на де лат ност пред ста-
вља и тип ко му ни ка тив ног по на ша ња ма да не и та ко екс пли ци тан 
тип оп ште ња као нпр. је зик. Ма да ни је нај ек спли цит ни ји, си ла је 
нај оп шти ји ме диј ко му ни ка ци је, јер, ‘’си лу, у функ ци ји по ру ке, 
или пак си лу по се би, ‘’ра зу ми је’’ и сли је пац и стра нац, и глу пан и 
по све ма ло ди је те’’16)

“На си ље је при лич но не пре ци зан тер мин ко јим се озна ча ва 
на но ше ње ду шев ног, а знат но че шће фи зич ког бо ла или по вре де. 
На си ље као со ци о ло шка и кри ми но ло шка по ја ва је ну жни про тив-
ник го то во свих са вре ме них дру штва, без об зи ра на сте пен њи хо-
вог дру штве но еко ном ског раз во ја”17)

“На си ље у по ли ти ци ни је го ла при ну да. На си ље, опет, са-
став ни је део по ли ти ке и раз у ме ва ња др жа ве”18) У те о ри ји а и у 
прак си по зна та је ши ро ка ле пе за на си ља и на сил ног по на ша ња, 
ка ко пре ма др жа ви, та ко и пре ма гра ђа ни ма од стра не др жа ве. Мо-
гу ће од ли ке на си ља су: прет ња си лом и при ти сак; пси хо фи зич ко 
зло ста вља ње – му че ње; по ли тич ко уби ство и атен тат; суб вер зи ја 
(по себ но не рад); на сил ни не ре ди и не ми ри; те ро ри зам; те рор; ге-
ри ла; ору жа ни уста нак; осло бо ди лач ки; гра ђан ски и ре во лу ци о-
нар ни рат; прет ња си лом и при ти сак; по ма га ње не ре да и не ми ра 
и ту ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; по ма га ње ге ри ле у 
ту ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; по ма га ње устан ка у ту-
ђој сре ди ни, али не и ди рект но из во ђе ње; ре пре си ја и ре пре са ли ја; 
на си ље у ди пло ма ти ји; еко ном ско на си ље; ору жа на ин тер вен ци ја 
– агре си ја. По ред свих об ли ка на си ља ко ја чо ве ку узи ма ју прав ну 
сло бо ду, жи вот, рад и ег зи стен ци ју, по ли тич ко на си ље, нај ин тен-

15) Др Дра ган Си ме у но вић, “По ли тич ко на си ље”, Рад нич ка штам па Бе о град, 1989. стр. 21

16) Жар ко Пу ков ски, Си ла као ко му ни ка циј ска осно ва, По гле ди, 1/84, стр. 37

17) Во јин Ди ми три је вић “Стра хо вла да” “Рад”, Бе о град, 1985. стр. 16

18) Жи во јин Алек сић и Зо ран Ми ло ва но вић, “Лек си кон кри ми на ли сти ке”, “Вре ло “, Бе о-
град, 1993. стр. 166 
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зив ни је угро жа ва чо ве ка и ње го во би ће, и још увек не по сто је на-
чи ни и ме то ди ње го вом успе шном су прот ста вља њу.

Ана ли зи ра ју ћи све до сад по ме ну те де фи ни ци је на си ља, 
ство ри ле су се мо гућ но сти за кри тич ку ана ли зу по сто је ћег фе но-
ме на и усло ви за на уч но при хва тљи ви је де фи ни са ње на си ља као 
опа сног фе но ме на да на шњи це, што зна чи да је на си ље опа сно 
угро жа ва ње жи во та љу ди, њи хо ве пси хе и сло бо де, као и чо ве ко во 
угро жа ва ње при ро де. 19)

Де фи ни тив но, ни са вре ме на ци ви ли за ци ја ни је у ста њу да 
уки не ни ти да с ма ње или ви ше успе ха, ре ша ва про блем на си ља, 
без на де да ће га ика да де фи ни тив но ре ши ти. Да кле, она не мо же 
ни ти да пот пу но уки не ни ти да ла ко ум но до пу сти на сил нич ко по-
на ша ње љу ди. Ци ви ли за ци ја мо ра да праг ма тич но пре у сме ри, су-
бли ми ше или кон тро ли ше из вор но-на сил нич ко по на ша ње љу ди, по 
ко ме се они, ипак, ка ко би ре као Кант, раз ли ку ју од ова ца.20) Нај зад 
људ ско при су ство је те шко за ми сли ти без про ти ву реч ја, спо ро ва, 
су ко ба и ан та го ни за ма. Чи та ва по ли ти ка је бор ба за моћ. Крај њи 
об лик је сте на си ље, ка же Ч. Рајт Милс (C. Wright Mills), што је ехо 
де фи ни ци је Мак са Ве бе ра (Max We ber) о др жа ви као ‘’вла да ви ни 
љу ди над љу ди ма за сно ва ној на сред стви ма ле ги тим ног, од но сно, 
на вод но ле ги тим ног, на си ља.’’21) Ова ква про це на са мо има сми сла 
ако се др жа ва тре ти ра као ин стру мент за угње та ва ње у ру ка ма вла-
да ју ће кла се.

