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Бо ље је стра да ти не го мр зе ти и стра хо ва ти; бо ље је 
два пу та стра да ти не го би ти омр знут и ули ва ти страх; 
то ће јед ног да на мо ра ти да бу де вр хов но на че ло сва-
ког по ли тич ки ор га ни зо ва ног дру штва.

Фри дрих Ни че1)

Сажетак
Однос између политике и морала представља вечи
типроблемкојимсенебавесамотеоретичаривећи
,,обични’’грађани.Ауториприликомразматрањаовог
односакористекомбинацијунеколикоразличитихме
тода.Напрвомместутосудијалектичкиметод,ме
тоданализесадржајаикомпаративниметод.
Основнипроблемкојимсеовајрадбавијетрагањеза
одговоромнавечитопитање:далиовадвафеномена
(политика иморал)могу постојати заједно?Неод
лучујућиседадaјуодговорнасамомпочеткуаутори
су цео свој рад посветилитрагању за одговором на
овопитање.Утомсмислуовајрадјеподељеннатри
дела.Првидеојепосвећензачециматеоријскогразма
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*** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1)  Ал бер Ка ми, Моралиполитика, Ате нум ин фор ма ти ка, Бе о град, 2004, стр. 37.
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трањаовогпроблема,другидеосабавиморалними
политичкимизазовима,докупоследњемделуаутори
анализирајуједаноднајпопуларнијихпроблемакојисе
тичуовогодноса,проблем,,прљавихруку’’.
Кључне речи: политика,морал, демократија,морал
ностполитике,проблем,,прљавихруку’’.

Mо рал ност по ли ти ке пред ста вља не из бе жну те му не са мо те-
о риј ског раз ма тра ња мно го број них дру штве них на у ка, већ и 

тзв. ,,обич них’’ гра ђа на. По ли ти ка се у ве ли кој ме ри осу ђу је на не-
мо рал, што чак до во ди до схва та ња да моралиполитиканикаконе
идузаједно. До дат ну по те шко ћу раз ма тра њу од но са из ме ђу по ли-
ти ке и мо ра ла ства ра не по сто ја ње је дин стве ног мо ра ла на осно ву 
ко га би смо мо гли да од ре ди мо мо рал ност по ли ти ке. По ли ти ка и 
мо рал пред ста вља ју два са ма по се би ве о ма ком плек сна фе но ме-
на, спо јив ши их за јед но у фо кус на ше ана ли зе учи ни ли смо је дан 
ам би ци о зан по ку шај да да мо од го вор на сле де ћа пи та ња: Далипо
литикаиморалмогупостојатизаједно?Далиморалиполитика
требадапостојезаједно?Далијемогућеистовременобитидо
барполитичаримораланчовек?

Пре не го што се опре де ли мо за од го во ре на ова пи та ња да ће-
мо јед ну крат ку ана ли зу ко јом ће мо по ка за ти не са мо сло же ност 
од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла, већ и ко ја ће нас при бли жи ти 
од го во ри ма за ко ји ма тра га мо.

Ути цај мо ра ла на по ли ти ку пред ста вља за ни мљи во по ље про-
у ча ва ња мно го број них дру штве них на у ка. Ра до мир Лу кић ка же 
да би љу ди же ле ли да мо рал ути че на по ли ти ку мо жда ви ше не го 
на при вре ду и ве ро ват но ви ше осу ђу ју не мо рал у по ли ти ци не го 
у при вре ди, по што се сма тра да је по ли ти ка цар ство у ко ме чо век 
има ви ше вла сти и сло бо де, па где, пре ма то ме, мо же и да се у знат-
но ве ћој ме ри пот чи ни мо рал ним нор ма ма.2) 

Од нос из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла на ро чи то из би ја у пр ви план 
у вре ме дра ма тич них дру штве них про ме на. За чет ке раз ма тра ња о 
од но су из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке тре ба тра жи ти где дру где не го у 
ста рој Грч кој. 

2) Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град-
ски из да вач ко гра фич ки за вод, Бе о град, 1995, стр. 550-551.
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ЗАЧЕЦИТЕОРИЈСКОГРАЗМАТРАЊАОДНОСАИЗМЕЂУ
МОРАЛАИПОЛИТИКЕ

Ме ђу пр ви ма ко ји су се ба ви ли овом сло же ном про бле ма ти ком 
би ли су со фи сти. Ови ,,учи те љи зна ња’’, та ко на зва ни од стра не 
сво јих са вре ме ни ка, или но си о ци ,,при вид не му дро сти’’, ка ко их је 
Ари сто тел (Αριστοτέλης) озна чио због на пла ћи ва ња сво јих услу га 
и њи хо ве рђа ве ре пу та ци је пред ста вља ју пре ми са о ни по крет не го 
фи ло зоф ску шко лу.

 Ал ки да ман то во схва та ње се у мно го ме по ду да ра ло са Пла то-
но вим (Πλάτων) и Пи та го ри ним у по гле ду то га да по ли тич ка моћ 
тре ба да бу де спо је на са му дро шћу. Ли ко фрон сма тра да др жа ва 
не ма ни ка квих мо рал них оба ве за већ јој је глав ни циљ да обез бе ди 
без бед ност и сло бо ду ње них гра ђа на. За кон је уго вор из ме ђу две ју 
стра на где се обе стра не оба ве зу ју за по што ва ње истог, при че му 
за кон не ма ни ка квих мо рал них функ ци ја. 

