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КАНТОВ ПРОЈЕКАТ ВЕЧНОГ 
МИРА – 220 ГОДИНА ПОСЛЕ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви Кан то вим про јек том веч ног ми-

ра. Реч је о спи су ко ји пред ста вља је дан од нај по зна ти јих ра до ва 
о ми ру и ко ји је ути цао на па ци фи стич ке и по кре те за ује ди ње ње 
Евро пе то ком XIX ве ка, као и на ор га ни за ци ју Дру штва на ро да и 
Ује ди ње них на ци ја. Рад је по де љен на три де ла. У пр вом де лу се 
Кан тов спис сме шта у ду хов но-по ве сни кон текст у ко ме је на стао, 
да би се у дру гом де лу ана ли зи рао са др жај Кан то вог де ла. Тре ћи 
део по ста вља пи та ње пла у за бил но сти кан тов ске ар гу мен та ци је у 
да на шње вре ме.
Кључ не ре чи: Има ну ел Кант, веч ни мир, свет ска ре пу бли ка, са вез др жа-

ва

Го ди не 2014. обе ле же но је 290 го ди на од ро ђе ња и 210 го ди-
на од смр ти Има ну е ла Кан та, а ове го ди не се на вр ша ва 220 го ди на 
од на стан ка ње го вог мо жда нај ин спи ра тив ни јег и нај ци ти ра ни јег 
по ли тич ког спи са Ка веч ном ми ру. Фи ло зоф ски на црт. Бе кер при-
ме ћу је да је овај Кан тов спис на и шао на по све дру га чи ји од јек код 
фи ло зо фа и код по ли ти ча ра. На и ме, ово Кан то во де ло ле жа ло је 
у сен ци ње го вих глав них ра до ва, те је сто га рет ко ана ли зи ра но.1) 
Шта ви ше, спис о ми ру је че сто од ба ци ван као при го дан, од но сно 
де ло ко је је на ста ло у тре нут ном рас по ло же њу.2) Са дру ге стра не 

*  Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

1) Та ко на при мер Ка си рер у сво јој књи зи о Кан то вом жи во ту и уче њу је два да по ми ње 
спис о ми ру. Ернст Ка си рер, Кант – жи вот и уче ње, Хи на ки, Бе о град, 2006.

2) Ma nuel Bec ker, „Im ma nuel Kants Trak tat 'Zum Ewi gen Frieden'; Eine Bi lanz zur An-
schlussfähigkeit der Fri e densschrift an die ak tu el le For schung“, in: Po li tisches Den ken Ja hr
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за по ли ти ча ре и по ли тич ке ак ти ви сте ово де ло би ло је мно го ин те-
ре сант ни је не го за фи ло зо фе. Кра јем ХIX ве ка спис би ва ак ту е ли-
зо ван у кон тек сту бу ђе ња па ци фи зма, да би на кон Пр вог свет ског 
ра та и ства ра ња Дру штва на ро да Кан тов веч ни мир до дат но до био 
на ва жно сти. Та ко на при мер Карл Фор лен дер при хва та и раз ра ђу-
је Кан то ву иде ју са ве за др жа ва, на ко ју се на до ве зу је и по ли ти чар 
Ма ти јас Ерц бер гер ка да пи ше о са ве зу на ро да, а иде је Вил со но вих 
14. та ча ка та ко ђе су ин спи ри са не Кан том.3) Кан тов веч ни мир че-
сто се по сма тра као идеј на пре те ча и осно ва за ства ра ње Дру штва 
на ро да и Ује ди ње них на ци ја.4) У по след њим де це ни ја ма ХХ ве ка 
Кан тов спис по но во по ста је ак ту е лан у кон тек сту зах те ва за де-
мо крат ским ми ром, гло бал ном прав дом, си сте мом ко лек тив не без-
бед но сти и гло бал ном за шти том људ ских пра ва.

У све тлу 220. го ди шњи це на стан ка овог де ла по треб но је по-
ста ви ти пи та ње учин ка Кан то вог спи са и пла у за бил но сти ње го ве 
ар гу мен та ци је. Дру гим ре чи ма, шта Кан тов спис зна чи и ко ја је 
ње го ва вред ност у да на шњем вре ме ну? 