У по ли тич кој исто ри ји сва ког дру штва по ли тич ка бор ба би-
ла је то тал ни фе но мен и под ра зу ме ва ла је ра ци о нал не и ира ци о-
нал не, сти ли зо ва не и спон та не еле мен те – то зна чи да су по ли тич-
ке ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва ни и емо тив ни до га ђа ји, те код њих 
до ла зе до из ра жа ја, без во ље љу ди, ира ци о нал ни по гле ди и по на-
ша ња. По ли тич ка бор ба ни је мо гу ћа без де мо кра ти је, јер је де мо-
кра ти ја, за пра во, и фор ма и са др жај по ли тич ке бор бе. По ли тич ка 
бор ба је раз ме на ал тер на ти ва свим ви до ви ма по ли тич ког на си ља. 
По ли тич ко на си ље увек има сво је по ли тич ке ци ље ве, ко ји мо гу би-
ти објек тив но нео ствар љи ви, а ко је ве ћи на ста нов ни штва не при-
хва та. “И та да… се из ме ђу иде а ла и ре ал но сти, из ме ђу ма њи не и 
ве ћи не, из ме ђу же ља и мо гућ но сти за њи хо во оства ри ва ње ја вља 
на пе тост, ко ја не су мљи во мо же ре зул ти ра ти и ме ђу на род ним те ро-
ри змом”,22) као по себ ну вр сту по ли тич ког на си ља.

19) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 21

20) Ми ло рад Бе лан чић, На си ље, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град, 2004, стр. 138)

21) Ge or ges So rel, Re flec ti ons on Vi o len ce, “In tro duc tion to the Frist Pu bli ca tion (1906), New 
York, 1961, p. 60

22) Во јин Ди ми три је вић, Те ро ри зам, Рад нич ка штам па, Бе о град 1982, стр. 182
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Узро ци на си ља ни ка да не мо гу би ти објек тив не при ро де, јер 
оно не ма оправ да ње за сво је спро во ђе ње. Но, др жа ва и њен си стем 
за шти те бр зо пле тим и не про ми шље ним ак тив но сти ма мо гу ство-
ри ти по год но тло за упо ри ште и кли ја ње и на ра ста ње свих вр ста 
на си ља о ко ји ма је до са да би ло ре чи. Ка да је реч о на си љу др жа ве, 
он да је глав ни узрок стра хо вла де осе ћај гу бит ка вла сти од но сно 
осе ћај на ра ста ња де мо крат ских сна га у дру штву. Ти ме др жа ва у 
по ку ша ју соп стве ног спа са ва ња спро во ди стра хо вла ду над сво јим 
гра ђа ни ма ка ко би их од вра ти ла од би ло ка кве на ме ре ко ја се не 
укла па у до са да шње др жав не ар ха и зме или то та ли та ри зме. Узро ци 
на си ља мо гу би ти и не за по сле ност, ин фла ци ја, ма сов но от пу шта-
ње рад ни ка, анар хич ност обра зов ног си сте ма, не из ве сност жи вот-
не пер спек ти ве и оп шта со ци ја лан не си гур ност, као и сва ки дру ги 
вид еко ном ске и по ли тич ке не си гур но сти. Узрок на си ља мо же би-
ти и се па ра ти зам, што се ве зу је за оне иде је и по кре те ко ји се ве зу ју 
за от це пље ња те ри то ри ја јед не др жа ве и њи хо во при па ја ње дру гој, 
што ме ђу на род но пра во за бра њу је. По сле ди це на си ља мо гу би ти 
ве о ма из ра же не и оно мо же оста ви ти тра га на чи та ву по пу ла ци ју. 

НАСИЉЕКАООБЛИК
''УНИВЕРЗАЛНЕКОМУНИКАЦИЈЕ''

По је дин ци (вла сто др шци или узур па то ри вла сти), гру пе 
(пар тиј ска или др жав на вођ ства) или об ли ци вла сти (за ко но дав на, 
из вр шна, суд ска) су то ком исто ри је су има ли циљ да вр ше ути цај 
на по је дин це или гру пе у дру штву, од но сно дру штво у це ли ни, да 
би их при мо ра ли на по на ша ње ко је се без тих ути ца ја не би мо гло 
оче ки ва ти. 

Ме ђу нај ста ри јим тех ни ка ма за по сти за ње тог ци ља од у век 
фи гу ри ра ју: на си ље и страх. Нај че шће по ве за ни у раз ли чи тим 
ком би на ци ја ма, по ка зу ју се као нај е фи ка сни је тех ни ке за по сти-
за ње ути ца ја на по је ди нач но и груп но по на ша ње љу ди у дру штву.

Страх је веч ни пра ти лац чо ве ка – страх за оп ста нак, страх од 
смр ти, бо ле сти, ра стан ка, уса мље но сти, страх од не по зна тог, ве-
шти ца, вам пи ра, зми ја, ву ко ва, но ћи, мо ра и ду би на, од за тво ре ног 
про сто ра и дру гог. Са раз во јем дру штва, ње го вом ин ду стри ја ли-
за ци јом и ин фор ма ти за ци јом, страх се та ко ђе уса вр ша вао, мул ти-
пли ко вао и ме њао: страх од ви ру са (ор ган ских и ком пју тер ских), 
не по зна тих и не из ле чи вих бо ле сти, за га ђе ња чо ве ко ве сре ди не, 
пла не тар ног за гре ва ња, ура га на, ван зе ма ља ца, ну кле ар ног ра та и 
опа сно сти, ге нет ског ин жи ње рин га и на по слет ку, али све при сут-
ни ји – страх од те ро ри зма и те ро ри ста.
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Страх је у про шло сти, ве о ма че сто и у раз ли чи тим окол но-
сти ма, си сте мат ски ко ри шћен као ин стру мент при ти ска за оства-
ри ва ње раз ли чи тих ин те ре са (за за шти ту др жав ног по рет ка или 
вла сти, за оства ри ва ње кри ми нал них или ма фи ја шких ци ље ва, за 
др жа ње у по кор но сти, ре ке ти ра ња, за по сти за ње про кла мо ва них 
ци ље ва те ро ри ста). Да би страх, као сред ство за оства ри ва ње ци-
ље ва, био ефи ка сни ји обич но му се при до да је прет ња на си љем, 
као до дат ни ''ар гу мен'' за на во ђе ње по је ди на ца или гру па на пред-
ви ђе но или оче ки ва но по на ша ње.