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и Ка ли кла ко ји је сма трао да су 
мо рал и пра во из ми шље ни од стра не пред став ни ка вла сти за рад 
њи хо ве лич не ко ри сти. Го во ре ћи да је тр пље ње не прав де го ре и од 
на но ше ња не прав де, он ука зу је на то да је ети ка си ле од ли ка мо ра-
ла го спо да ра, док је по што ва ње за ко на и пра вед ност од ли ка мо ра ла 
ро бо ва. Тра зи мах, та ко ђе, за сту па ми шље ње пре ма ко ме си ла, а не 
пра во тре ба да бу де осно ва дру штве них од но са, при че му се на-
су прот мо рал них нор ми и по зи тив ног пра ва за ла же за ети ку си ле. 

По ред со фи ста од но сом из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке ба ви ли су 
се и ве ли ки фи ло зо фи Со крат (Σωκράτης), Пла тон и Ари сто тел. 
Со крат, ка ко то Коплстон ле по ка же, ,,ни је био за ин те ре со ван за 
стра нач ку по ли ти ку као та кву, не го за по ли тич ки жи вот у етич ком 
ви ду. (...) Зна ње се тра жи као сред ство за мо рал но де ло ва ње.’’3) О 
то ме да ли ће оста ти за пам ћен за век и ве ко ва умно го ме је од лу чио 
је дан тра ги чан до га ђај ко ји је ста вио на ис ку ше ње не са мо ње го во 
уче ње, већ и све оно за шта се он то ком це лог свог жи во та за ла гао. 

Оп ту жен од стра не Ани та и Ме ле та за не ке на из глед бе за зле не 
пре кр ша је на шао се пред из бо ром да се од рек не це ло куп ног свог 
ду хов ног и мо рал ног тру да да би из бе гао смрт ну ка зну ко ја му је 
за то за пре ће на. Пре ма оп ту жни ци Со крат је крив за то што ква ри 

3) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Античкамисаоодруштву, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 
Ниш, 2008, стр. 87.
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омла ди ну и уво ди но ва де мон ска би ћа. Циљ ње го вих ту жи о ца сва-
ка ко ни је био да уби ју овог ве ли ког фи ло зо фа и да га ти ме учи не 
му че ни ком. Они су пре све га оче ки ва ли да ће Со крат при зна њем 
по ка за ти из ве сно по ка ја ње и мо ли ти за ми лост же ле ћи да га ти ме 
мо рал но ком про ми ту ју. Со крат, ме ђу тим, не са мо да ни је по ка зао 
би ло ка кав вид ка ја ња или при зна ња кри ви це, већ је од био и по ну-
ду сво јих при ја те ља да по бег не и да се ти ме спа си, јер би то зна чи-
ло ин ди рект но при зна ње кри ви це. 

Овај ве ли ки фи ло зоф, ко ји је жи во том стао иза сво јих со ци-
јал но-етич ких уве ре ња, био је ме ђу пр вим фи ло зо фи ма ко ји су се 
ба ви ли про бле ма ти ком од но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. Ма да се 
за ста ре Гр ке уоп ште мо же ре ћи да је за њих ин те ре со ва ње за ети-
ку и по ли ти ку би ло у ве ли кој ме ри не рас ки ди во. Со крат ни је био 
ари сто крат ског по ре кла али ни је имао по вољ но ми шље ње о де мо-
кра ти ји и сма трао је да би ду хов на и мо рал на ели та мо ра ла би ти 
ан га жо ва на у вла да ви ни.4) 

Пла тон, уче ник ве ли ког Со кра та, учи тељ ве ли ког Ари сто те ла, 
у свом раз ма тра њу од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла ме ђу пр ви ма 
по ку ша ва да на пра ви јед ну све о бу хват ну ана ли зу овог про бле ма, 
ко ји за мно ге оста је отво рен до да нас, и по ред мно го број них по ку-
ша ја ње го вог раз ре ше ња. Оно што се код овог ве ли ког фи ло зо фа 
мо же при ме ти ти је да он сво ју ,,иде ал ну др жа ву’’ бра ни то та ли тар-
ним сред стви ма. У том сми слу о ово ме го во ри и По пе ро ва (Karl 
Ra i mund Pop per) ,,оп ту жба’’ да се Пла тон бо рио про тив сло бо де 
ми шље ња за ко ју је Со крат умро. На и ме, Пла тон је до де лив ши др-
жа ви огром ну од го вор ност од го ја но вог ти па чо ве ка пре ци зно на-
пра вио пре глед то га шта се вас пи та ни ци ма сме, а шта не сме ре ћи. 
Пре ма ла га њу Пла тон има ге не рал но ве о ма ло ше ми шље ње, али га 
оправ да ва ка да се ра ди о др жав ном ин те ре су и до зво ље но је са мо 
сло ју упра вља ча.

Ари сто тел се, та ко ђе, у сво јим де ли ма ба вио раз ма тра њем од-
но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. Он је сма трао да по ли ти ка као на у-
ка о дру штву тре ба да од ре ди шта је то за чо ве ка до бро, а шта ни је. 
За ње га је ети ка гра на на у ке о по ли ти ци ко ја се ба ви ин ди ви ду ал-
ном мо рал но шћу, док се по ли ти ка ба ви мо ра лом чи та вог дру штва. 

