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OДНОС ЕТИКЕ И ПОЛИТИКЕ:  
ОД РЕАЛИСТИЧКОГ КА  

ПОСТ-СТРУКТУРАЛИСТИЧКОМ 
ПРИСТУПУ ПРОБЛЕМУ

Са же так
По ла зе ћи од по себ не ва жно сти и стал ног про пи ти ва ња од но-

са из ме ђу ети ке и по ли ти ке, овај рад по ку ша ва да са гле да про блем 
пре ко три пар тит не по став ке (ети ка-мо рал ност-по ли ти ка) По ла 
Ри ке ра (Paul Ri co e ur). Ње гов при ступ се упо ре ђу је са кон цеп том 
Мак са Ве бе ра (Max We ber), ко ји је ба зи ран на раз ли ко ва њу из ме ђу 
ети ке убе ђе ња (ап со лут не ети ке) и ети ке од го вор но сти (кри тич ке 
по ли тич ке ети ке), то јест на раз ли ко ва њу из ме ђу етич ког ин те гри-
те та уве ре ња и ан га жма на и етич ког ин те гри те та ак ци је и по сле-
ди ца. Ри ке ро во кон цеп ту ал но ре ше ње по ла зи од то га да по ли ти ка 
при па да мо рал но сти, а да ети ка обез бе ђу је на чин за кри ти ко ва ње 
мо рал но сти. Глав на иде ја је да се ра ди кал не по ли тич ке про ме не на 
ни воу пла сма на но вих вред но сти мо гу оче ки ва ти из под руч ја ко је 
је ван сфе ре мо рал но сти и по ли ти ке, из под руч ја ети ке екс тра ва-
гант ног.
Кључ не ре чи: ети ка, мо рал ност, по ли ти ка, ре а ли зам, пост-струк ту ра ли-

зам, Пол Ри кер (Paul Ri co e ur), Макс Ве бер (Max We ber).

УВОД

Пи та ња по ве за на са од ре ђе њем пра вед но сти и пра вед ног 
дру штва, по ли тич ких и мо рал них вр ли на, мо рал ног чи на и по сле-
ди ца ко је про из во ди (нај и лу стра тив ни је ма ни фе сто ва ног син дро-
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мом „пр ља вих ру ку“), мо рал них убе ђе ња и по ли тич ког ан га жма на, 
то јест се па рат ног или об у хва та ју ћег од но са ети ке и по ли ти ке, су 
од у век ма ни фе сто ва ла нај ин три гант ни је не до у ми це по ве за не са 
функ ци о ни са њем и од ре ђе њем чо ве ка и људ ске за јед ни це in ge-
ne re. Глав ни са др жај за пи та но сти је за пра во: На ко јим и ка квим 
етич ким по ста мен ти ма по чи ва на ша по ли тич ка ствар ност? У том 
кон тек сту, је дан од мо гу ћих на чи на за са гле да ва ње од но са ети ке и 
по ли ти ке пред ста вља и про пи ти ва ње ин вер зи је би нар не или ди-
хо том не кон цеп ту а ли за ци је од но са (ети ка-по ли ти ка) са три јад ном 
по став ком По ла Ри ке ра (Paul Ri co e ur), за ко ју се мо же кон ста то ва ти 
да пред ста вља пре лаз од ре а ли стич ког ка по струк ту ра ли стич ком 
ап сол ви ра њу, ово га, ма ње или ви ше, кон стант но при сут ног про-
бле ма (на гла си мо, им пли ци ра ног ка ко у кон цеп ту а ли за ци ји Мак са 
Ве бе ра (Max We ber), као ег зем плар ног при ме ра ре а ли стич ког при-
сту па овој ре ла ци ји, та ко и у пост-струк ту ра ли зму). У том сми слу, 
„ри ке ров ска кон сте ла ци ја“, од ре ђе на као три пар тит на фор му ла: 
ети ка-мо рал ност (или прав да)-по ли ти ка, је да ле ко при јем чљи ви ји 
на чин за раз у ме ва ње по ли тич ког де ло ва ња. 

Као што ће ка сни је би ти по ка за но, „ри ке ров ска ети ка“ хри-
шћан ске љу ба ви је да ле ко ком па ти бил ни ја са ре а ли стич ком „пер-
цеп ци јом“ не до у ми ца по ве за них са ста ту сом мо ћи у сфе ри по ли-
ти ке не го што је то пре ви ше „уда ље но“ пост-струк ту ра ли стич ко 
рас пра вља ње о „ети ци ети ке“. Ова ква кон ста та ци ја је за пра во мо-
гу ћа за то што ре а ли зам у сво јој кла сич ној ва ри јан ти, схва та ње по-
ли ти ке као бор бе за моћ у окви ру ко је се етич ки мо же оправ да ти 
упо тре ба си ле за рад про кла мо ва них вред но сти (ма кар у ва ри јан ти 
„ма њег зла“), де ли са пост-струк ту ра ли змом, по ред пер ма нент не 
пост-струк ту ра ли стич ке кри ти ке (нај е кла тант ни је ма ни фе сто ва не 
у пост-струк ту ра ли стич кој те о ри ји ме ђу на род них од но са) упо тре-
бе и оправ да ва ња си ле, те зна чај не идеј не дис кре пан це у ту ма че њу 
„ре ал но сти“, не ко ли ко за јед нич ких ме ста: (1) оба при сту па гра ви-
ти ра ју ка то ме да у сам цен тар дру штве них од но са по зи ци о ни ра ју 
по јам мо ћи; (2) оба при сту па при зна ју по ли тич ку упо тре бу мо ћи; 
(3) оба при сту па де ле етич ке аспи ра ци је по пи та њу огра ни ча ва-
ња „ор то док сне“ си ле; (4) оба при сту па су кри ти ко ва на због сво га 
имо ра ли зма или амо ра ли зма. 

ОД ЕТИ КЕ УБЕ ЂЕ ЊА И ЕТИ КЕ ОД ГОВОРНОСТИ 
КА ЕТИ ЦИ ЕКС ТРА ВА ГАНТ НОГ

На по ме ни мо, пре све га, да се код Ве бе ра про ми шља ње ре-
ла ци је чи ње ни це-вред но сти тре ти ра из су бјек ти ви стич ке пер спек-
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ти ве. На и ме, ми се мо же мо сло жи ти око чи ње ни ца, али по пи та њу 
њи хо ве ева лу а ци је мо же мо би ти пот пу но „ан та го ни зо ва ни“. То би 
зна чи ло да се не сла га ње у ве зи (мо рал них) вред но сти не мо же раз-
ре ши ти на ра ци о на лан на чин, јер оне за ви се од ин ди ви ду ал не (ар-
би трар не) во ље, од лу ка или ста во ва: по сто ји ја сна по тре ба ди фе-
рен ци ра ња ем пи риј ских чи ње ни ца од њи хо ве прак тич не про це не 
као за до во ља ва ју ћих или не за до во ља ва ју ћих. Ер го, за да так ем пи-
риј ских на у ка се не мо же одре ти као обез бе ђи ва ње нор ми и идеaла 
ко ји би дик ти ра ли прак тич не ак тив но сти.1) То до во ди до то га да, са 
јед не стра не, упут ства ко ја про ду ку је во ља по пи та њу оно га шта 
тре ба чи ни ти (а шта не) мо гу би ти ра зу мљи ва са мо пре ко ци ље ва 
ко је же ли мо да оства ри мо пу тем на шег де ла ња, док са дру ге стра-
не, те ин струк ци је су пре ло мље не кроз су бјек тив но-вољ ну „при-
зму“, па се као та кве не мо гу од ре ди ти као уни вер зал ни оквир за 
ду жно сти и оба ве зе.2) Ово не зна чи да су вред но сне про це не не до-
ступ не за би ло ка кав об лик на уч не кри ти ке. На у ка мо же да по мог-
не ка да је у пи та њу се лек ци ја сред ста ва за ре а ли за ци ју од ре ђе них 
ци ље ва, од ре ђи ва ње це не за њи хо во оства ри ва ње, осве шћи ва ње 
исто риј ског кон тек ста и сми сла иза бра них вред но сти, те фор мал не 
ло гич ке ана ли зе исто риј ски да тих вред но сних про це на и иде ја, као 
и про пи ти ва ња њи хо вог са др жа ја и кон зи стент но сти.3) Го ре из не-
то се раз ли ку је, ре ци мо, од по став ке Да ви да Хју ма (Da vid Hu me) 
где мо рал ним ста во ви мо гу има ти од ре ђе ну ког ни тив ну вред ност 
у сме ру исти не уко ли ко се ис пу не од ре ђе ни усло ви: (1) онај ко ји 
про це њу је не сме би ти за ин те ре со ва на стра на; (2) по треб но ја да 
раз мо три све бит не чи ње ни це; и (3) тре ба да из бег не рас пра ву ко ја 
би се фун ди ра ла на лин гви стич ком трет ма ну зна че ња ре чи.4)