Уко ли ко страх и прет ња на си љем не по стиг ну же ље не ефек-
те ко је ''еми те ри'' стра ха оче ку ју у ко му ни ка ци ји са по је дин ци ма 
или дру штве ним гру па ма ко ји ма је та ква ''по ру ка'' упу ће на, он да се 
при бе га ва на си љу као ко нач ном сред ству за оства ри ва ње ци ље ва 
''еми те ра стра ха''. Очи глед но је да је ова ста ра ко му ни ка ци ја из ме-
ђу вла сти и по да ни ка, моћ ни ка и сла би јих, кри ми на ла ца и жр та ва, 
те ро ри ста и те ро ри са них – оп шта за ко но мер ност дру штва од дав-
ни на, у ко јој ва ри ра ју и уса вр ша ва ју се са мо тех ни ке при ме не ка ко 
би ова ко му ни ка ци ја би ла што ефи ка сни ја.

Од свих ти по ва ути ца ја на по је дин це, гру пе и ма се, на си ље 
је, без сум ње, је дан од нај е фи ка сни јих. Ме ђу тим, страх од на си ља
је ве ро ват но још ја чи од на си ља са мог, иза зи ва ју ћи раз ли чи те пси-
хо ло шке по сле ди це и де лу ју ћи по губ ни је од би ло ка квог фи зич ког 
при ти ска или на си ља.

На си ље, као об лик ''уни вер зал не ко му ни ка ци је'' у дру штву, 
је сва ка ко дво сме ран про цес. Др жав ни ор га ни рас по ла жу апа ра том 
и ин стру мен та ри јем на си ља ра ди обез бе ђи ва ња функ ци о ни са ња 
дру штва и ње го вих об ли ка вла сти, за шти те за јед нич ких ин те ре-
са гра ђа на и по рет ка у це ли ни, за шти те вла сти и ње них но си ла ца 
(ре жи ма), об ра чу на са они ма ко ји кр ше за кон ске и дру ге нор ме, 
за шти те имо ви не и људ ских пра ва и сло бо да гра ђа на. Гра ђа ни, 
пред во ђе ни по ли тич ким во ђа ма и пар ти ја ма, по чи њу да ко ри сте 
на си ље, у си ту а ци ја ма кр ше ња дру штве ног уго во ра од стра не вла-
сто др шца или ре жи ма, ка да се зе мља или по ре дак на ла зи у опа сно-
сти, ка да су угро же на или ма сов но кр ше на људ ска пра ва и сло бо де, 
или про сто у си ту а ци ја ма про те ста, пре вра та, др жав ног уда ра или 
ре во лу ци је. На си ље, на рав но, мо гу при ме њи ва ти и уну тра шњи 
или ме ђу на род ни кри ми нал ци ко ји же ле ла ко и не за ко ни то до про-
фи та, као и те ро ри сти, ко ји су ис кљу чи во по ли тич ки мо ти ви са ни. 

Та кве си ту а ци је мо гу се пре тво ри ти у ста ње анар хи је или 
без вла шћа, улич них об ра чу на и ли кви да ци ја, са ма лим или огром-
ним бро јем жр та ва, мо гу оста ти уну тар гра ни ца јед не зе мље или 
за до би ти ме ђу на род ни ехо и ре пер ку си је, ка да су угро же ни при-



СПМ број 4/2008, година XV, свеска 22. стр. 147164.

156

пад ни ци јед не или ви ше на ци о нал них ма њи на ма тич них и су сед-
них зе ма ља, ка да је угро же на ве ћи на гра ђа на јед не зе мља или пак 
не ми ри и пре вра ти но се те ри то ри јал не аспи ра ци је и угро жа ва ју 
гра ни це и ста бил ност су сед них зе ма ља и ре ги о на у це ли ни. 