4) Ова кав став Со кра та пре ма де мо кра ти ји је умно го ме од ре ди ла та да шња си ту а ци ја у 
Ати ни где се власт би ра ла коц ком. Со крат је сма трао да се ни кор ми ло бро да не пре да је 
коц ком, већ са мо оно ме ко зна до бро да кор ми ла ри, а ка мо ли оба вља ње др жав нич ких 
по сло ва.
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Он је го во рио да сре ћан чо век мо же би ти је ди но мо ра лан чо век од-
ре див ши ме ђу пр ви ма, ако не и пр ви, да сло бод на во ља пред ста вља 
основ ни пред у слов мо рал ног по сту па ња. 

МОРАЛНОСТПОЛИТИКЕ

О то ме ка ко по ли ти ча ри тре ба да се оп хо де пре ма мо ра лу по-
сто је опреч на ми шље ња. Углав ном мо гу ће их је по де ли ти у две 
гру пе. Са јед не стра не, има мо ми сли о це ко ји сма тра ју да би по ли-
ти ча ри тре ба ли да се при др жа ва ју мо ра ла мно го ви ше не го оста ли 
гра ђа ни, са мим тим они би тре ба ло да бу ду и мо рал но нај од го-
вор ни ји. Ка ко њи хо ве од лу ке ути чу на ве ћи број љу ди не го од лу-
ке обич них гра ђа на ова кво се гле ди ште мо же сма тра ти ви ше не-
го оправ да ним. Е. Ро тер дам ски (De si de ri us Era smus Ro te ro da mus) 
пред ста вља ти пи чан при мер ова квог гле ди шта. Он је 1516. го ди не 
у свом чу ве ном де лу Оваспитањухришћанскогвладаоца на пи сао 
да ,,до бра во ља у ис пу ња ва њу њи хо вих оба ве за мо ра би ти та ква да 
чак и обич но обе ћа ње мо ра би ти све ти је не го би ло ка ква за кле тва 
да та од стра не дру гих љу ди.’’5)

Са дру ге стра не, по сто је мно го број на схва та ња ко ја го во ре у 
при лог то ме да се мо рал не при ме њу је у сфе ри по ли ти ке. Ова кво 
ста но ви ште, иако ве о ма ра ши ре но да нас ка ко код ве ли ког бро ја те-
о ре ти ча ра та ко и код ве ли ког бро ја гра ђа на, ни је ни шта но во. 

Ри чард Бе ла ми (Ric hard Bel lamy) по ста вља ју ћи пи та ње о то ме 
да ли ли бе рал ни иде а ли ипак мо гу учи ни ти ,,пр ља ве по ли ти ча ре’’ 
и ,,пр ља ву по ли ти ку’’ ,,чи стом’’ ка же да он ве о ма сум ња у то. На и-
ме, по ли ти ча ри, са не ким ча сним из у зе ци ма, чак и они де мо крат-
ски ори јен ти са ни, не ужи ва ју ле по ми шље ње ка ко код фи ло зо фа, 
та ко и код ши рег јав ног мње ња.6)

Бе ла ми ка же да је ма ло до ка за о то ме да је мо рал ност про сеч-
ног мо рал ног по ли ти ча ра ма њи од мо ра ла про сеч ног гра ђа ни на. 
По ли ти ча ри јед но став но ра де под лу пом јав ног мње ња та ко да ми 
о њи ма зна мо ви ше не го о про сеч ним гра ђа ни ма. Од лу ке ко је по-
ли ти ча ри до но се умно го ме се раз ли ку ју од од лу ка обич них гра ђа-
на. Оне ути чу на мно го ви ше љу ди и мно го то га ви ше је на коц ки.

5) Igor Pri mo ratz (edi tor), ,,In tro duc tion’’, PoliticsandMorality, Pal gra ve Mac mil lan, 2007, 
стр. XII 

6)  Ric hard Bel lamy, ,,Dirty hands and clean glo ves: Li be ral ide als and real po li tics’’, European
JournalofPoliticalTheory, Sa ge, 9 (4) 2010, стр. 412. 
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да гра ђа ни ши ром све та не ма ју пре ви-
ше по ве ре ња у по ли ти ча ре. На при мер са мо 9% Аустра ли ја на ца 
ве ру је да су чла но ви њи хо вог пар ла мен та ча сни и по ште ни љу ди, 
76% Не ма ца и 90% По ља ка сма тра да су њи хо ве по ли тич ке во ђе 
не по ште не.7) Да си ту а ци ја ни је ни ма ло за вид на ни на Бал ка ну мо-
же се ви де ти и на осно ву сле де ћег гра фи ко на.

Гра фи кон бр. 1:  
Ак те ри и са рад ња на Бал ка ну

Из вор: Љу би ша Ми тро вић, ,,Слич но сти и раз ли ке у пер цеп ци ји ква ли те та 
ме ђу ет нич ких од но са, ре ги о нал ног иден ти те та и од но са ак те ра пре ма евро ин-

те гра циј ским про це си ма на Бал ка ну’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–
могућностирегионалнеиевропскеинтеграције(при ре ди ли: Љу би ша Ми тро вић, 

Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Дра ган То до ро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2006, 
стр. 271.