Ве бер сво ју рас пра ву о етич ким ди мен зи ја ма по ли ти ке, пла-
си ра ну у пре да ва њу „По ли ти ка као во ка ци ја“, одр жа ним пред, де-
ли мич но па ци фи стич ким а де ли мич но и ре во лу ци о нар ним, мин-
хен ским Са ве зом сло бод них сту де на та на са мом кра ју I свет ског 
ра та, за по чи ње кон ста та ци јом да је сва ки по ли ти чар (или онај ко-
ји то на ме ра ва да по ста не) мо ти ви сан стра шћу пре ма од ре ђе ној 
„ства ри“ („иде ји“, ци љу или иде а лу). Пре то га, он на по ми ње да 
је за сва ког пра вог по ли ти ча ра ва жна страст, али не она сте рил на. 
„ди ле тан ска“ или „ама тер ска“ страст, та ко ка рак те ри стич на за срп-

1) We ber, M. TheMethodologyoftheSocialScience. The Free Press, New York, 1949, стр. 52.

2) Spe ge le, R. D. Politicalrealismininternationaltheory. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, 1996, стр. 197.

3) We ber, M. TheMethodologyoftheSocialScience. op. cit., стр. 52-53.

4) Spe ge le, R. D. Politicalrealismininternationaltheory. op. cit., стр. 195.
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ску по ли тич ку сце ну, ко ја је ви ше „фор мал на и ко зме тич ка“, већ 
страст ко ја им пли ци ра од го вор ност, то јест укљу чу је ка ко от клон 
пре ма објек тив ном ста њу ства ри та ко и от клон, ану ли ра њем су је-
те, пре ма са мом се би (то јест спре ча ва ње ме та мор фо зе те жње ка 
мо ћи у его и стич ну нео бјек тив ност са по тен ци јал но не са гле ди вим 
по сле ди ца ма).5) Иден ти фи ко ва ње „ства ри“ („иде је“, ци ља или иде-
а ла) ко јој по ли ти чар слу жи за рад мо ћи, пред ста вља ће ствар ве ре: 
„Он мо же да слу жи на ци о нал ним или чо ве чан ским, со ци јал ним, 
етич ким или кул тур ним ци ље ви ма, мо же да бу де по не сен чвр стом 
ве ром у на пре дак - би ло у ком сми слу ре чи - или мо же хлад но да 
од би је ову вр сту ве ре, мо же да твр ди за се бе да слу жи не кој иде-
ји, или да прин ци пи јел но од би је ту пре тен зи ју и да хо ће да слу жи 
спо ља шњим ци ље ви ма сва ко днев ног жи во та - али увек мо ра да по-
сто ји не ка ве ра“.6)

Осла ња ју ћи се на го ре из не то, Ве бер раз ли ку је ети ку убе ђе-
ња од ети ке од го вор но сти, ак цен ти ра ју ћи да је „по пут не ког по но ра 
ду бо ка раз ли ка ко ја де ли де ло ва ње из ве де но у скла ду са мак си мом 
ети ке убе ђе ња - ре ли ги о зно фор му ли са но: хри шћа нин по сту па ис-
прав но, а успех ко ји по сти же до ла зи од Бо га - и оно са мак сми мом 
ети ке од го вор но сти: то да чо век за (пред ви ди ве) по сле ди це сво га 
де ло ва ња мо ра сам да од го ва ра“.7) Ово је ме сто где мо же на ста ти 
од ре ђе на вр ста за бу не. На и ме, Ве бер је усред сре ђен на раз ма тра-
ње етич ких не до у ми ца по ли тич ких ак те ра ко ји су по све ће ни не-
ком ци љу, на од го вор ност за ње го ву ре а ли за ци ју и од нос ло ших 
сред ста ва пре ма до брим ци ље ви ма. Код ети ке убе ђе ња ева лу а ци-
ја ис прав но сти етич ког чи ње ња ни је по ве за на са кон се квен ца ма. 
Ме ђу тим, по сто ји сиг ни фи кант на раз ли ка у оце њи ва њу мо рал них 
ак тив но сти у сми слу да ли омо гу ћа ва ју или не омо гу ћа ва ју да „за-
да ти“ циљ успе или не успе и њи хо ве оце не пре ко по тен ци јал но 
ло ших по сле ди ца ко је про ду ку ју. Исто та ко, ети ка од го вор но сти за 
пред ви ди ве „учин ке“ не чи јег ан га жма на ово га ран га мо же зна чи ти 
ка ко од го вор ност за до се за ње од ре ђе них ци ље ва са свим рас по-
ло жи вим сред стви ма, та ко и од го вор ност за не а де кват не учин ке 
ак те ро вих ан га жма на (Ве бе ров при мер не мач ких ре во лу ци о нат них 
со ци ја ли ста: слич на иде о ло шка ста ја ли шта оправ да ва ју и од ба цу ју 
про ду же так Пр вог свет ског ра та).8)

5) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја.“ у Гли го ров, В. (ур.) Критикаколективизма-либе-
ралнамисаоосоцијализму. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 86.

6) Ibid., стр. 87.

7) Ibid., стр. 90.