Уко ли ко Са вет без бед но сти УН про це ни да се при ме ном на-
си ља, гра ђан ским ра том или пре вра том у јед ној зе мљи угро жа ва 
свет ски мир, мо же из ре ћи санк ци је тој зе мљи или од лу чи ти о при-
ме ни ко лек тив не ин тер вен ци је мул ти на ци о на лих сна га УН у ци љу 
за шти те ми ра и без бед но сти у том ре ги о ну, од но сно у све ту као це-
ли ни. Та да та ква упо тре ба на си ља уну тар јед не су ве ре не зе мље по-
ста је ме ђу на род ни или уни вер зал ни про блем, за ко ји се он да тра же 
ме ђу на род на ре ше ња и сред ства. У овим ве о ма де ли кат ним си ту а-
ци ја ма, до са да шња ис ку ства су по ка за ла да је ве о ма осе тљи во до-
но си ти од лу ке о ме ђу на род ној ин тер вен ци ји, обич но пре гла са ва-
њем, јер се под пла штом објек тив но сти и за шти те свет ског ми ра, 
мо гу одо бра ва ти, у јед ном слу ча ју - ин тер вен ци је из пар ци јал них 
ин те ре са, а у дру гом – на осно ву ве та пет стал них чла но ва Са ве-
та без бед но сти, спре ча ва ти оправ да не ин тер вен ци је у за шти ти од-
ре ђе них под руч ја и по пу ла ци ја. Та ко ђе, про блем пред ста вља што 
обич но санк ци је не по га ђа ју ре жим на вла сти ко ји иза зи ва пре ко-
мер ну упо тре бу на си ља, већ нај бол ни је по га ђа ју упра во жр тве тог 
на си ља – не ду жне гра ђа не јед не зе мље. Про блем пред ста вља ју и 
ду жи на тра ја ња санк ци ја, ла жно при ка зи ва ње ста ња ко је до во ди 
до ме ђу на род не ин тер вен ци је и сл. Као раз лог ме ђу на род не ин-
тер вен ци је мо гу се ко ри сти ти и раз ло зи - по тен ци јал на опа сност 
од по се до ва ња и упо тре бе ну кле ар ног, хе миј ског или оруж ја за ма-
сов но уни ште ње, по др шка ме ђу на род ном те ро ри зму или ко ри шће-
ње те ри то ри је јед не зе мље као ба зе ме ђу на род них те ро ри ста ко ји 
пре те ак ци ја ма и на си љем ши ром пла не те и сл. Ова квим не прин-
ци пи јел ним од но сом ме ђу на род не за јед ни це пре ма ор га ни за то ри-
ма и из вр ши о ци ма на си ља с јед не стра не свет ска ор га ни за ци ја не 
оба вља сво ју оба ве зу пре ма По ве љи ОУН, а стру ге стра не и не чи-
ње њем не ка да при ме њу је ме ђу на род ни те ро ри пре ма 

ПОЈМОВНАРАЗЛИКАУ
ДЕФИНИСАЊУМОЋИ,СИЛЕИНАСИЉА

Да би се у те о ри ји схва тио по јам си ла, по ла зи се од пој ма 
моћ, јер је по јам моћ у фи ло зоф ском сми слу при ма ран.23) Огро ман 
зна чај мо ћи за дру штве не на у ке и ме ђу на род не од но се ар гу мен то-

23) Ари сто тел је го во рио да је си ла, од но сно моћ, по че так свих про ме на. Ви ди ши ре, Ви-
шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци ја), Вој на ака де-
ми ја, Бе о град, 2003., стр. 81-85. 
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вао је БернардРасел, ис ти чу ћи да «оно што је енер ги ја за фи зи ку, 
то је моћ за дру штве не на у ке.»24) У са вре ме ну на у ку о по ли ти ци 
по јам мо ћи пр ви је увео ТомасХобс (Hobes) у де лу “О гра ђа ни ну» 
(Decive), ис ти чу ћи моћ др жа ве као нај ве ћу моћ, јер је она збир 
по је ди нач них мо ћи нај ве ћег бро ја љу ди.25) При про у ча ва њу ме-
ђу на род не по ли ти ке, моћ је не за о би ла зан по јам. Дал (Dahl) нпр., 
сма тра да моћ пред ста вља “спо соб ност да се на те ра дру ги су бјект 
да учи ни оно што ина че не би ура дио.”26) Сли чан при ступ при од-
ре ђе њу зна че ња тер ми на моћ има и КенетВолц твр де ћи да «Мо-
ћан је онај ко ути че на дру гог ви ше не го онај на ње га».27)Макс
Вебер сма тра да: «Моћ пред ста вља из гле де да се у окви ру јед ног 
дру штве ног од но са спро ве де соп стве на во ља28) упр кос от по ру, без 
об зи ра на то на че му се за сни ва ју ти из гле ди». Они ко ји има ју ве-
ћу моћ за ко ни то те же вла да ви ни над они ма ко ји има ју ма њу моћ. 
«Моћ је спо соб ност по је дин ца, гру пе или др жа ве да на мет не сво ју 
во љу дру го ме, осла ња ју ћи се при том на ефи ка сност сред ста ва 
си ле у слу ча ју не по ко ра ва ња».29)

Ха на Арент (Han nah Arendt) у сво јој књи зи ‘’О на си љу’’ ци-
ти ра Бер тра на де Жи ве не ла (Ber tran de Zi ve nel): ''за оно га ко раз-
ми шља о епо ха ма, рат се по ка зу је као јед на ак тив ност др жа ве ко ја 
је у ве зи са њи хо вом су шти ном.''30) Ова кво ту ма че ње  по сти че на 
пи та ње: Да ли би крај ра то ва ња, да кле, зна чио и крај др жа ва. Да ли 
би на ста вак на си ља у од но си ма ме ђу др жа ва ма зна чио крај мо ћи 
? Од го вор на ова пи та ња ис кљу чи во за ви си од раз у ме ва ња мо ћи. 
Да кле, моћ је и ин стру мент вла да ви не, а вла да ви на сво је по сто ја-
ње ду гу је ''ин стинк ту де мо кра ти је''.31) Вол тер(Vol ta i re) сма тра да 
се моћ са сто ји у то ме да моћ ник на те ра дру ге да де ла ју она ко ка ко 
он хо ће. Она је при сут на увек ка да имам при ли ку да по твр дим сво-
ју во љу на су прот от по ру дру гих, ка же Макс Ве бер, под се ћа ју ћи 
на Ка лу зе ви це ву де фи ни ци ју ра та као ''ак та на си ља да би се су пар-
ник при мо рао да ра ди она ко ка ко ми же ли мо.'' Та реч ка же Stra usz 

24) Ra sel, B., Po wer –A New So cial Ana lisys, New York, 1938. p. 12.