Мо же се ви де ти да се као глав ни ак те ри са рад ње на Бал ка ну 
из два ја ју спор ти сти, кул тур не ин сти ту ци је, на уч ни ци, уни вер зи те-
ти и на уч не ин сти ту ци је и при вред ни ци. Са дру ге стра не, као глав-
ни ак те ри ко ји ко че са рад њу из ме ђу на ро да на Бал ка ну из два ја ју се 
по ли ти ча ри, вер ске ор га ни за ци је, ме ди ји и не вла ди не ор га ни за ци-
је. То сва ка ко зна чи да жи те љи Бал ка на не ма ју по зи тив но ми шље-
ње о мо рал ним ка рак те ри сти ка ма сво јих по ли ти ча ра. Уко ли ко ов де 
до да мо по дат ке ко је се од но се на Ср би ју и на по ве ре ње ко је има ју 
вла да ју ћа ко а ли ци ја и опо зи ци о не стран ке мо же се ви де ти сва ком-
плек сност овог про бле ма. На и ме, на осно ву сле де ћих две ју та бе ла 
мо же се ви де ти да то по ве ре ње ни је ни бли зу за до во ља ва ју ћег.

7) Da vid W. Lo vell, ,,Lying and Po li tics’’, PoliticsandMorality, (edi ted by Igor Pri mo ratz), 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 189-208.
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Та бе ла бр. 1:  
Ко ли ки је сте пен по ве ре ња у - вла да ју ћу ко а ли ци ју опо зи ци о не стран ке?

Одговор проценат Одговор проценат
Велики 1.9 % Велики 5.4 %
Осредњи 26.8 % Осредњи 30.8 %
Мали 29.7 % Мали 31.4 %
Никакав 37.6 % Никакав 28.6 %
Безодговора 4.1 % Безодговора 3.8 %
Укупно 100 % Укупно 100 %

Из вор: Дар ко Ма рин ко вић, ,,Син ди ка ти и по ли тич ке стран ке у тран зи ци ји’’, По
литичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 54-55. 

По ве ре ње гра ђа на у опо зи ци о не стран ке не што је ве ће не го у 
вла да ју ћу ко а ли ци ју, али оно што се мо же ре ћи и за јед не и за дру-
ге је да 2/3 гра ђа на има ма ло или ни ма ло по ве ре ње, ка ко у стран ке 
вла да ју ће ко а ли ци је, та ко и у опо зи ци о не стран ке. Сви ови по да ци 
не го во ре ни ма ло у при лог то ме да гра ђа ни сма тра ју сво је по ли ти-
ча ре мо рал ним и од го вор ним осо ба ма, што да ље са мо на ме ће но ве 
иза зо ве по сто ја њу мо ра ла уну тар по ли тич ке сфе ре. 

Јир ген Ха бер мас (Jürgen Ha ber mas) сма тра да си стем пра ва у 
скла ду са ,,прин ци пом ети ке дис кур са’’, ко ји ка же да су ва ља не 
са мо оне нор ме де ла ња ко је при хва та ју сви уче сни ци ра ци о нал них 
ди ску си ја и све осо бе на ко је би оне мо гле ика да да ути чу, чи ни 
ми ни мум нор ма тив них ин сти ту ци о нал них усло ва за ле ги ти ман по-
ли тич ки си стем.8)

Тре ба сва ка ко по ме ну ти и Мар ти на Хо ли са (Mar tin Hol lis) ко ји 
сма тра да је по ли ти ка ,,умет ност ком про ми са’’9). Основ на мо рал-
на ди ле ма по ли ти ке про из и ла зи из чи ње ни це да по ли тич ки ак те ри 
до но се од лу ке ко је се ти чу раз ли чи тих дру штве них гру па. По ли ти-
чар, су о чен са су прот ста вље ним ин те ре си ма, зах те ви ма и оба ве за-
ма, при ну ђен је да пра ви ком про ми се. 

То до во ди до то га да је дан део оба ве за увек, ба рем де ли мич но, 
оста је не ис пу њен до кра ја. Због то га су по ли ти ча ри при ну ђе ни да 
раз ви ја ју ве шти ну про на ла же ња нај ма ње не по вољ ног ре ше ња да 
би иза шли на крај са овим про бле мом, што увек оста вља про сто ра 

8) Вељ ко Ду бље вић, ,,Фи ло зо фи ја пра ва Јир ге на Ха бер ма са’’, Правниживот, 14/2009, 
стр. 595-609. 

9) Gar rett Cul lity, ,,The Mo ral, the Per so nal and the Po li ti cal’’, PoliticsandMorality, (edi ted by 
Igor Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 57. 
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да не ке гру пе оста ју не за до вољ не од лу ка ма по ли ти ча ра са ле ги-
тим но оправ да ним осе ћа јем да су из не ве ри ли њи хо во по ве ре ње. 

ПРОБЛЕМ,,ПРЉАВИХРУКУ’’

Ди ле ма ,,пр ља вих ру ку’’ је иза зва ла мно го број не де ба те и сма-
тра мо да јој тре ба по све ти ти по себ ну па жњу. Углав ном се те о ре ти-
ча ри ко ји се ба ве овим про бле мом мо гу по де ли ти у две гру пе: они 
ко ји сма тра ју да ова ди ле ма по сто ји и они ко ји сма тра ју да она не 
по сто ји. 

Мајкл Вол цер (Mic hael Wal zer) је, мо же се ре ћи, ве ли ки део 
свог ра да по све тио упра во про бле му ,,пр ља вих ру ку’’. Вол цер ка-
же да су по ли ти ча ри до брим де лом го ри, мо рал но го ри, од нас.10) 
Они су мо рал но го ри од нас не са мо због скан да ла ко ји по вре ме но 
из би ја ју, већ и због ком про ми са за рад фор ми ра ња раз ли чи тих ко а-
ли ци ја и те шких од лу ка на ко је су при мо ра ни. 