8) Ibid., стр. 91.
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Ме ђу тим, гор ње раз ли ко ва ње ни је са мо ба зи ра но на про це-
њи ва њу сред ста ва и ци ље ва, оно ин кор по ри ра и опо зи ци ју из ме-
ђу па ци фи стич ке (ако смич ке) ети ке љу ба ви са на че лом по ко ме се 
„злу се не су прот ста вља си лом“ (Про по вед на го ри) и „зе маљ ске“ 
ети ке са на че лом по ко ме се „злу тре ба су прот ста ви ти си лом, јер 
си ина че од го во ран за ње го во ши ре ње“.9) Мо гло би се ре ћи да се 
Ве бе ро ва тврд ња о то ме ка ко је сва ко етич ки усме ре но по на ша ње 
во ђе но са јед ним од два ја сно ди фе рен ци ра на и не у са гла ши ва на-
че ла од но си на два ди фе рен ци ра на кри те ри ју ма ло ци ра на уну тар 
свих фор ми ор ди нар не (обич не) мо рал но сти. Оно што је ва жно за 
ор ди нар ну мо рал ност ни је да ли људ ска би ћа по се ду ју при род ни 
мо рал ни осе ћај, то јест да ли тај мо рал ни осе ћај пред ста вља кул-
тур не вред но сти не ког по себ ног дру штва, већ угао не при стра сног 
по сма тра ча ко ји су ди ван пер спек ти ве са мог ак те ра. Све етич ке ак-
ци је, да кле, зах те ва ју би ра ње из ме ђу иде а ла и оно га што се по ка-
зу је као ре ал ност, из ме ђу оно га што „функ ци о ни ше у те о ри ји“ и 
„оно га што функ ци о ни ше у прак си“, оно га што се ма ни фе сту је као 
етич ка на ме ра и оно га што се је етич ка по сле ди ца, из ме ђу сред ста-
ва и ци ље ва, пре те ра не са ве сно сти и успе ха. Ве ћи на љу ди су ди о 
по ступ ци ма дру гих пре ко су прот ста вља ња на ме ра ак те ра и по сле-
ди ца њи хо вог ан га жма на. Та ко, по зи тив на на ме ра ће сва ка ко би-
ти про бле ма ти зо ва на уко ли ко до ђе до не га тив них по сле ди ца: иако 
мо же мо опро сти ти ак те ру уко ли ко ве ру је мо да је ак тер имао до бре 
на ме ре. На рав но, по не кад до бри ре зул та ти мо гу би ти оправ да ње за 
ло ше на ме ре, као што и сам успех мо же би ти про це њен без об зи-
ра на сред ства и не га тив не по сле ди це, што ди рект но иде у при лог 
тврд њи да мо рал но де ло ва ње пре под ра зу ме ва сло же не и те шке из-
бо ре не го јед но став но апли ци ра ње од ре ђе них на че ла.

Осла ња ју ћи се на Ве бе ро ву кон ста та ци ју да је „не мо гу ће под 
исту ка пу стр па ти ети ку убе ђе ња и ети ку од го вор но сти, или етич-
ким де кре том од ре ди ти: ко ји циљ тре ба да оправ да ва ко је сред-
ство, уко ли ко се то на че ло уоп ште при хва ти“,10) не ки ана ли ти ча ри 
по тен ци ра ју дис па рат ност из ме ђу ове две ети ке (озна ча ва ју ћи их 
као ап со лут ну ети ку и кри тич ку по ли тич ку ети ку).11) У том сми слу, 
ети ка убе ђе ња је „иму на“ на ствар ност, она је пот пу но не ком па ти-
бил на са прин ци пом да у по ли ти ци, де тер ми ни са ној упо тре бом си-
ле као аутен тич ним сред ством, до бро мо же про ду ко ва ти зло, а зло 
до бро, те не ува жа ва етич ку ира ци о нал ност све та. Ова кав трет ман 

9) Ibid., стр. 89.

10)  Ibid., стр. 92.

11) Roth, G. и Schluc hter, W. MaxWeber’sVisionofHistory:EthicsandMethods.Uni ver sity of 
Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1979, стр. 88.
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ети ке убе ђе ња се мо же до ве сти и у ве зу са Ве бе ро вим су прот ста-
вља њем ре во лу ци о нар ним иде о ло ги ја ма у по сле рат ној Не мач кој и 
са иде о ло ги јом in ge ne re. Ме ђу тим, по сто је и ми шље ња ко ја ети ку 
убе ђе ња рас пра вља ју не и де о ло шки, као ве ро ва ње у „ге но тип ско“ 
(не про стор но и не вре мен ско) до бро од ре ђе них по сту па ка, као про-
то-си стем вред но сти и зна че ња, ко ји се ма ни фе сту је ин те гри те том 
из ме ђу уве ре ња и, на њи ма за сно ва них, ан га жма на.12) На су прот то-
ме, ети ка од го вор но сти се не за сни ва на не ком ап со лут ном етич ком 
на че лу, на ева лу а тив ној осно ви не ког објек тив но да тог или ин те ли-
ги бил ног прин ци па ко ји ре зул ту је хи је рар хи јом вред но сти и ели-
ми ни са њем евен ту ал ног не по кла па ња из ме ђу на ме ра и по сле ди ца 
не ког чи на, оне не са мо да раз ма тра етич ку ира ци о нал ност све та, 
већ и отва ра про стор за упо тре бу си ле у по ли ти ци.

Ети ка од го вор но сти, да кле, прет по ста вља из ме шта ње етич-
ке це ло ви то сти на ме ре и ак ци је ка оној из ме ђу ак ци је и по сле ди ца, 
на не што што се мо же од ре ди ти као етич ки кон секвне ци о на ли зам 
уте ме љен на ло ги ци ма три це сред ство-циљ, што „нео до љи во под-
се ћа“ на ути ли та ри зам. Ме ђу тим, Ве бе ро ва по став ка ети ке је не-
ком па ти бил на са ути ли та ри стич ким пан да ном по нај пре због два 
мо мен та: (1) ути ли тар на ети ка прет по ста вља фун да ци о на ли стич-
ки си стем људ ске пси хо ло ги је по ко јој је сми сао људ ских ак тив но-
сти зна чај но ре ду ко ва на; и (2) ути ли тар ни фун да ци о на ли зам про-
ис ти че из хе до ни стич ког схва та ња људ ске при ро де (кон се квен це 
се про це њу ју на осно ву про пор ци је ужи ва ња-бол или ко рист-ште-
та, на стра ну ужи ва ња или ко ри сти).13) За Ве бе ра је ка рак те ри стич-
но да се у сво ме раз ре ше њу ева лу а ци је при хва тљи во сти од ре ђе них 
по сле ди ца осла ња на ди ја лек тич ку ко ег зи стен ци ју убе ђе ња и од-
го вор но сти, то јест да се убе ђе ње (ве ра), оно ко је у се бе укљу чу је 
ра ни је ела бо ри ра не от кло не (дис тан це), пре тва ра у стал но при сут-
ну кон стан ту. На рав но, то мо дер но убе ђе ње ни је иден тич но са ап-
со лут ним убе ђе њем, са не чим што до ла зи спо ља, што је на мет ну то 
ин ди ви ду у му, оно не ма у се би еле мен те те ле о ло шке ме та фи зи ке, 
већ тај соп стве ни из бор, оп те ре ћен не са мо „кон гло ме ра том“ вред-
но сти не го и за о штре ном се лек ци јом ме ђу вред но сним екс тре ми-
ма, мо ра би ти пер ма нен тан да би не ко по стао лич ност и, ти ме, мо-
гао да да сми сао сво јим по ступ ци ма и по сто ја њу. Дру гим ре чи ма, 
због то га што је мо рал на не до у ми ца кон стант но при сут на од ли ка 
ре ал но сти, то је ан ти фун да ци о на ли стич ки про јект, те због то га 

12) Kim, S. MaxWeber’sPoliticsofCivilSociety.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, 
стр. 112-113.

