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„Interrapacem,omneshominespariant“-
Мирназемљиморабитиделосвихљуди!

Са вре ме ни свет се су о ча ва са ни зом ка ко ло кал них та ко и 
гло бал них про бле ма од ко јих су не ки од ви тал ног зна ча ја за чо-
ве чан ство у це ли ни. Та ква је и про бле ма ти ка ми ра. Оту да зна чај 
ис тра жи ва ња ми ра као и свих те о ло шких, фи ло зоф ских и на уч них 
про ми шља ња и кон цеп ци ја ми ра. Шта је мир и ка ко га истин ски 
и трај но ус по ста ви ти, цен трал на су пи та ња са ко ји ма се су сре ћу 
мно ги. Мир се не мо же све сти на ста ње од су ства ра та, он под ра зу-
ме ва мно го ви ше. То је раз лог нео п ход но сти ин тер ди сци пли нар ног 
и мул ти-ди сци пли нар ног при сту па у ње го вом ис тра жи ва њу.

Жи ви мо у ди на мич ном и про тив реч ном до бу ко је је ра за пе то 
из ме ђу ви со ког на уч но-тех но ло шког про гре са и дру штве ног су бра-
зво ја (М.Кастелс). У овом кон тек сту су о че ни смо са раз ла га њем 
ста рих струк ту ра и об ли ка дру штве ног жи во та и спо ре из град ње 
но вих дру штве них ин сти ту ци ја, са раз ли чи тим об ли ци ма ре гре си-
је и ано ми је. Су о че ни смо са фе но ме ном „жи во та у фраг мен ти ма“ 
(З.Бауман).
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 У ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких дру шта ва, на кон им пло зи је 
со ци ја ли зма, мно ге кул тур не гру пе и по је дин ци до жи ве ли су шок, 
на шав ши се у ста њу кул тур не тра у ме и ано ми је; у, ка ко би аутор 
књи ге „Homoreligiosusикултура мира“, Љу би ша Ми тро вић, ре-
као „вакумуизмеђупрошлостиисадашњости“1).

Кул ту ра ми ра се не са мо раз ли чи то ин тер пре ти ра већ се и ин-
стру мен та ли зу је од раз ли чи тих гру па, кла са и по кре та у са вре ме-
но сти, ра ди ре а ли за ци је њи хо вих ин те ре са и стра те ги ја. У при лог 
то ме, у са мој са вре ме ној на у ци по сто је раз ли чи те кон цеп ци је и де-
фи ни ци је, али и раз ли чи та упо тре ба и зло у по тре ба пој ма ми ра у 
прак си де ло ва ња дру штве них ак те ра. Сва ки об ли ци ове упо тре бе 
и зло у по тре бе кул ту ре ми ра, за пра во илу стру ју вид чо ве ко вог бек-
ства од сло бо де, те жње и бор бе да се про ме не по сто је ћи усло ви 
жи во та, као и рас по де ле дру штве не мо ћи и ста ту са quo. Упра во 
због тих по сто је ћих раз ли чи тих де фи ни ци ја са ме кул ту ре ми ра, 
аутор сма тра да је овај по јам нео п ход но де фи ни са ти као ин те гра-
лан по јам; ко ји као та кав об у хва та син те зу со ци о ло шког, кул ту ро-
ло шког и мо дер ног де мо крат ског при сту па; ујед но сма тра ју ћи да 
се као основ ни пред у сло ви ква ли те та жи во та и на прет ка чо ве ка 
и дру штва, од но сно чо ве чан ства узи ма ју три ја де ми ра, раз во ја и 
еман ци па ци је.

Реч ју ауто ра, нео п ход но је кул ту ру ми ра де фи ни са ти као 
„тран сди сци пли нар ни по јам и екс пли ци ра ти ње ну раз вој но-ци ви-
ли за циј ску и еман ци па тор ску уло гу у са вре ме ном дру штву“2).

У на шем на ро ду жи ви мак си ма да су „здра вље и мир нај ве ће 
бо гат ство жи во та“, и да јед но без дру го га не мо гу. Са вре ме ни Бал-
кан на ла зи се у зо ни тран зи ци је из бо ра3). За то је овај ге о про стор 
ра њив и кон флик тан, ка ко би во ле ли ис тра жи ва чи да ка жу, овај ге-
о про стор се на ла зи у ста њу не до вр ше ног ми ра, или ка ко би то Реј-
монАрон де фи ни сао из ме ђу не до вр ше ног ра та и ра то бор ног ми ра.