Пре ма Вол це ру се по ли тич ке од лу ке мо гу сма тра ти оправ да-
ним због то га што су мо рал но оправ да не, али оне у исто вре ме мо-
гу би ти и мо рал но по гре шне. По ли тич ке од лу ке, да кле, мо ту би ти 
оправ да не иако се ко се са мо ра лом. Под се ти мо се за тре ну так при-
ме ра ко је Вол цер на во ди да би пот кре пио сво ју те о ри ју:

- при мер по ли ти ча ра ко ји је при ну ђен да пре го ва ра са ко рум-
пи ра ним зва нич ни ци ма стран ке да би био иза бран;

- при мер по ли ти ча ра ко ји ,,мо ра’’ да одо бри му че ње те ро ри-
сте да би спа сио жи во те.

Вол цер да је ди рек тан од го вор на пи та ње ко је ко му ни стич ки 
ли дер Хер де рер (Hce de rer) по ста вља у Сар тро вом (Jean-Paul Sar-
tre) ко ма ду DirtyHandsinNoExitandThreeOtherPlays о то ме да ли 
се мо же вла да ти не ви но. Он не дво сми сле но ка же да не мо же. Пре 
не го што кре не мо са да љом ана ли зом под се ти мо се тач не ди ле ме 
ко ју је Хер де рер ов де по ста вио:

 ,,Ка ко се др жи те сво је чи сто ће мла ди чо ве че! Ко ли ко сте упла-
ше ни да упр ља те сво је ру ке! У ре ду, оста ни те чи сти! Шта ће то 
до бро до не ти? Због че га сте нам се при дру жи ли? Чи сто ћа је иде ја 
по год на за све ште ни ка. Ви ин те лек ту ал ци и бур жо а ски анар хи сти 
ко ри сти те је као из го вор да не ра ди те ни шта. Да не ра ди те ни шта, 
да оста не те не по мич ни, др же ћи ру ке по ред сво га те ла, но се ћи деч-

10)  Ric hard Bel lamy, ,,Dirty hands and clean glo ves: Li be ral ide als and real po li tics’’, стр. 412.
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је ру ка ви це. Ја имам пр ља ве ру ке. До ла ка та. Оне су не чи сте и окр-
ва вље не. Али шта сте оче ки ва ли? Ми сли те ли да се мо же вла да ти 
не ви но?’’11) 

Вол цер ка же да мо рал ног по ли ти ча ра пре по зна је мо пре ма пр-
ља вим ру ка ма, што је кон цепт ко ји је ите ка ко про бле ма ти чан. ,,Да 
је он мо ра лан чо век и ни шта дру го, ње го ве ру ке не би би ле пр ља-
ве, да је он по ли ти чар и ни шта дру го, он би мо гао да пре тен ду је на 
то да је чист.’’12) По ли ти чар мо ра осе ћа ти гри жу са ве сти и осе ћај 
кри ви це због од лу ка на ко је је при мо ран. Са мо онај по ли ти чар ко-
ји је спо со бан за ово мо же се сма тра ти до брим по ли ти ча рем.,,Си-
мул та но са све шћу (осе ћа јем) чи ње ња не чег ло шег (пре ва зи ла же-
њем мо рал них ин хи би ци ја) ег зи сти ра и свест да је чи ње ње би ло 
не из бе жно (ути ли тар но) с об зи ром на да ту кон сте ла ци ју (да ни је 
по гре шно).13) Ма да оста је пи та ње због че га би уоп ште по ли ти чар 
мо рао да до ла зи у си ту а ци ју у ко ју Вол цер на во ди, јер мо ра лан 
по ли ти чар ни је онај ко ји осе ћа гри жу са ве сти због сво јих по гре-
шних од лу ка, већ онај ко ји по сту па у скла ду са мо рал ним нор ма ма. 
У су прот ном би се ве ћи на по гре шних од лу ка мо гла оправ да ти на 
овај на чин. Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и три при сту па про бле му 
пр ља вих ру ку.14) 

Ма ки ја ве ли (Niccolò Mac hi a vel li) се ме ђу пр ви ма, ако не и 
пр ви, ба вио ди ле мом пр ља вих ру ку. Ни ко ло Ма ки ја ве ли сва ка ко 
пред ста вља лич ност ко ја се не мо же за о би ћи при ли ком раз ма тра ња 
од но са из ме ђу по ли ти ке и мо ра ла. Овај ве ли ки ми сли лац са ко јим 
по чи ње ре не сан са по ли тич ких на у ка у Евро пи и за чет ник по ли-
тич ког ре а ли зма сма трао је да мо рал не ма шта да тра жи у сфе ри 
по ли ти ке. Дру штве но окру же ње је у ве ли кој ме ри од ре ди ло пра вац 
ње го вог те о риј ског раз ма тра ња и до ве ло га до уве ре ња да вред ност 
др жав не вла сти не тре ба ме ри ти мо рал ним кри те ри ју ми ма, већ ве-
шти ном ко јом се она слу жи да би се одр жа ла. У том сми слу је и 
чу ве ни Ма ки ја ве ли јев став да су сви не на о ру жа ни про ро ци, из у зев 
Ису са Хри ста, про па ли.