13) Ibid., стр. 114-115.
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што је мо рал но соп ство тре ти ра но ви ше у сми слу ин те гри те та а 
ма ње у сми слу ко ри сти, то је и не у ти ли та ри стич ки про јект.14)

Ве бер је, да кле ве ро вао ка ко је по ли ти ка раз ли чи та од оста-
лих вр ста де лат но сти за то што ин кор по ри ра упо тре бу сред ста ва 
ко ја се ба зи ра ју на си ли. То је, на рав но, оп ште ме сто, али је то ли ко 
ин ди ка тив но за Ве бе ров опус и за те му ово га ра да да га увек ва ља 
из но ва по но ви ти. По ње му, у ко нач ној ана ли зи, Ве бер ни је апри ор-
но од ба ци вао про пи ти ва ње и дру го ја чи јих кон цеп ту ал них ре ше ња 
на ли ни ји дру штве но сен зи би ли зо ва не по ли ти ке, це ло ку пан ан га-
жман др жа ве на ни воу уну тра шњих и спољ них по ли тич ких функ-
ци ја је дик ти ран праг ма ти змом „др жав ног раз ло га“, пот пу но је не-
спор но да сва ка по ли тич ка асо ци ја ци ја мо ра да ис так не ого ље ну 
си лу у су че ља ва њу ка ко са спољ ним та ко и са уну тра шњим не-
при ја те љи ма (др жа ва је асо ци ја ци ја ко ја се је ди но мо же де фи ни са-
ти пре ко мо но по ла на ле ги тим ну упо тре бу си ле).15) У су прот но сти 
са Про по ве ди на го ри и на че лом „Злу се не тре ба су прот ста ви ти 
си лом“, сто ји др жав ни прин цип по ко ме три јумф ис прав ног (пра-
вед ног) мо ра би ти  пот по мог нут си лом, ина че ће др жа ва би ти од-
го вор на за не прав ду, где ства ри ни су по ста вље не на ова кав на чин, 
не ма ни др жа ве већ фун ги ра па ци фи стич ки „анар хи зам“ (упо тре-
ба си ле или прет ње си лом мул ти пли ку је упо тре бу си ле, док успех 
при бе га ва њу си ли или прет њи си лом за ви си од од но са мо ћи а не 
од етич ког пра ва, чак и он да ка да се ве ру је да је мо гу ће по ста ви ти 
објек тив не кри те ри ју ме за та кво пра во).16)

Пол Ри кер (Paul Ri co e ur) се на до ве зу је на Ве бе ра сма тра ју-
ћи да фи ло зоф ско про ми шља ње по ли тич ке мо ћи пре све га зна чи 
иден ти фи ко ва ње про то-об ли ка ира ци о нал но сти тра ди ци о нал ног 
ауто ри те та у раз ви је ним об ли ци ма ра ци о нал но сти (оним ко ји су 
по ве за ни са уста вом као ме стом за ми ни ма ли зо ва ње или ели ми ни-
са ње опре сив ног), што на ме ће стал ну буд ност по пи та њу по ја вљи-
ва ња на сил ног, ко је је ко ди ра но у са мој струк ту ри по ли тич ког.17) 
Ри кер др жи да се, пре по зи ци о ни ра ња пре ма ети ци, по ли ти ка мо ра 
де фи ни са ти пре ко сво га од но са са еко ном ском и дру штве ном обла-
сти. Еко но ми јом упра вља ло ги ка про ра чу на то сти и ефи ка сно сти, 
она по ста је „из ра же но“ ауто ном на са раз во јем свет ског тр жи шта, 
што до во ди до то га да по тен ци јал но уни вер зал ни дру штве но-еко-

14)  Ibid., стр. 117.

15)  We ber, M. FromMaxWeber:EssaysinSociology. Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1946, 
стр. 334.

16)  Loc. cit.

17) Ri co e ur, P CritiqueandConviction:ConversationwithFrancoisAzouviandMarcdeLaunay.
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1998, стр. 98.
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ном ски по ре дак пред ста вља кључ за раз у ме ва ње мо дер не др жа-
ве.18) По ли тич ка и еко ном ска сфе ра функ ци о ни шу на за јед нич кој 
„плат фор ми“ у сме ру ра ци о нал не ор га ни за ци је еко ном ског жи-
во та, што ни ка ко не зна чи да по сто ји њи хо ва амал га ма ци ја. Шта-
ви ше, ова ква по зи ци ја од ба цу је мо гућ ност иден ти фи ко ва ња еко-
ном ског и по ли тич ког ли бе ра ли зма, то јест од ба цу је као по гре шну 
марк си стич ку ре дук ци ју по ли тич ког на еко ном ско, ко ја се ја вља 
као по сле ди ца пре не бре га ва ња про бле ма по ве за них са по ли тич ком 
мо ћи. Мо дер ни чо век се за пра во на ла зи ра за пет из ме ђу тех но-ка-
пи та ли стич ког по рет ка и оног ко ји се ти че за јед нич ке кул ту ре и 
по ли тич ког жи во та.19) На тој ли ни ји,  по ли тич ка област је од ре ђе-
на пре ко те жи шне ва жно сти др жа ве у функ ци о ни са њу од ре ђе не 
исто риј ске за јед ни це, др жа ве ко ја је нео дво ји ва од пар ти ку лар них 
оби ча ја, нор ми и прак си ко ји кон сти ту и шу на ра тив и сим бо лич ки 
иден ти тет за јед ни це.

На да ље, Ри кер од ре ђу је по ли тич ко као др жав ни иде ал, иде-
ал на др жа ва ор га ни зу је за јед ни цу, ме ња се бич не по је дин це у мо-
рал не гра ђа не, кре и ра исто ри ју, по на ша се у скла ду за на че ли ма 
вла да ви не пра ва и обез бе ђу је ста ње у ко ме су сви при зна ти као 
јед на ки и сло бод ни, пра ва при ро да по ли тич ких ве за је вир ту ел на, 
иде ја дру штве ног уго во ра по чи ва на кон сен зу су, она ни је исто риј-
ски до га ђај већ је ло ци ра на у ре флек сив но сти, по ли тич ке ве зе рас-
по ла жу са „ре а ли те том иде а ли те та“.20) По ла зе ћи, да кле, од та квих 
ста но ви шта, је дан део оно га што Ри кер озна ча ва као по ли тич ки 
па ра докс пред ста вља чи ње ни цу да иде ал фор ми ра оно што је ре-
ал ност др жа ве. Ер го, осни вач ки мит је де ри ви ран из ак ту ел но сти, 
„са да шње ре ал но сти“, јер се по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же по сма-
тра ти са мо у ре тро спек ти ви, он да ка да је за јед ни ца већ оформ ље-
на (ује ди ње на).21) Дру ги део по ли тич ког па ра док са ма ни фе сто ван 
је „по ли тич ким злом“, чи ње ни цом да по сто ји ди стинк ци ја из ме ђу 
по ли тич ког и по ли ти ке: док је по ли тич ко иде ал или фор ма др жа-
ве, по ли ти ка под ра зу ме ва упо тре бу др жав не си ле. По ме ра њем од 
по ли тич ког ка по ли ти ци, кре ће се од при ка за ња ка до га ђа ју, од су-
ве ре ни те та ка су ве ре ну, од др жа ве ка вла сти, од исто риј ског раз ло-
га ка раз ло гу мо ћи.22) Сле де ћи Ве бе ро ву де фи ни ци ју по ли ти ке, по 

18) Ka plan, D. M. Ricoeur’scriticaltheory.Sta te Uni ver sity of New York Press, Al bany, 2003, 
стр. 126.

19) Ibid., стр. 127.

20) Ri co e ur, P. „The Po li ti cal Pa ra dox“,  у Con nolly, W. E. (ed.) LegitimacyandtheState. New 
York Uni ver sity Press, New York,1984, стр. 253-254.

21) Ibid., стр. 252, 254.