25) Та дић, Љ., На у ка о по ли ти ци, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1996, стр. 
79.

26) Ro bert А. Dahl, Mo dern Po li ti cal Ana lisys, пре ма Си мић, Д., По ре дак све та, За вод за уџ-
бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1999. го ди не, стр. 224.

27) Ken neth, W., The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Re a ding, MA: Adi son-We sley, 1979.

28) О пој му во ље ви ди ши ре у Пе да го шкој ен ци кло пе ди ји 2 (у ре дак ци ји Пот ко ња ка Н. и 
Ши мле ше П.), За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1989. 

29) Ве бер, М., При вре да и дру штво, Про све та, Бе о град 1976. го ди не, стр. 57. и 58.

30)  Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 46

31)  Ibid.
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–Hu pe, озна ча ва моћ чо ве ка над чо ве ком.''32) Моћ од го ва ра људ ској 
спо соб но сти не са мо де лат но сти, већ де ло ва ња у са гла сно сти. Моћ 
ни ка да ни је свој ство по је дин ца, она при па да гру пи и по сто ји са мо 
оно ли ко ду го ко ли ко та гру па је дин стве но функ ци о ни ше. Ка да се 
за не ко га ка же да ''има моћ'' то зна чи да га је из ве сна гру па љу ди 
овла сти ла да де лу је у њи хо во име. Оно га тре нут ка ка да та гру па од 
ко је по ти че моћ не ста не, ''ње го ва моћ'' та ко ђе не ста је. Моћ се зна-
чај но раз ли ку је од сна ге.33) Да кле моћ и на си ље су су прот но сти. 
Та мо где јед но вла да, дру го не по сто ји. На си ље се ја вља та мо где 
је моћ угро же на. На си ље мо же да уни шти моћ и оно је пот пу но не-
спо соб но да је ство ри. На си ље мо же на ста ти из бе са, а бес за и ста 
мо же би ти ира ци о на лан или па то ло шки. У од ре ђе ним окол но сти-
ма на си ље – де лу је без рас пра ве или го во ра и без раз ми шља ња о 
по сле ди ца ма.

Тер мин си ла се у сва ко днев ном жи во ту по и сто ве ћу је са срод-
ним пој мо ви ма као што су на си ље, рат, агре сив ност, ко ји у су-
шти ни пред ста вља ју са мо је дан об лик или сег мент си ле. Џон Стју-
арт Мил (John Stu art Mill) сма тра да је пр ва лек ци ја ци ви ли за ци је 
– лек ци ја по ко ра ва ња, тј. јед но је же ља да се упра жња ва моћ над 
дру ги ма, дру го, не скло ност да се моћ упра жња ва над на ма са ми-
ма.34) Ста ра из ре ка ‘’Ка ко је по го дан да бу де под ло жан / за то мо же 
да бу де та ко по слу шан’’, у не ким вер зи ја ма по зна та свим ве ко ви-
ма и свим на ро ди ма, мо же да ука же на јед ну пси хо ло шку исти ну: 
да су во ља за моћ и во ља за пот чи ња ва ње ме ђу соб но по ве за не.35) 
Ле гал но нео гра ни че на вла да ви на ве ћи не, од но сно де мо кра ти ја без 
уста ва, мо же и без ика кве упо тре бе на си ља би ти ве о ма опа сна у су-
зби ја њу пра ва ма њи на и ве о ма ефи ка сна у гу ше њу раз ли чи тих ми-
шље ња. Ме ђу тим, то не зна чи да су на си ље и моћ јед но исто. Екс-
трем ни об лик мо ћи је Сви про тив Јед ног, екс трем ни об лик на си ља 
је Је дан про тив Свих. Ово дру го ни ка да ни је мо гу ће без ору ђа.36)

Си ла се де фи ни ше у фи ло зо фи ји као “сна га, моћ, узрок кре
та ња и про ме на», а са пси хо ло шког ста но ви шта де фи ни ше се као 

32)  Ibid, стр. 47

33) Сна га не дво сми сле но озна ча ва не што у јед ни ни, ин ди ви ду ал ни ен ти тет; то је свој ство 
ин хе рент но јед ном објек ту или јед ној осо би и при па да њи хо вом ка рак те ру, ко је мо же 
се бе да до ка же у од но су пре ма дру гим ства ри ма или осо ба ма, али је у су шти ни не за ви-
сно од њих. Сна га чак и нај сна жни јег по је дин ца увек се мо же над вла да ти сна гом мно-
гих ко ји ће се че сто удру жи ти из јед ног је ди ног раз ло га да уни ште сна гу упра во због 
ње не осо бе не не за ви сно сти (Ибид., стр. 56)

34) Con si de ra ti ons on Re pre sen ta ti ve Go vern ment (1861), Li be ral Arts Li brary, pp. 59 и 65

35) Ха на Аре ент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 46 
Ibid, стр. 50 - 51