Мир је зна ча јан део тра ди ци о нал ног си сте ма вред но сти мно-
гих на ро да, кул ту ра и ци ви ли за ци ја (тра ди ци о нал не, ки не ске кул-
ту ре, из вор ног хри шћан ства, бу ди зма...). Жи ве ћи у оску ди ци, на-
ро ди су из гра ди ли кул ту ру ра та; по себ но на оним под руч ји ма у 

1) Љу би ша Р. Ми тро вић, Homoreligiosusикултурамира, ЈУ НИ ОР, Ниш, 2010, стр. 145.
2) Исто, стр. 170.
3) Хан тинг тон С., Сукобцивилизацијеипреобликовањесветскогпоретка, ЦИД, Под го-

ри ца, 1998, стр. 67. 
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ко ји ма не по сто је по ли тич ки са вр ше не гра ни це, што мо же мо за-
кљу чи ти да су фе но мен ра та и кул ту ра ми ра по ве за ни са струк ту-
рал ним не јед на ко сти ма и струк ту рал ним на си љем у све ту; тј. са 
од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма на чи на про из вод ње  и дру штве них 
од но са, и кул тур ним и по ли тич ким ори јен та ци ја ма фор ми ра не на 
њи ма.

Ко ли ко је пи та ње ми ра би ло у жи жи број них ис тра жи вач ких 
ин те ре со ва ња још од на стан ка све та, све до чи и би блиј ска по ру ка 
„благоонимакојимирграде,јерћесесиновимаБожјимзвати“. 
Сва ка ко су о ра ту пи са ли и фи ло зо фи од Хе ра кли та до Хе ге ла, у 
окви ру со ци о ло ги је ра та или со ци о ло ги је кул ту ре, фи ло зо фи је и 
пе да го ги је ми ра.

Аутор спо ми ње ка ко је у са вре ме ној на у ци раз ви је на јед на 
но ва гра на со ци о ло шких и по ли ти ко ло шких на у ка – Полемологи-
ја – чи ји је пред мет про у ча ва ња мул ти ди сци пли нар на и тран сди-
сци пли нар на ана ли за ра та и ми ра „с ци љем да се спре чи или чак 
на пу сти упо тре ба вој не си ле у ме ђу на род ним од но си ма4)“. У окви-
ру сво јих раз ма тра ња аутор под се ћа на чу ве ни са вет Монтескјеа, 
на ко ји ука зу је РејмонАрон: да „др жа ве тре ба у вре ме ми ра да чи не 
јед на дру гој што ви ше до бра, а у вре ме ра та што ма ње зла“, са опа-
ском да смо да нас у оства ри ва њу ове по ру ке мно го да ље не го што 
смо ика да би ли5). Значајна је и констатација коју истиче Бутак, ка-
да ка же: „да је рат ме то до ло шки и ор га ни зо ва ни вид на си ља, ко ји 
до во ди до уни шта ва ња људ ских жи во та и дру гих ре сур са у дру-
штву“6), на осно ву ко га аутор за кљу чу је да је и тра га ње за ал тер на-
ти вом у ли ку ми ра не са мо ака дем ска, већ и су штин ска, људ ска и 
дру штве на по тре ба.

У са мој ана ли зи се чи ни на пор за раз ли ко ва ње сту ди је о ра ту 
и ми ру од кул ту ре ми ра, ко ја је тран сди сци пли нар на, али и ви ше 
кул ту ро ло шка и нор ма ти ви стич ка на у ка, окре ну та ети ци обра зо ва-
ња, пе да го ги ји ми ра, си сте му вред но сти, по гле ду на свет, кул тур-
ној по ли ти ци и по ли тич кој кул ту ри. 

4) Светскаенциклопедијамира,IIтом, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град, 1998, стр. 
125.

5) Реј мон Арон, Мириратмеђунацијама, Из да вач ка књи жни ца З. Сто ја но ви ћа, Но ви 
Сад, 2001, стр. 190.