11) Jean-Paul Sar tre, ,,Dirty Hands’’, NoExitandThreeOtherPlays, Vin ta ge Bo oks, New York, 
1955, стр. 224.

12) Мајкл Вол цер, Моралипрљаверуке–филозофија,политикаират, Ал ба трос плус, 
Бе о град, 2010, стр. 17.

13) Ђор ђе Сто ја но вић, ,,Етич ко оправ да ње за при бе га ва ње си ли: пра вед ни мир уме сто пра-
вед ног ра та’’, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр. 1/2010, стр. 
329.

14) Исто, стр. 22-27.
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Пра ве ћи раз ли ку из ме ђу два ти па бор бе за власт, за кон ским 
пу тем и си лом, Ма ки ја ве ли ка же да је овај пр ви од ли ка чо ве ка, 
док је дру ги од ли ка жи во ти ња. ,,Вла да лац, ме ђу тим, тре ба да се 
по на ша и као жи во ти ња и као чо век, да бу де лав и ли си ца.’’15) Сма-
тра ју ћи да је не мо гу ће да вла да о ца исто вре ме но ње го ви по да ни ци 
во ле и да га се пла ше, он се ра ди је при кла ња дру гој ва ри јан ти. Овај 
кон тра верз ни те о ре ти чар је сво јим на чи ном про ми шља ња иза звао 
број не ре ак ци је ко је су се кре та ле од без у слов ног одо бра ва ња до 
же сто ког оспо ра ва ња. Као при мер ове дру ге стру је мо же се на-
ве сти И. Бер лин [I sa i ah Ber lin] ко ји у свом чу ве ном де лу Против
струје ка же да је ,,аутор Владаоца на пи сао са ти ру, јер је не мо гу ће 
да је ми слио оно што је ство рио.’’16)

Нај бо љи пред став ник дру гог при сту па је Макс Ве бер (Max We-
ber) и ње гов есеј ,,По ли ти ка као по зив’’ у ко ме го во ри о тра гич ном 
хе ро ју, до бром чо ве ку са пр ља вим ру ка ма чи ја се тра ге ди ја огле да 
у то ме што се по ли ти ка као по зив не на ла зи у ми ло сти бож јој, та-
ко да он не мо же да оче ку је да ће му Бог опро сти ти ње го ва де ла. 
Ве бер пра ви раз ли ку из ме ђу два ти па ети ке. На пр вом ме сту то је 
етикауверења (Ge sin nung set hik), ко ја прет по ста вља да са мо до бро 
мо же про из и ћи из до брог, и да са мо ло ше мо же про из и ћи из ло шег. 
Она се мо же при ме њи ва ти у при ват ној сфе ри, али не и у по ли ти ци. 
У сфе ри по ли ти ке мно го је бо ље при ме њи ва ти етикуодговорно
сти (Ve rant wor tung set hik), ко ја је све сна ира ци о нал но сти чи та вог 
дру штва, а ујед но и ира ци о нал но сти по ли ти ке. За по ли ти ку је не-
рас ки ди во ве за на моћ ко ја је по ве за на са на си љем. Моћ и на си ље 
пред ста вља ју ,,са тан ска сред ства’’ ко ја је ве о ма те шко др жа ти под 
кон тро лом. Осо ба ко ја се од лу чи да уђе у по ли ти ку скла па пакт са 
ђа во лом и при ну ђе на је да се ко ри сти сред стви ма ко ја се не сма тра-
ју мо рал ним да би по сти гла од ре ђе ни циљ. Вол цер сма тра да, иако 
Ве бе ро во гле ди ште у ве ли кој ме ри по га ђа су шти ну про бле ма, ни је 
до бро да по ли ти чар не ма ни ка кву на ду у сво је спа се ње. 

Као пред став ни ка тре ће тра ди ци је Вол цер на во ди Ка ми ја (Al-
bert Ca mus) ко ји го во ри о те ро ри сти ма, при че му се ди ле ма пр-
ља вих ру ку ја вља у јед ном но вом об ли ку. Те ро ри сти се уби ја ју ћи 
при пре ма ју да умру. Њи хо ва смрт зна чи да они не ма ју по тре бе да 
се прав да ју, она ујед но зна чи и крај њи хо ве кри ви це и бо ла. 

15) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободе, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 
2008, стр. 29. 

16) Исто, 2008, стр. 34. 
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Ов де је, ме ђу тим, по треб но по ста ви ти и пи та ње: да ли ди ле ма 
пр ља вих ру ку ствар но по сто ји? Кај Нил сен (Kai Ni el sen) ка же да 
она не по сто ји при че му на па да ње не основ не по став ке.17) Ка да се 
ра ди о си ту а ци ја ма у ко ји ма на ста је ди ле ма пр ља вих ру ку, при ну-
ђе ни смо да би ра мо не из ме ђу до бро га и ло шег, већ из ме ђу два зла, 
из ме ђу по гре шног и по гре шног. Ка да не мо же мо да из бег не мо ло-
ше по сле ди це, он да је по треб но да иза бе ре мо оно за шта сма тра мо 
да је нај ма ње ло ше. Тач но је да ће се сва ко ко бу де био при ну ђен 
да до не се од лу ку у ова квој си ту а ци ји осе ћа ти ло ше, да ће жа ли-
ти због то га. У су прот ном, те шко да би се осо ба ко ја то не осе ћа 
мо гла на зва ти мо рал ном осо бом. Али ни је тач но да је та ква осо ба 
учи ни ла не што што је мо рал но по гре шно. Она ће мо жда осе ћа ти 
кри ви цу због то га али она ни је по чи ни ла ни ка кав мо рал ни зло чин. 
,,Ве ли ки број љу ди осе ћа гри жу са ве сти без то га да су кри ви за не-
што, а опет, ве ли ки број љу ди је крив за не ки мо рал ни зло чин а не 
осе ћа гри жу са ве сти.’’18) 