36) Ibid. стр. 53
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«оно што ства ра про ме ну, прин цип де лат но сти, од но сно све што 
ути че на про ме ну у по на ша њу и ис ку ству» У пси хо ло ги ји из раз је 
нео д ре ђен, са не ја сним раз ли ко ва њем си ле и енер ги је. По пра ви лу 
има ме та фи зич ке им пли ка ци је, на ро чи то ка да се на гла ша ва ма те-
ри јал на при ро да пси хич ког».37)

Да би се ис по љи ла од ре ђе на си ла, нео п ход но је да по сто ји и 
од ре ђе на моћ за ту на ме ру. Си ла је јед но од основ них и кон стант-
них обе леж ја др жа ве, ме ђу на род них од но са, ин те гра ци о них и дез-
ин те гра ци о них про це са у све ту. Си ла се ко ри сти за ре а ли за ци ју 
др жав них ин те ре са и ци ље ва. По себ не и по је ди нач не вред но сти 
или ин те ре си по сти жу се од го ва ра ју ћом вр стом си ле и мо ћи (ди-
пло мат ском, по ли тич ком, еко ном ском, вој ном, де мо граф ском, кон-
фе си о нал ном, ин фор ма ци о ном и сл.). Им пли ка ци је успе шног или 
не у спе шног ис по ља ва ња јед не вр сте си ле мо гу раз ли чи то де ло ва ти 
на при ме ну и ис по ља ва ње дру гих вр ста си ле. На при мер, успе шно 
ис по ља ва ње по ли тич ке мо ћи и си ле до во ди до ре ша ва ња без бед но-
сних иза зо ва и прет њи без при ме не ору жа не си ле и обрат но.

Да кле си ла је про дукт мо ћи, тј. си лу при ме њу је са мо онај ко 
по се ду је моћ. Ка да је у пи та њу при ме на вој не си ле, њу успе шно 
при ме њу ју са мо моћ не др жа ве. Да кле, су штин ска раз ли ка из ме ђу 
си ле и мо ћи је у то ме јер је моћ ши ри по јам од си ле, а си ла је про-
дукт мо ћи. Си ла је удар на ‘’пе сни ца’’ мо ћи. Си ла је да кле, сред-
ство за оства ри ва ње мо ћи. 

При ме ра ра ди, по сто је обла сти дру штва, као што су: кул ту
ра, здрав ство, на у ка, обра зо ва ње и сл., у чи јем раз во ју при ме на 
си ле не ма ни ка кав зна чај. На и ме, на уч ни ци и кул тур ни рад ни ци не 
мо гу се си лом при мо ра ти да ствар ју. Уче ни ци се фи зич ком си лом 
не мо гу на у чи ти, ни ти се бо лест мо же си лом из ле чи ти.

Исто та ко, са вре ме на дру штве на кре та ња по ка зу ју да за
да так по ли ти ке у са вре ме ним усло ви ма не сме би ти са мо упо тре
ба си ле ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва не го, шта ви ше, по сти
за ње тих ци ље ва без упо тре бе си ле или ње но сво ђе ње на нај ма њу 
ме ру, јер су прот но го во ри да до тич но дру штво, од но сно ње гов по
ре дак, ни су до сти гли по тре бан сте пен ста бил но сти.

Ка ко су на си љу – за раз ли ку од мо ћи, си ле или сна ге – увек 
по треб на ору ђа тех но ло шка ре во лу ци ја, ре во лу ци ја у пра вље њу 
алат ки, са ма су шти на на сил ног де ло ва ња од ре ђе на је ка те го ри јом 
сред ство – циљ, чи ја је глав на ка рак те ри сти ка, ка да се при ме њу је 
у људ ским по сло ви ма, од у век у то ме да је циљ у опа сно сти да бу де 

37) Оп шир ни је: Ви шњић, Д., На уч на из гра ђе ност те о ри је стра те ги је (док тор ска ди сер та ци-
ја), Вој на ака де ми ја, Бе о град, 2003., стр. 81-85.
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над вла дан сред стви ма ко ја он оправ да ва и ко ја су по треб на да би 
се циљ до сти гао.