22) Ibid., стр. 256-257.
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ко јој по ли ти ка зна чи „те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка ути ца ју 
на рас по де лу мо ћи би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па љу ди у 
др жа ви ко јој жи ве“,23) Ри кер по ли ти ку од ре ђу је као „збир ак тив-
но сти ко је за свој циљ има ју упра жња ва ње мо ћи, ње но осва ја ње и 
очу ва ње, она об у хва та сва ку ак тив ност чи ји циљ или ефект ути че 
на по де лу мо ћи“.24)

Ри ке ро ва по став ка се мо же ин тер пре ти ра ти на на чин да по-
ли тич ко, из јед на че но са етич ким, и по ли ти ка не пред ста вља ју две 
обла сти већ јед но је дин стве но под руч је, у окви ру ко га се њи хо во 
раз ли ко ва ње мо же озна чи ти као ди фе рен ци ра ње из ме ђу иде а ла и 
ствар но сти. Кон се квент но, про блем по ли тич ког па ра док са се мо-
же схва ти ти као од бра на фор му ли са них иде а ла на ни воу по ли ти ке. 
Ри кер го во ри о то ме ка ко је по ли ти ка код Ве бе ра до ве ла до би фур-
ка ци је ети ке на две за себ не сфе ре: мо рал ност убе ђе ња, као оно га 
што се пре фе ри ра, и мо рал ност од го вор но сти, као оно га што се 
мо же оства ри ти (оно га што је мо гу ће) у окви ру од ре ђе ног исто риј-
ског кон тек ста (са уме ре ном упо тре бом си ле).25) Нај ве ћи за да так са 
ко јим се су сре ћу по ли ти ча ри ни је чу ва ње вла сти те не ви но сти, већ 
огра ни ча ва ње вла сти те „скло но сти“ ка гре шка ма (кри ви ци), што 
се на ме ће као но се ћа, али не је ди на, функ ци ја ети ке убе ђе ња. Ети ка 
убе ђе ња, ма ни фе сто ва на са Про по ве ди на го ри („Злу се не су прот-
ста вља си лом.“), се, да кле, ну жно кон фрон ти ра са ети ком од го вор-
но сти („Злу тре ба да се су прот ста ви си лом.“).26) За хри шћа не ва жи 
удво је на по ли тич ка ду жност: са јед не стра не, ра ди се о уна пре ђи-
ва њу по ли тич ких ин сти ту ци ја кроз по ве ћа ње ра ци о нал но сти, док, 
са дру ге стра не, по сто ји оба зри вост због мо гу ће зло у по тре би си-
ле ин хе рент не др жа ви.27) Ме ђу тим, ово ме се до да је и чи ње ни ца да 
чак и у иде ал ној др жа ви, оној ко ја је осло бо ђе на зло у по тре бе мо-
ћи, по сто ји ње на ли ми ти ра на упо тре ба у сми слу ка жња ва ња ко је 
је по ве за но са прав дом, што се ко си са ети ком љу ба ви као по тком 
хри шћан ства.28) Ди мен зи ја љу ба ви је про ду ко ва ла још јед ну ди хо-
том ну си ту а ци ју чи ји је је дан пол по ли тич ка сфе ра: по тре бе да се 
у екс трем ним усло ви ма по др жа ву чо век опре де ли из ме ђу од бра не 
др жа ве, те се та ко ста ви у по зи ци ју из вр ши о ца рат ног уби ја ња, или 

23) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 56.

24) Ri co e ur, P. „The Po li ti cal Pa ra dox“, op. cit., стр. 256-257.

25) Ri co e ur, P. FromTexttoAction:EssaysinHermeneuticsII.Nor thwe stern Uni ver sity Press, 
Evan ston, 1991, стр. 336-337.

26) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 89.

27) Ri co e ur, P. PoliticalandSocialEssays. Ohio Uni ver sity Press, At hens, 1974, стр. 210.

28) Ri co e ur, P. HistoryandTruth.Nor thwe stern Uni ver sity Press, Evan ston, 1965, стр. 234, 237.
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да од би је ње ну од бра ну и ста ви се у по зи ци ју из дај ни ка.29) Ово ди-
рект но су ге ри ше ду ал ност по ли тич ког ауто ри те та и прав де и хри-
шћан ске ети ке љу ба ви, ко ја се че сто пер ци пи ра и као ди стинк ци ја 
из ме ђу по ли ти ке и ети ке.

По Ри ке ру, прав да се раз ли ку је од од ма зде у нај ма ње два 
мо мен та, она ни је пу ка ин вер зи ја не прав де: (1) тре ба про ме ни ти 
прин цип ре тор зи је на на чин да ка зна мо ра би ти бла жа од са мог 
пре сту па (из ово га угла, на че ло „око за око, зуб за зуб“је од ма зда 
а не прав да; (2) прав да ну жно зах те ва ин тер вен ци ју тре ће стра не 
(суд ски си стем), ко ја је екви ди стант ни ме ди ја тор из ме ђу по чи ни-
о ца пре сту па и жр тве (код од ма зде по сто ји ја сна те жња ка то ме да 
не ко узме прав ду „у вла сти те ру ке“ по це ну да љег про ду же та ка 
ре пре сив ног и пат ње).30) Осим то га, слич но као и код Ве бе ра, Ри ке-
ро ва те о ри ја прав де се не по кла па са ба зич ним на че лом ути ли та ри-
стич ке фи ло зо фи је: нај ве ће до бро за нај ве ћи број љу ди, то јест са 
по тре бом да се сва ки по је ди нац мо ра жр тво ва ти за до бро це ли не, 
што зна чи да ве ли чи на жр тве за ви си од уда ље но сти од сред ње тач-
ке. Због то га, нај ви ше се жр тву ју они ко ји су ло ци ра ни на раз ли чи-
тим по ло ви ма: док имућ ни (не са мо у еко ном ском сми слу већ и у 
пра ви ма, сло бо да ма итд.) мо гу под не ти и ве ли ке жр тве, то не ва жи 
за оне на су прот ном по лу, ко ји се мо гу на ћи у си ту а ци ји да уоп ште 
не рас по ла жу са до бри ма. Та ква кон цеп ту ал на по став ка им пли ци-
ра да су нај сла би ји чла но ви дру штва жр тво ва ни за нај ве ће до бро. 
Ри ке ро ва по зи тив на те о ри ја прав де се ба зи ра на су прот ста вља њу 
„злат ног пра ви ла“ („Ка ко хо ће те да ва ма чи не љу ди, чи ни те и ви 
њи ма та ко.“)31) и „но ве за по ве сти“ („Љу би бли жњег сво га као са-
мог се бе.“).32) Док еви дент ни ре ци про ци тет ис ка зан „злат ним пра-
ви лом“ им пли ци ра јед на кост за ин те ре со ва них стра на ка, до тле се 
„но ва за по вест“ ба зи ра на ло ги ци пле ме ни то сти - да ва ње не под ра-
зу ме ва екви ва лент ност уз вра ћа ња, оно је увек ве ће не го што дру ги 
за слу жу је. У том сми слу, „но ва за по вест“ ма ни фе сту је ко ри гу ју ћи 
фак тор за мо гу ће ин тер пре та тив но из вр та ње „злат ног пра ви ла“, по 
ко ме би не ко не што чи нио за не ко га са мо за то што је не што учи-
ње но за ње га. Иде ја је да су прав да и љу бав ме ђу соб но за ви сне, да 
прав да без љу ба ви и ни је пра ва прав да, то јест да се љу бав пре ма 
бли жњем као пре ма са мом се би мо же из ра зи ти пре ко пра вед них 
дру штве них ин сти ту ци ја.

29) Ibid., стр. 246.

30) Ri co e ur, P. TheJust.The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1995, стр. XI

31) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Лу ки, До бра Вест, Но ви Сад, 1989, 6:31, стр. 44.