6) Исто, стр. 125.
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Кул ту ра ми ра је ин те грал ни део јед не но ве фи ло зо фи је одр жи-
вог ху ма ног раз во ја и пла не тар ног ху ма ни зма, ка ко о то ме пи ше 
ПолКерц, у сво јим сту ди ја ма „Ка ко пре у ре ди ти са вре ме ни свет и 
Ма ни фест 2000 – за пла не тар ни ху ма ни зам”. У ве зи са тим су ис-
так ну ти сле де ћи ци ље ви кул ту ре ми ра7): 

а) пре вла да ва ње кул тур них, ет нич ких ко ре на на си ља, кон фли-
ка та, те ро ра и ра та;

б) из гра ђи ва ње хар мо нич них мо сто ва из ме ђу раз ли чи тих кул-
ту ра уз ува жа ва ње раз ли ка ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма;

в) из гра ђи ва ње, раз вој и ши ре ње гло бал не кли ме кул ту ре ми ра 
на на ци о нал ном и гло бал ном ни воу;

д) из гра ђи ва ње про па ган да и раз вој ин сти ту ци је гло бал ног 
гра ђа на и гло бал ног гра ђан ства, с по што ва њем плу ра ли-
стич ке гло бал не кул ту ре;

е) про па ган да иде ја и вред но сти кул ту ре ми ра, пре ко ме ди ја и 
дру гим пу тем у функ ци ји ми ра у све ту.

Ми тро вић на во ди и де фи ни ци ју Зорана Видојевића по ко ме 
је кул ту ра ми ра „си стем ско и стал но не го ва ње вред но сти ми ра и 
прак ти ко ва ње у уну тар-дру штве ним и ме ђу др жав ним од но си ма, 
све до гло бал не рав ни, увек по ве за но са свим оним што опле ме-
њу је чо ве ка, као и са про ме на ма ко је до при но се ње го вом бо љем 
жи во ту у свим еле мен ти ма ње го вог дру штве ног по ло жа ја и жи вот-
них шан си8)“.

Мир као та кав не сме би ти у мо но по лу ни јед не др жа ве и на ро-
да у све ту. Већ он мо ра би ти де ло свих љу ди и на ро да; и као та кав 
мо ра слу жи ти ње го вом раз во ју и на прет ку чо ве чан ства. Па је за то 
аутор склон да сма тра да кул ту ра ми ра прет по ста вља бор бу за но ве 
од но се у све ту: за сло бо ду, јед на кост, рав но прав ност, и брат ство 
ме ђу на ро ди ма и љу ди ма. Пра во на мир спа да у кор пус основ них, 
ег зи стен ци јал них, ци ви ли за циј ско-раз вој них и људ ских пра ва, као 
прет по став ка оства ри ва ња свих људ ских пра ва; ко је уко ли ко не бу-
ду би ле оства ре не до ве шће у пи та ње пра во на жи вот људ ског ро да, 
чо ве ка и чо ве чан ства, пра во на ра ђа ње, раз вој и сло бо ду. 

7)  ЕнциклопедијаГлобалистика, Ди ја лог, Мо сква, 2003, стр. 499.
8)  Љу би ша Р. Ми тро вић, Ниш, 2010, стр. 175. (пре у зе то З. Ви до је вић, „Шта је кул ту ра 

ми ра?“, Збор ник: Културнииетничкиидентитетиупроцесуглобализацијеирегио-
нализацијеБалкана, Ин сти тут за со ци о ло ги ју, Фи ло зоф ски фа кул тет Ниш, Ниш, 2005, 
стр. 44).
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У кор по су већ спо ме ну тих пра ва, кул ту ра ми ра и све га оно га 
што она под ра зу ме ва9), тре ба сва ка ко спо ме ну ти да она по ма же да 
ак те ри у са вре ме ном дру штву чу ва ју, не гу ју и раз ви ја ју мир као 
кључ ну прет по став ку оп стан ка чо ве чан ства али и да љег раз во ја и 
на прет ка људ ског дру штва, ње го ве ху ма ни за ци је и еман ци па ци је 
лич но сти чо ве ка. За то аутор на гла ша ва да кул ту ра у се би са др жи 
и ак ци о на ли стич ку ди мен зи ју о то ме да и по је дин ци и дру штве ни 
ак те ри ак тив но уче ству ју у ме ња њу и ху ма ни за ци ји све та и чо ве ка; 
што нас упо зо ра ва да кул ту ра ми ра не тре ба да бу де еле мент ко ло-
ни јал не кул ту ре за ви сно сти, у функ ци ји ста ту са quo, већ ди на мич-
ка ка те го ри ја по ве за на са про гре сив ним кул тур ним и по ли тич ким 
ори јен та ци ја ма са ак те ри ма раз во ја и еман ци па ци је у све ту. 