Сва ко ко је тра жио не ки сми сао у за пи си ма из про шло сти 
го то во да је мо рао да на си ље ви ди као је дан мар ги на лан фе но мен. 
Би ло да је то Кла у зе виц (Cla u se witz) ко ји рат на зи ва ''на став ком по-
ли ти ке дру гим сред стви ма'' или Ен гелс за ко га је на си ље ак це ле ра-
тор еко ном ског раз во ја, на гла сак је на по ли тич ком или еко ном ском 
кон ти ну и те ту, на кон ти ну и те ту јед ног про це са ко ји оста је од ре ђен 
оним што је прет хо ди ло на сил ном де ло ва њу.38)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Иако на си ље ни је увек ну жно при су тан пра ти лац по ли ти-
ке, по сто је ипак по ли тич ки про це си и фе но ме ни ко ји су че шће од 
дру гих обе ле же ни на си љем. По сто је ћа ис тра жи ва ња и до ми нант-
на ви ђе ња узро ка по ли тич ког на си ља, мо гла би се ори јен та ци о но 
раз вр ста ти у две основ не гру пе: те о ри је усло вље но сти, ко је има ју 
за јед нич ку хи по те зу о на си љу као по на ша њу ко је ни је у чо ве ко-
вој при ро ди, бу ду ћи да се чо век ра ђа без агре сив но сти и да тек 
вре ме ном од ре ђе ни дру штве ни ста во ви и лич на ис ку ства усло вља-
ва ју код по је ди на ца уве ре ње о ко ри сно сти на си ља као сред ства 
оства ре ња од ре ђе них ин те ре са; и те о ри је при ро ђе но сти ко је су све 
рас про стра ње ни је, и по ко ји ма је на си ље ду бо ко уса ђе но у ге не 
чо ве ка, при че му се ис тра жи ва чи по не кад ве о ма ра зи ла зе у де та-
љи ма, на пр, да ли сви љу ди има ју при ро ђе ну агре сив ност и у ко јој 
ме ри, да ли је мо гу ћа пер ма нент на кон тро ла све сти над агре сив-
ним на го ни ма и сл.39) Ме ђу тим, узро ке по ли тич ког на си ља тре ба 
нај пре тра жи ти у дру штве ним од но си ма. Иако има сво је осно ве и 
у чо ве ко вој при ро ди у ви ду по тен ци је ви о лент ног усме ре ња чо-
ве ко ве при ро ђе не агре сив но сти, дру штве ни усло ви у кон крет ној 
дру штве ној сре ди ни су ти ко ји ути чу да се та мо гућ ност раз ви је, 
од но сно ис по љи и бу де њи ма усме ре на. Пре ма но си о ци ма, од но сно 
пре ма кван ти та тив ном оби му су бје ка та раз ли ку је се ин ди ви ду ал но 
од ко лек тив ног на си ља, а пре ма кри те ри ју му рас про стра ње но сти 
ма сов но од пунк ту ал ног на си ља. По вре ме ну тра ја ња се тре нут но 
на си ље као чин раз ли ку је од ду го трај ног на си ља као ак тив но сти и 
про це са. Ин сти ту ци о нал но на си ље се раз ли ку је од струк ту рал ног 
по то ме што сво јом ре гу ла ти вом об у хва та се у дру штву. По јав ни 
об ли ци по ли тич ког на си ља су: прет ња си лом, при ну да, при ти сак, 
38) Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002, стр. 16

39) Дра ган Си ме у но вић, Те о ри ја по ли ти ке, На у ка и дру штво, Бе о град, 1990, стр. 154
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пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби ство, атен тат, на сил ни 
про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро ри зам, ре пре си ја, те рор, 
уста нак, гра ђан ски рат и рат-агре си ја.

Два де се ти век за си гур но је био пе ри од нај ин тен зив ни јег 
спро во ђе ња на си ља у исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је.40) У Дру гом 
свет ском ра ту уче ство ва ло је око 60 др жа ва са ви ше од две ми ли-
јар де љу ди, или 96% та да шњег ста нов ни штва на пла не ти. У том  
ра ту је по ги ну ло 50 000 000 љу ди, од то га 30 000 000 ци ви ла, а са мо 
у Ју го сла ви ји по ги ну ло је 1 706 000 љу ди.41) 

Струч ња ци ме ђу на род ног ин сти ту та за про у ча ва ње ми ра у 
Сток хол му (SI PRI) твр де да је од 3200 го ди не п.н.е., да кле од вре-
ме на хи је ро гли фа до по чет ка XXI ве ка би ло око 14560 ра то ва и да 
је у њи ма жи во те из гу би ло 3,6 ми ли јар ди љу ди. Има ју ћи у ви ду 
ове за стра шу ју ће чи ње ни це чи та во чо ве чан ство мо ра да ти до при-
нос бор би про тив свих вр ста на си ља. Да кле, про тив свих вр ста на-
си ља дру штво се мо ра бо ри ти са мим си сте мом др жа ве и дру штва, 
ње го вом сна гом, ква ли те том, ви тал но шћу, де мо кра тич но шћу, ко-
ја се на ла зи у ње го вој осно ви, прав ном др жа вом и да љим раз во-
јем пра ва и сло бо да гра ђа на, те учвр шћи ва њем тих од но са у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та. 

У све ве ћем за ма ху на си ља свих вр ста, по ред де мо крат ске 
ор га ни за ци је дру штва по тре ба за вр хун ском оспо со бље но шћу др-
жав них спе ци ја ли зо ва них сна га је очи глед на. Иако се у са вре ме-
ним де мо крат ским дру штви ма те жи да се све вр сте на си ља спре че 
пре вен тив ним де ло ва њем, то још увек ни је мо гу ће, и би ло би не-
ра зум но у то ве ро ва ти. За успе шно су прот ста вља ње ак ти ма на си ља 
нео п ход но је по кло ни ти из у зет ну па жњу ор га ни ма др жав не за шти-
те, кроз департизацију, професионализацију, реорганизацију,
модернизацијуимотивацијуонихкојиштитедржавуињене
грађанеодсвихвидованасиља. У ре а ли за ци ји кон цеп та су прот-
ста вља њу ак ти ма на си ља до из ра жа ја до ла зе пре вен тив не, ре пре-
сив не и бор бе не ме ре ор га на др жав не за шти те. Пре вен тив не ме ре 
се у де мо крат ским дру штви ма тран сфор ми шу у трај но про фе си-
о нал не ак тив но сти од го ва ра ју ћих слу жби, уз не пре ки дан рад на 