32) Би бли ја, Но ви за вет, Је ван ђе ље по Ма те ју, До бра Вест, Но ви Сад, 1989, 22:39, стр. 17.
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Би фур ка ци ја прав де и љу ба ви усло ви ла је Ри ке ро во раз ли-
ко ва ње ети ке и мо рал но сти. Ети ка прет хо ди мо рал но сти и за ко ну 
(циљ има при мат над нор мом), она је уз ди за ње до брог жи во та са 
дру гим и за дру ге (еле мент бри жно сти) у пра вед ним ин сти ту ци ја-
ма, ети ка за по чи ње са соп ством (ин ди ви ду у мом) и ње го вом сло бо-
дом, те про пи су је по што ва ње сло бо де дру гих из при зна ва ња дру гих 
као нас са мих.33) Мо рал ност се мо же од ре ди ти као „фил три ра ње“ 
ети ке у сме ру пра ви ла и ду жно сти ко ја се при ме њу ју на све, те за-
рад оси гу ра ва ња њи хо ве рав но мер не рас по ре ђе но сти и ре ци проч-
но сти. Мо рал пред ста вља сво је вр стан пе три фи ка ци је и на ме та ња 
ду жно сти и пра ва, вред ност је до жи вље на као нор ма од стра не би-
ћа ко је је по де ље но из ме ђу објек ти ви зо ва не пре фе рен ци је и же ље 
као не че га што је нај бли же ње го вој су бјек тив но сти: фор му ла „тре-
ба ло би да“ се по ја вљу је као не што што ни сам ја.34) Ре ци мо на кра-
ју да Ри кер уво ди још јед ну етич ку ди мен зи ју, про и за шлу на ети ци 
Је ван ђе ља („окре ни дру ги образ“, „пр ви ће би ти по след њи“, итд.), 
ко ју озна ча ва као ети ку не сва ки да шњег (екс тра ва гант ног), она ни-
ка да не ће би ти ши ро ко рас про стра ње на и ин сти ту ци о на ли зо ва на 
пре ко мо ра ла и за ко на, а ње на свр ха је, пла сма ном но вих мо гућ но-
сти, пре ки да ње уста ље них на ви ка и „под ра зу ме ва ју ћих“ не прав-
ди мо рал но сти и пра вед но сти, то јест спре ча ва ње атро фи је ети ке, 
мо рал но сти и за ко на.35) Мо же се, да кле, ре ћи да по сто ји три јад на 
струк ту ра ети ке: (1) ор ди нар на ети ка - са чи ње на од при мор ди јал не 
ети ке, ње не ин сти ту ци о на ли за ци је у мо ра лу и прав ди и од раз ли-
чи тих по ли тич ких иде а ла (све то збир но је при хва тљи во за ве ћи ну 
љу ди, те по сто ји сла га ње о мо рал но сти ин кор по ри ра них ства ри) ; 
(2) ор ди нар не ети ке у сфе ри по ли ти ке - об у хва та „дис тор зи ју“ иде-
а ла у ствар ној вла сти и про це ну да ли се тре ба др жа ти оно га што је 
ре ал но или по др жа ти не ку иде а ли стич ку кон струк ци ју; и (3) ети ке 
екс тра ва гант ног - про пи ту је ор ди нар ну по став ку ети ке спре ча ва ју-
ћи та ко да за пад не у ста ње са мо за до вољ но сти. На до ве зу ју ћи се на 
Мак са Ве бе ра, ко је је го во рио да  се „оно мо гу ће не по сти же ако 
се по сву да у све ту не по се же за не мо гу ћим“,36) Ри ке ро ва по зи ци ја 
ја сно су ге ри ше да се ко ре ни те по ли тич ке про ме не ори јен ти са не ка 
про мо ци ји ра ди кал но фор му ли са них вред но сти мо гу оче ки ва ти из 
про сто ра ко ји се на ла зи ван сфе ре мо рал но сти и по ли ти ке.

33) Ri co e ur, P. OneselfasAnother.Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1992, стр. 172, 177.

34) Ri co e ur, P. „The Pro blem of the Fo un da tion of Mo ral Phi lo sophy.“ PhilosophyToday, 22(3-
4), 1978, стр. 184.

35)  Ibid., стр. 191-192. 

36) Ве бер, М. „По ли ти ка као во ка ци ја“, op. cit., стр. 97.
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По Ри ке ру, по ли тич ке ин сти ту ци је, ори јен ти са не ка до бру и 
ле гал ном, пре но се и етич ке ци ље ве (ин ди ви ду ал не, ин тер пер со-
нал не и дру штве не аспек те прав де) и мо рал не нор ме (про стор где 
ма ни фе сту ју тач ку пре се ка прав де у уго вор ној те о ри ји др жа ве и за-
ко ну). Оне укљу чу ју на че ла прав де и јед на ко сти ка ко исто риј ске за-
јед ни це из ко је су на ста ле та ко и прав не др жа ве ко ја шти ти људ ска 
пра ва. Кон се квент но, по ли тич ке ин сти ту ци је се мо гу раз ма тра ти 
из вер ти кал не, хи је рар хиј ске пер спек ти ве (од но си се на ле ги тим ну 
упо тре бу си ле оних ко ји вла да ју над они ма ко ји се по ко ра ва ју) и 
хо ри зон тал не, ко ег зи стен ци јал не пер спек ти ве („за јед нич ке мо ћи“ 
ко ја про из и ла зи  из же ље за јед ни це за до брим уза јам ним жи во-
том).37) Крип тич ност по ли тич ке мо ћи се, да кле, мо же по ве за ти са 
про тив реч ним зах те ви ма са др жа ним у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма: 
по ли тич ка моћ се мо же тре ти ра ти као об лик са мо у пра ве за ви стан 
од на ше же ље да жи ви мо за јед но, али та ква же ља зна чи од ри ца ње 
од ко ри сти по ли тич ке мо ћи на ни воу га ран то ва ња те ри то ри јал не 
од ре ђе но сти, ге не ра циј ске ат хе зи је и по ми ре ња тра ди ци ја и по ли-
тич ких про је ка та. 38) До дај мо ово ме да Ри кер сма тра ка ко по ли тич-
ка ак тив ност ни је са мо јед на од мно гих, јер кад и ни смо ди рект-
но ан га жо ва ни на по ли тич ком пла ну, др жа ва об у хва та све сфе ре 
при па да ња, би ти гра ђа ни ном зна чи об у хва та ти и би ти об у хва ћен.39) 
Та ква кон цеп ту ал на кон јунк ци ја мо же ре зул то ва ти ста њем у окви-
ру ко га на ша по ли тич ка при пад ност (члан ство) мо же би ти не тран-
спа рент на, мо же нам се учи ни ти да по ли тич ки аспек ти на шег жи-
во та на из глед ни су по себ но ва жни. In sum ma, Ри кер се сла же са 
Ве бе ром да су све др жа ве на ста ле уз по моћ не ког об ли ка си ле, а да 
по ли тич ке ин сти ту ци је обе ле жа ва ју од но си над моћ но сти, њи хо ва 
dif fe ren tia spe ci fi ca у од но су на оста ле ин сти ту ци је је моћ са ко-
јом рас по ла жу. Иако је по ли тич ка моћ кон тро ли са на пре ко уста ва 
ра ци о нал ним на сто ја њем да се не у тра ли ше на сил ност осни вач ког 
чи на др жа ве, он са дру ге стра не омо гу ћа ва ту ар хе тип ску ира ци о-
нал ност пре ко за шти те др жав ног ауто ри те та за до но ше ња од лу ка 
и мо гућ но шћу ле ги тим не упо тре бе си ле.

За Ема ну е ла Ле ви на са (Em ma nuel Le vi nas), ми сли о ца на чи-
ју су се етич ку по став ку осла ња ли мно ги пост-струк ту ра ли стич ки 
ми сли о ци, ети ка је осло бо ђе на ме та фи зич но сти и по ста вље на на 
пи је де стал пр ве фи ло зо фи је. На су прот, мо дер ној фи ло зоф ској ети-
ци ко ја је уте ме ље на на соп ству, по Ле ви на су, при мор ди јал на ре ла-

37) Ka plan, D. M. Ricoeur’scriticaltheory.op. cit., стр. 132-133.