Да нас је ви дљи ва но ва об но ва хлад ног ра та и но ва тр ка у на о-
ру жа ва њу. Све то го во ри да смо још увек да ле ко од истин ског ми-
ра. У кон тек сту раз ма тра ња уло ге ак те ра кул ту ре ми ра, по себ но 
тре ба ис та ћи уло гу но вих дру штве них по кре та у бор би за мир у 
све ту, и еман ци па ци ји чо ве ка. 

Са же то гле да но ауто ре ва рас пра ва о кул ту ри ми ра је без сум ње 
за ла га ње ко је сво јим ду хов ним при сту пом гно се о ло шко-епи сте ми-
о ло шким за хва ти ма, ло гич ко-ало гич ким ре флек си ја ма, све о куп-
ном пред мет но шћу, да тим на го ве шта ји ма и од го во ри ма, и у ја чем 
сте пе ну пи та њи ма и за го нет ка ма, у сво јој вр сти жан ра, пред ста вља 
нај ми са о ни је, нај зна чај ни је и нај про ду бље ни је де ло ко је пре ва зи-
ла зи ка ко про стор та ко и вре ме.

Љ. Ми тро вић у ра ду чи ни на пор да ис тра жи но ве си сте ме 
вред но сти па за кљу чу је: да се мо ра и мо же жи ве ти, ко ег зи сти ра ти, 
са кул тур ним и вер ским раз ли ка ма, на ге о про сто ру Бал ка на, ко ји 
пред ста вља сво је вр сни ет нич ки и вер ски кок тел, на ко ме се се ку 
лу ко ви раз ли чи тих кул ту ра и ци ви ли за ци ја, и ујед но за ла га ти се 
за из град њу но вих ка те дра ла вред но сти, по сред ством ко јих ће се 
афир ми са ти стра те ги ја бор бе за ује ди ње но чо ве чан ство, као за јед-
ни цу раз ли чи тих кул ту ра, рав но прав них на ро да и гра ђа на. На том 
по слу мас ме ди ји и обра зов не ин сти ту ци је, у са вре ме ном дру штву 
мо ра ју од и гра ти од лу чу ју ћу уло гу у про из вод њи кул ту ре ми ра.

9)  Оп шир ни је у Љу би ша Р. Ми тро вић, Ниш, 2010, стр. 178.
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За то је оба ве за но вих ге не ра ци ја да се свом сна гом ума и ср ца 
бо ре за де мо крат ски, мул ти по лар ни раз вој све та, ху ма ни и одр жи-
ви раз вој, про грес чо ве чан ства и еман ци па ци ју чо ве ка. 

Ако је Ганди твр дио да је раз вој пра ви пут ми ра, а Сен апо-
стро фи рао раз вој као сло бо ду, док је бра зил ски пред сед ник Силвио
Лула упо зо рио да без гло бал не прав де у све ту не ма ни гло бал ног 
ми ра, проф.Љ.Митровић на кра ју сво је из ла га ње за вр ша ва по ен-
том да је: „Афир ма ци ја кул ту ре ми ра пр ва прет по став ка раз во ја и 
еман ци па ци је чо ве ка и чо ве чан ства“10). „Уме сто кул ту ре мр жње и 
смр ти, опре де ли мо се за из град њу кул ту ре ми ра и са рад ње са свим 
на ро ди ма и гра ђа ни ма све та. За ту ча сну ми си ју по треб ни су нам 
и но во про све ти тељ ство и но ва пе да го ги ја, за сно ва ни на ху ма ни-
стич кој и еман ци па тор ској фи ло зо фи ји раз во ја у слу жби чо ве ка и 
чо ве чан ства. У њи хо вом об ли ко ва њу ве ли ку уло гу мо гу од и гра ти 
кри тич ки ин те лек ту ал ци, на у ка и уни вер зи тет“.
                                                                               

10)  Љу би ша Р. Ми тро вић, Транзицијаупериферникапитализам, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 190.

 Овај рад је примљен 0. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 00. 
маја 2011. године.
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