40) Са мо од 1804. до кра ја ХХ ве ка по ги ну ло је 3 500 000 Ср ба, што пред ста вља пра ву 
де мо граф ску ка та стро фу и озбиљ но упо зо ре ње за све на ред не ре жи ме у Ср би ји. Да-
кле, спо ро ви се пр вен стве но ре ша ва ју мир ним пу тем, ако је то ика ко мо гу ће. Бен џа мин 
Фран клин, ве ли ки ми сли лац и ко а у тор аме рич ке “де кла ра ци је о не за ви сно сти “ је ре-
као: “Ни ка да ни је би ло ло шег ми ра и до брог ра та.  Ср би ја је у то ку пр вог свет ског ра та, 
I и II бал кан ског ра та има ла 1 300 000 000 по ги ну лих (од то га 376 000 бо ра ца, пре те жно 
мла дих љу ди), или 27% це ло куп ног бро ја Ср ба.(Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла
ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 401)

41) Ра до слав Га ћи но вић, На си ље у Ју го сла ви ји, ЕВРО, Бе о град, 2002, стр. 401
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по ди за њу од го вор но сти гра ђа на. Ре пре сив не ме ре спро во ди апа-
рат др жа ве, уз по што ва ње прин ци па и нор ми ме ђу на род ног пра ва, 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и соп стве ног уста ва и за ко на. 
Ни су по жељ не ап со лу ти за ци је би ло јед ног или дру гог ме то да по-
сту па ња. Пре вен ти ва, узе та за се бе, без ком пле мен тар но сти са це-
ло куп ном ад ми ни стра тив ном и ка зне ном функ ци јом др жа ве, пред-
ста вља у са да шњим вре ме ни ма не си гу ран на чин за шти те. Исто 
та ко, фа во ри зо ва ње ре пре сив не ак ци је во ди ло би тра же њу је ди ног 
ре ше ња у ре пре си ји, 42) што та ко ђе ни је до бро. И по ред огром ног 
вој ног по тен ци ја ла у све ту, др жа ве ни су ус пе ле да се су прот ста ве 
по ли тич ком на си љу, по себ но не ак ти ма ме ђу на род ног те ро ри зма 
све до кра ја ХХ ве ка.
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стр. 38)
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Ха на Арент, О на си љу, НСПМ и Alexandrija Press, Бе о град, 2002,

РЕЗИМЕ

Аутор овог ра да сма тра да је сва ко на си ље усме ре но на иза-
зи ва ње стра ха, при ме на жу си ле или прет њу си лом, и по ли тич ко 
на си ље се као јед на од по јав них об ли ка укуп ног дру штве ног на си-
ља, мо же нај оп шти је од ре ди ти као ди рект на или ин ди рект на при-
ме на си ле над све шћу, те лом, жи во том, во љом или ма те ри јал ним 
до бри ма ствар ног или по тен ци јал ног, од но сно прет по ста вље ног 
по ли тич ког про тив ни ка. Као ди на мич ка дру штве на ка те го ри ја по-
ли тич ко на си ље ни је ни шта дру го до вр ста по ли тич ког чи на, од-
но сно ак тив но сти. Док је дру штве но на си ље мо гу ће озна чи ти као 
спој ра ци о нал ног и ира ци о нал ног у нео д ре ђе ној сра зме ри, по ли-
тич ко на си ље је те ле о ло шка (свр хо ви тост – це лис ход ност) де лат-
ност, од но сно ак тив ност у ко јој свест, ра ци о нал ни мо мент, тре ба 
да пре те жу над ира ци о нал ним. Бу ду ћи да је по ли тич ко оно је увек 
све сно и не мо же ни кад има ти атри бут пот пу но сле пог де ло ва ња. 

По ли тич ко на си ље укљу чу је мно ге рад ње ко је на ру ша ва ју 
основ на пра ва чо ве ка, по себ но пра ва на жи вот, сло бо ду. То се пре 
све га по ред оста лог ми сли на рат, агре си ју, уну тра шње су ко бе – 
пр вен стве но ору жа не по бу не и гра ђан ске ра то ве, за тим по ли тич ке 
не ми ре, прет ње си лом, раз не вр сте му че ња из по ли тич ких раз ло га, 
на сил не по ли тич ке не ре де, устан ке, ге рил ска деј ства и те ро ри зам.
Кључ не ре чи: По ли ти ка, на си ље, др жа ва, си ла, моћ, ме ђу на род ни од но си
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DEFINITIONOFVIOLENCE

SUMMARY

Author of this text thinks that each sort of violence is directed to 
provoking fear, implementation of force or threat with the force. The 
author thinks that political violence, as one of manifest phenomenona 
of overall social violence, can be defined in most general terms as a 
direct or indirect implementation of force over mind, body, life, will or 
material goods of real or possible, or supposed political opponent. As 
a dynamic social category, social violence is nothing else but a sort of 
political act, or activity. While it is possible to define social violence 
as connection of rational and irrational in an undefined proportion in 
percentage, political violence is a teleological (purposeful – expedient) 
activity, or the activity in which the awareness, rational factor, should 
prevail over irrational one. Being political, it is always the matter of 
awareness and never can it have an attribute of totally blind action. 

Political violence consists of many activities harming basic 
rights of a person, in particular the rights on life and freedom. Among 
other things, here it implies war, aggression, internal conflicts – main-
ly armed rebellions and civil wars, then political turmoil, threats with 
force, various kinds of torture for political purpose, violent political 
riots, rebellions, guerrilla’s activities and terrorism.
Key Words: politics, violence, state, force, power, international relations
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