38) Ri co e ur, P CritiqueandConviction:ConversationwithFrancoisAzouviandMarcdeLaunay.
op. cit., стр. 99.

39) Ibid., стр. 103.
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ци ја ни је ори јен ти са на ка се би или ка ства ри ма, већ ка Дру го ме: то 
је етич ки од нос стал не од го вор но сти за Дру го га. Ме ђу тим, та ква 
етич ка кон сте ла ци ја не те жи ка ап сорп ци ји Дру го га со бом, она је 
за пра во упу ће на на „пер пе ту и ра ње“ те ди стинк ци је, што се по кла-
па са пост-струк ту ра ли стич ким кон цеп том да је вла сти ти иден-
ти тет ди рект но по ве зан са раз ли ко ва њем, ква ли те том ко га се не 
тре ба пла ши ти и ко га не тре ба ели ми ни са ти. То је ста ње у ко ме је 
Ја пот пу но и бес крај но обли га тор но Дру гом, етич ка ре ла ци ја ко ја 
прет хо ди и над ви су је его и зам и „ти ра ни ју он то ло ги је“, би ти соп-
ство зна чи би ти отво рен и од го во ран Дру го ме и за Дру го га.40) На тој 
ли ни ји се мо же кри ти ко ва ти „ета ти стич ко“ схва та ње ети ке, етич ку 
усме ре ност ка гра ђа ни ма др жа ве и от клон пре ма стран ци ма. Мо же 
се ре ћи да је у мно гим аспек ти ма Ле ви на со ва ети ка слич на хри-
шћан ској ети ци љу ба ви, ало ње ну пред ност сва ка ко пред ста вља 
ал тру и стич ка ди мен зи ја, то јест чи ње ни ца да ни је ин сти ту ци о на-
ли зо ва на пре ко хри шћан ства. Ети ка прет по ста вља би нар ни од нос, 
од нос из ме ђу дво је љу ди, чим се по ја ви (им пер со нал ни) Тре ћи ја-
вља се и по тре ба за прав дом и по ли ти ком, ко ји ма је има нент на на-
сил ност. По сто ја ње Тре ћег, да кле, су ге ри ше: (1) да се сви на ла зи мо 
у ме ђу соб ном кон так ту, (2) да је вла сти та од го вор ност пре ма дру-
ги ма под ути ца јем оно га ка ко се дру ги оп хо де јед ни пре ма дру ги ма 
и шта чи не дру ги ма или за дру ге, (3) да по сто ја ње Тре ћег све ре-
ла ци је чи ни ди рект ним и по сре до ва ним; и (4) да по сто ја ње Тре ћег 
ре зул ту је си ту а ци јом у ко јој је вла сти та од го вор ност огра ни че на, 
као што и ге не ри ше пи та ње прав де.41) Је дан од зах те ва за пра ве дан 
мо рал ни и по ли тич ки си стем је не при стра сност, јед на ко ува жа ва-
ње истих и јед на ка за шти та сви ма до ступ них пра ва. Др жа ва мо же 
би ти ба зи ра на на за ко ни ма, са суд ском вла сти и про тек ци о ни стич-
ка, али да би би ла пра вед на у Ле ви на со вом сми слу она мо ра би ти 
из ра же на пре ко лич не од го вор но сти за све и сва ко га, то јест мо ра 
по сто ја ти ви шак ду жно сти у од но су на пра ва.42)

Ува жа ва ју ћи го ре ре че но, из двој мо и не ка од не сум њи вих 
пост-струк ту ра ли стич ких до стиг ну ћа in ge ne re: (1) от кри ва ње ва-
жно сти про бле ма и па ра док са ре пре зен та ци је за мо дер ни по ли-
тич ки жи вот; (2) по ста вља ње пи та ња о ви дљи вом и ис ка зљи вом, 
ви зи ји и је зи ку; (3) отво ре ност те о ри је за бит ност и функ ци о ни-
са ње па ра док са и не ја сно ћа у по ли тич ком жи во ту; (4) про бле ма-

40) Hand, S. „In to ro duc tion“, у Le vi nas, E.TheLevinasReader. Ba sil Blac kwell, Оxford, 1989, 
стр. 1, 4-5.

41) Mor gan, M. L. Discovering Levinas. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, стр. 
454.

42)  Ibid., стр. 456.
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ти за ци ја су бјек та; (5) но ви на чи ни про ми шља ња пи та ња по сред-
ни штва, мо ћи и от по ра; (6) по нов но про ми шља ње по ли тич ких 
функ ци ја зна ња, се ћа ња и исто ри је; (7) но ви при ступ од но су вре-
ме на и про сто ра, ди на ми ке и ме ста, огра ни че ња и пре ко ра че ња; 
(8) уво ђе ње спе ци фич не ин тер пре та ци је од но са из ме ђу де ло ва и 
це ли не, ло кал ног и то тал ног, ин ди ви ду а ли за ци је и дру штве не ин-
сти ту ци о на ли за ци је; (9) де мон стра ци ју ре ле вант но сти и мо гућ но-
сти озбиљ ног раз ма тра ња ра зно ли ких су бал тер них ис ка за мо дер-
ног по ли тич ког жи во та, удру же ног са стал ном усред сре ђе но шћу 
на по те шко ће, опа сно сти и па ра док се ка рак те ри стич не за би ло ко-
ји по ку шај те о ре ти са ња или за ла га ња у сме ру ра ду кал не (не при-
ја тељ ске) дру га чи јо сти; (10) отво ре ност за фор си ра ње по ли ти ке, 
у сми слу ње не не до вољ не са др жа но сти у ин сти ту ци о нал ним ка-
те го ри ја ма дру штве ног; (11) отво ре ност за фор си ра ње по ли ти ке 
ма ри ги на ли зо ва них по кре та, ни ка да до вољ но об у хва ће не ло ги ком 
др жав но-ори јен ти са не по ли ти ке; (12) ис тра жи ва ње за ви сно сти 
мо дер ног во ђе ња др жа ве од прак се об у зда ва ња от по ра, до ме сти-
ка ци је или екс те ри то ри за ци је екс це са, те ства ра ња не ког екс лу зиј-
ског про сто ра су бјек ти ви те та за ко ји др жа ва мо же твр ди ти да га 
пред ста вља; (13) ин тер пре та ци ју прак се ин тер на ци о нал них ор га-
ни за ци ја и ди пло ма ти је, не као про сто ра ме ђу др жав ног де ло ва ња у 
од но су на де ша ва ња ван њи хо вих гра ни ца, већ као на чи на гло бал-
ног по зи ци о ни ра ња оно га што се мо же од ре ди ти као спољ на опа-
сност, омо гу ћа ва ју ћи та ко не ди ри го ва ну ор ке стра ци ју прак тич но 
ефек тив них, уза јам но при зна тљи вих гра ни ца иза ко јих од ре ђе не 
ак тив но сти мо гу би ти ис кљу че не без до во ђе ња у пи та ње прет по-
ста вље не при сут но сти на ци о нал них за јед ни ца; (14) им пли ка ци-
је кон стру ка та ра се, ет нич ког иден ти те та, по ла, по тре ба, пра ва и 
сл. у прак си др жав ног упра вља ња; (15) ис тра жи ва ње мо гућ но сти 
ре ар ти ку ла ци је тра ди ци о нал них кон стру ка та ка кви су за јед ни ца, 
плу ра ли зам, де мо кра ти ја, гра ђан ство и сл.; (16) ино ва ци ју и ела-
бо ра ци ју де кон струк ти ви стич ке, ин тер пре та тив но-ана ли тич ке и 
дру гих ме то да ко је, упр кос про бле ма ти зо ва њу са мог пој ма ме то-
до ло ги је, омо гу ћа ва ју ан га жо ва но, стро го и кри тич ки-осве шће но 
про пи ти ва ње до га ђа ја и ак тив но сти на мет ну тих и пре ва зи ђе них 
гра ни ца дру штве не мо гућ но сти; (17) де мон стра ци ју мо гућ но сти 
мо да ли те та ис тра жи ва ња ко ја су тран сди сци пли нар на у пра вом 
сми слу ре чи и, ко ја као та ква, до во де у пи та ње фо ку си ра ност на 
„чи ста“ ди сци пли нар на ис тра жи ва ња.43)