По ли ти ка у ве ли кој ме ри од ре ђу је гра ни це уну тар ко јих ва же 
мо рал не нор ме, те се у том сми слу при пад ни ци истог дру штва сма-
тра ју рав но прав ним мо рал ним су бјек ти ма док се оста ли до жи вља-
ва ју као не при ја те љи, у нај бо љем слу ча ју као стран ци, али не и као 
рав но прав ни мо рал ни су бјек ти. Роб Спа ров (Rob Spar row) ка же да 
је це на по ли тич ке за јед ни це не пра вед но ис кљу чи ва ње дру гих, тј. 
да мо рал јед не за јед ни це не ва жи ка да су у пи та њу при пад ни ци 
дру гих по ли тич ких за јед ни ца. То до во ди до то га да је тен зи ја из-
ме ђу по ли ти ке и мо ра ла мно го ду бља не го што мо же би ти пред ста-
вље на про бле мом пр ља вих ру ку.19) И ма да се Р. Лу кић ди рект но не 
ба ви ди ле мом пр ља вих ру ку, на осно ву ње го вог гле ди шта се мо же 
за кљу чи ти да се и он мо же свр ста ти у гру пу те о ре ти ча ра ко ји сма-
тра ју да ова ди ле ма не по сто ји. 

Лу кић ка же да у по ли ти ци вла да мо рал ко ји је у су прот но сти 
са мо ра лом уну тар за јед ни це. По ли ти чар, и ка да не по шту је мо-
рал не нор ме ко је вла да ју уну тар за јед ни це, кр ши за да ту реч, во ди 
ра то ве, вр ши са мо јед ну мо рал ну ду жност сво је за јед ни це и због 
то га он не тре ба да осе ћа ни ка кву уну тра шњу санк ци ју. Онај по ли-

17) Kai Ni el sen, ,,The re is No Di lem ma of Dirty Hands’’, PoliticsandMorality, (edi ted by Igor 
Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 20. 

18) Исто, стр. 21.
19) Rob Spar row, ,,’Bar ba ri ans at the Ga tes’: The Mo ral Costs of Po li ti cal Com mu nity’’, Politics

andMorality, (edi ted by Igor Pri mo ratz), Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007, стр. 170.
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ти чар ко ји осе ћа гри жу са ве сти за та кве по ступ ке ни је се до вољ но 
по и сто ве тио са сво јим дру штвом. 

По ли ти ча ри у ства ри при ме њу ју ко лек тив ни мо рал ску пи не у 
од но су на дру ге ску пи не, а не лич ни мо рал, па због то га њи хо во 
де ла ње из гле да не мо рал но. Али да ле ко од то га да мо рал не ма шта 
да тра жи у по ли ти ци. То је са мо сре ди на у ко јој се он ис по ља ва на 
је дан дру га чи ји на чин. Мо рал мо ра по сто ја ти у по ли ти ци. Ма да је 
гра ни ца из ме ђу мо ра ла и не мо ра ла ве о ма тан ка.

Се ти мо се са мо чу ве не кри ла ти це да ,,циљ оправ да ва сред-
ство’’. Ово мо жда мо же у по је ди ним си ту а ци ја ма из гле да ти и 
оправ да ним. Али, ка ко год мо рал но из гле дао циљ ко ји се же ли по-
сти ћи, пи та ње је да ли он ауто мат ски оправ да ва и сред ства ко ји ма 
је по стиг нут. Лу кић ука зу је на зам ке ко је ов де мо гу да вре ба ју. На-
и ме, ко ли чи на зла мо же би ти мно го ве ћа ако се не упо тре бе не мо-
рал на сред ства да би се не ки циљ по сти гао од то га да ми из бег не мо 
упо тре бу не мо рал них сред ста ва и тај циљ не по стиг не мо. Мар ку зе 
(Her bert Mar cu se) на овај на чин оправ да ва ко ри шће ње на си ља у ре-
во лу ци ја ма. Ме ђу тим, ту ле жи опа сност од то га да упо тре ба не мо-
рал них сред ста ва за оства ре ње мо рал них ци ље ва оту пи мо рал ну 
свест оних ко ји их упо тре бља ва ју на тај на чин да их они поч ну 
упо тре бља ва ти и за не мо рал не ци ље ве. 

Лу кић ка же да ,,тек кад се по ли ти ка у пу ној ме ри по дру штви, 
кад по ста не ствар це лог дру штва, а це ло чо ве чан ство по ста не јед-
но је дин стве но дру штво, тек та да ће по сто ја ти и је дан оп шти мо-
рал и мо гућ ност да се и по ли ти ка, као и цео жи вот, пот пу но мо ра-
ли зи ра ју.’’20) 

ИНАКРАЈУ...