43)  As hley, R. „The ac hi e ve ments of post-struc tu ra lism“, у Smith,S., Bo oth K. и Za lew ski, M. 
(ур.)Internationaltheory:positivismandbeyond. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1996, стр. 245-246.
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Као је дан од мо гу ћих пра ва ца кри ти ко ва ња пост-струк ту ра-
ли зма мо же мо иден ти фи ко ва ти кон цеп ту ал но тре ти ра ње мо ћи као 
не чег ства ра лач ког и, ма ње или ви ше, све про жи ма ју ћег, као не че га 
што мо же би ти ре пре сив но и не га тив но али и по зи тив но и кре-
а тив но.44) Ме ђу тим, ако је моћ за и ста та ква, по ста вља се пи та ње 
оправ да ња за пру жа ње опи ра ња ис тој на два ни воа. Као пр во, ако 
су етич ка на че ла на ко ја се по зи ва да би се оправ дао от пор со ци-
јал не кре а ци је, са ко јом оправ да ва ју ћом сна гом она за и ста рас по-
ла жу? Ако је це ло куп на со ци јал на прак са, за јед но са објек том и 
осно вом кри ти ко ва ња, про дукт од но са мо ћи, на че му се за сни ва 
на ша етич ка по зи ци ја, то јест ако не мо же мо да ти пред ност не ком 
етич ком на че лу, шта мо же оправ да ти наш по ли тич ки кри ти ци зам? 
Као дру го, ако је моћ ом ни пре зент на, он да је са свим ло гич но за 
прет по ста ви ти да се моћ не мо же „пре не брег ну ти“ би ло ка квом 
по ли тич ком ин тер вен ци јом. Ер го, ис ход от по ра је за пра во но ви сет 
од но са мо ћи, но ва пре ра спо де ла ње них ефе ка та, стал ност од но са 
мо ћи ану ли ра свр хо ви тост пост-струк ту ра ли зма схва ће ног као по-
ли тич ка те о ри ја. Та ко, по Ми ше лу Фу коу (Mic hel Fo u ca ult), од но-
си мо ћи не пред ста вља ју не што што је ло ше по се би, не што че га 
се мо ра осло бо ди ти, већ не ко ме тре ба обез бе ди ти вла да ви ну пра-
ва, тех ни ке упра вља ња и ети ку, што ће омо гу ћи ти да се игре мо ћи 
упра жња ва ју са ми ни му мом до ми на ци је.45) 

ЗА КЉУ ЧАК

По Ри ке ро вој три пар тит ној ше ми по ли ти ка ни је одво је на 
од мо рал но сти већ је њо ме об у хва ће на, она је та ко по ста вље на да 
пред ста вља сво је вр сну „опе ра ци о на ли за ци ју“ чи та вог спек тра мо-
рал них ди ле ма (по ве за них са опре де љи ва њем или се лек ци јом из-
ме ђу те о ри је и прак се, ци ља и сред ста ва, на ме ра и по сле ди ца и 
сл.), ко је су при хва тљи ве за гро љу ди и чи ја мо рал ност ни је спор на 
(под ра зу ме ва ју из ба лан си ра ну ди стри бу ци ју и обо стра ност), „опе-
ра ци о на ли за ци ју“ ко ја укљу чу је про це ну ис тра ја ва ња на од ре ђе-
ном иде а лу или при кла ња ње од ре ђе ном ре а ли стич ком „ми љеу“, 
а све то уз (ми ни мал ну) упо тре бу мо ћи или у ве зи мо ћи. Ово ме 
од но су се при до да је и ети ка екс тра ва гант ног, ко ја ма ње фун ги ра 
као не ки етич ки ко рек тив ин хе рент не не пра вед но сти мо рал но сти, 
чак и у ње ној иде ал ном раз ме шта ју, а ви ше као стал но про пи ти ва-

44)  Wal zer,M. „The Po li tics of Mic hel Fo u ca ult“, уHoy,D.C.(ур.) Foucault:ACriticalRea-
der. Ba sil Blac kwell,New York, 1986, стр. 55.

45)  Fo u ca ult, М. „The Et hic of Ca re for the Self as a Prac ti ce of Fre e dom“, у Ber na u er, J. и Ra-
smus sen, D. (ed.) TheFinalFoucault. MIT Press, Cam brid ge, 1988. стр. 18.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.11-28.

26

ње да те мо рал но сти, као њен ан ти-есен ци ја ли стич ки етич ки „се-
рум“, ко ји ис тра ја ва у пре зен то ва њу но вих мо гућ но сти и на чи на 
пре ва зи ла же ња под ра зу ме ва ју ћих мо рал них нор ми, пер спек ти ва 
и не прав ди, а све у сме ру ре фор му ли са ња тре нут них по ли тич ких 
стан дар да.  На рав но, све то пре ко соп ства ко је ни је за ро бље но со-
бом, већ је отво ре но Дру гом пре ко пер ма нент ног про то ка на че ла 
љу ба ви (као ну жног са стој ка пра вед но сти, ма те ри ја ла зо ва не у пра-
вед ном дру штве ним ин сти ту ци ја ма). Ре ци мо на кра ју да де мо кра-
ти ја за Ри ке ра пред ста вља про јект ко ји ин кор по ри ра ме ре ко је за 
циљ има ју пре ва лен ци ју ра ци о нал ног над ира ци о нал ним, али на 
на чин да хо ри зон тал не ве зе ма ни фе сто ва не же љом за за јед нич ким 
жи во том „до ми ни ра ју“ над суб ор ди ни ра ју ћим од но сом дик та та и 
вла сти.

Djor dje Sto ja no vic

RE LA TI ON SHIP BET WE EN ET HICS  
AND PO LI TICS: FROm RE A LI STIC TO  

POST-STRuC Tu RA LIST  
AP PRO ACH TO THE PRO BLEm

Sum mary

Star ting from spe cial im por tan ce and con stant qu e sti o ning of the 
re la ti on ship bet we en et hics and po li tics, this pa per at tempts to analyze 
the pro blem thro ugh tri par ti te set tings (et hics-mo ra lity-po li tics) of Paul 
Ri co e ur. His ap pro ach is com pa red with the con cept of Max We ber, 
which is ba sed on the dis tin ction bet we en et hic of con vic tion (ab so lu-
te et hics) and et hic of re spon si bi lity (cri ti cal po li ti cal et hics), i. e. on 
the dis tin ction bet we en the et hi cal in te grity of be li ef and en ga ge ment 
and et hi cal in te grity of ac tion and con se qu en ces. Ri co e ur’s con cep tual 
so lu tion is that po li tics be longs to mo ra lity, and that et hics pro vi des a 
way to cri ti ci ze the mo ra lity. The main idea is that the ra di cal po li ti cal 
chan ges at the le vel of pla ce ment of new va lu es can be ex pec ted from 
an re alm out si de the sphe re of mo ra lity and po li tics, a re alm of ex tra-
va gant et hics.
Key words: et hics, mo ra lity, po li tics, re a lism, pos-struc tu ra lism, Paul Ri co e ur, 

Max We ber.
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