Као што се мо же ви де ти на осно ву до са да шњег из ла га ња од-
нос из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке пред ста вља јед ну ве о ма ком плек-
сну те му. То ме на ро чи то до при но си сло же на при ро да ова два фе-
но ме на. Ме ђу соб ни ути цај по ли ти ке и мо ра ла се на ла зи у фо ку су 
ана ли зе мно го број них дру штве них на у ка, али пред ста вља ујед но 
и пред мет сва ко днев ног раз ма тра ња тзв. ,,обич них’’ гра ђа на. Они 
на ро чи то осу ђу ју не мо рал ност у сфе ри по ли ти ке што на ро чи то из-
би ја у пр ви план и вре ме бр зих дру штве них про ме на. Чи ње ни ца 
је да гра ђа ни ши ром све та има ју ве о ма ло ше ми шље ње по пи та њу 
мо рал но сти сво јих пред став ни ка.

20)  Ра до мир Лу кић, Социологијаморала, стр. 555.



стр:167181.

- 179 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

Иза зо ви по ли тич ке про фе си је до дат но оте жа ва ју при ме ну мо-
ра ла, што до во ди до то га да из гле да као да у по ли ти ци ва жи је дан 
дру га чи ји мо рал, или су де ћи по не ким те о ре ти ча ри ма, до то га да 
из гле да као да у по ли ти ци не по сто ји мо рал. По ли ти ча ри су о че ни 
са од лу ка ма че сто се на ла зе у си ту а ци ја ма ка да мо ра ју да до но се 
од лу ке ко је се ко се са мо рал ним нор ма ма али то не зна чи и до слов-
ну при ме ну ,,Вол це ро вог кон цеп та пр ља вих ру ку’’, ко ји је нај бла-
же ре че но про бле ма ти чан. На рав но тре ба на по ме ну ти да у на шем 
ра ду не го во ри мо о по ли ти ча ри ма ко ји зло у по тре бља ва ју свој по-
ло жај за рад оства ри ва ња соп стве них ин те ре са, што сва ка ко пред-
ста вља те му вред ну раз ма тра ња, већ о иза зо ви ма ко је по ли тич ка 
сфе ра на ме ће оства ри ва њу мо ра ла. 

Про бле мом од но са из ме ђу по ли ти ка и мо ра ла ба ви ли су се 
мно го број ни те о ре ти ча ри, од ста ре Грч ке (Со крат, Пла тон, Ари-
сто тел...), па све до да нас. Оно што се са си гур но шћу мо же ре ћи 
је да не ма је дин стве ног гле ди шта што се ти че овог про бле ма. Оно 
ва ри ра од то га да мо рал не ма шта да тра жи у по ли ти ци, па све до 
то га да по ли ти ка не мо же по сто ја ти без мо ра ла. Ста вље ни у про-
цеп из ме ђу ове две стру је по ку ша ће мо да да мо од го вор на пи та ња 
ко је смо по ста ви ли на са мом по чет ку: 

Моралиполитиканесамодамогупостојатизаједно,већони
требадапостојезаједно,јерсамомораланчовекможебитидо
барполитичар,тј.политичаруправомсмислутеречи.

MisaStojadinovic,DejanaVukcevic
THERELATIONSBETWEENPOLITICSANDMORALITY

INTHECONTEMPORARYDEMOCRATICSOCIETY
Summary

Therelationshipbetweenpoliticsandmoralityistheeter
nalproblemoftheoristsand‘’ordinary’’citizens.Theaut
horsuseacombinationofseveraldifferentmethodsforthe
analysisofthisrelationship.Thesemethodsaredialectical
method,contentanalysisandthecomparativemethod.
Thebasicproblemofthispaperisthesearchforthean
swer to the eternal question:Can these twophenomena
(politicsandmorality)coexist?Authorsdidn’twanttoan
sweronthisquestionatthebeginningofthepaperbecau
setheirentirepaperrepresentsthesearchfortheanswer.
Thispaperisdividedintothreeparts.Thefirstpartisde
votedtothebeginningsoftheoreticaldiscussionofthere
lationshipbetweenmoralandpolitics,thesecondpartde
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alswithmoralandpoliticalchallenges,andthelastpart
dealswithoneofthemostpopularproblemsofthisrelati
onshipnamedas‘’theproblemofdirtyhands’’.
Keywords:politics,ethics,democracy,politicalmorality,
theproblemof‘’dirtyhands’’.
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Resume
Politicsisveryoftenaccusedfortheimmorality.Thatle
adsus to thenotion thatmoralityandpoliticscouldnot
mixed.Anadditionaldifficultyfortheconsiderationofthe
relation between politics andmorality creates a lack of
uniformmoralsbywhichwecandeterminethemoralityof
politics.Therelationsbetweenpoliticsandmoralitypar
ticularlybecomeimportantinthetimeofdramaticsocial
changes.Thefactisthatpeoplearoundtheworldhavea
verylowopinionaboutthemoralityoftheirrepresentati
ves.
Challenges of political profession create additional
difficultiesfortheuseofmoralitywithinthepolitics.
Thiscreateswrongimageabouttheexistenceofmo
ralitywithin politics, and it looks like that themo
ralityandthepoliticscannotcoexist.Politiciansare
veryoften facedwith the situationswhen theymust
makesomedecisionswhicharecontradicttothemo
ralnorms.Ofcoursewedonotmeanhereonthepo
liticiansthatabusetheirpositioninordertoachieve
theirowninterests,butwediscussaboutthechallen
gesimposedbypoliticalspheretothemorality.Inthe
endweunderline thatmoralityandpoliticsmust to
coexisttogetherbecauseonlythemoralmancanbe
agoodpolitician.
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