***

Да би смо раз у ме ли не ко де ло по треб но је да га пр во исто ри-
зу је мо, а то зна чи схва ти ти ње го ву по за ди ну и пред у сло ве.5) Ве ћи-
на исто ри ча ра иде ја сло жи ће се да се фи ло зоф ска пи та ња не мо гу 
раз у ме ти као ап со лут но не за ви сна од исто риј ског ис тра жи ва ња.6) 7)

buch 2014, Dun cker & Hum blot, Ber lin, 2015, S. 117. От фрид Хе фе и Кла ус Ди ке до ка зу ју 
да је схва та ње спи са о ми ру као при год ног са свим по гре шно, те да он пред ста вља ин-
те грал ни део Кан то ве фи ло зо фи је. Ot fried Höffe, „Ein le i tung: Der Fri e de - ein vernachläs-
sigtes Ideal“ in: Ot fried Höffe (Hg.), Im ma nuel Kant: Zum ewi gen Fri e den, Aka de mie Ver lag, 
Ber lin, 2004, S. 15.

3) Bec ker, op. cit, 125.

4) Тач но је, та ко ђе, да и у слу ча ју Дру штва на ро да, као  Ује ди ње них на ци ја по сто је зна чај-
на од сту па ња од Кан то вог спи са. Та ко је Дру штво на ро да при хва та ло са мо пар ци јал ну 
за бра ну ра та. За раз ли ку од Кан то вог пред ло га, у члан ство у УН при мље не су не са мо 
де мо кра ти је, не го и др жа ве са то та ли тар ним ре жи ми ма. Осни ва ње Са ве та без бед но сти 
ко ји шти ти ин те ре се пет нај ве ћих др жа ва та ко ђе не од го ва ра Кан то вим на ме ра ма. Hen-
ning Ot tmann, Geschic hte des po li tischen Den kens, Die Ne u ze it, Das Ze i tal ter der Re vo lu ti o
nen, Ver lag J. B. Met zler, Stut tgart, We i mar, 2008, S. 189-190.

5) Тронд Берг Ерик сен, Шта је исто ри ја иде ја?, Кар пос, Бе о град, 2013, стр. 143.

6) Ra fael Ma jor, „The Cam brid ge School and Leo Stra uss: Texts and Con text of Ame ri can Po li-
ti cal Sci en ce“ in: Po li ti cal Re se arch Qu ar terly, Vol. 58, is sue 3, 2005, p. 481.

7) Кон тек сту ал на ре кон струк ци ја је уто ли ко по треб ни ја бу ду ћи да Кант у тек сту не по ми-
ње ни си стем ске ни по ве сне по во де за на ста нак де ла.
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Спис Ка веч ном ми ру об ја вљен је 1795. го ди не. Тре ба, ме ђу-
тим, има ти у ви ду да ни је реч о пр вом спи су та кве вр сте, не го да 
је слич на ли те ра ту ра би ла ши ро ко рас про стра ње на у XVII и XVI II 
ве ку. Ве ли ке европ ске мо нар хи је (Фран цу ска, Ен гле ска, Аустри ја, 
Ру си ја и Пру ска) де ли ле су ме ђу со бом вла да ви ну кон ти нен том, а 
ра то ви су по ста ја ли све кра ћи и све ма ње де струк тив ни. Вил хелм 
Дил тај пи ше, да за то што су се мо нар хи је ме ђу соб но др жа ле у ша-
ху „по сте пе но се сма њио број ра то ва и у дру гој по ло ви ни XVI II 
сто ле ћа Евро па је ви де ла ду го трај ни је ста ње ми ра не го у би ло ко је 
дру го вре ме од про цва та Рим ског цар ства. Ли те ра ту ра је би ла ис-
пу ње на иде а лом веч ног ми ра и про јек ти ма ка ко га оства ри ти.“8)

За го вор ни ци ми ра има ли су на уму ду го роч ни ји и ста бил-
ни ји ме ха ни зам очу ва ња ми ра не го што је то одр жа ње рав но те же 
сна га. Та ко је 1623. го ди не Еме рик Кру зе ски ци рао је дан од пр вих 
та квих пла но ва. У Есе ју о са да шњем и бу ду ћем ми ру у Евро пи Ви-
ли јем Пен пред ла же ства ра ње пар ла мен та Евро пе и европ ске кон-
фе де ра ци је, ода кле не са мо да би сле дио европ ски мир и тр го вач ка 
ко рист, не го би се и по ве ћао углед хри шћан ства.9) На истом тра гу 
је и опат де Сен-Пјер ко ји се за ла же за ус по ста вља ње јед ног хри-
шћан ског са ве за и са ве зног са ве та ко ји би се ба вио ар би тра жом у 
слу ча ју спо ро ва. На овај пред лог од го ва ра Ру со сна жном кри ти ком 
и јед ним у осно ви ре пу бли кан ским про тив пре дло гом. О ује ди ње-
њу и збли жа ва њу на ци ја, као не из бе жном про це су пи ше и Фри-
дрих Ши лер ко ји пред ска зу је до бре из гле де за ус по ста вља ње ми ра 
у Евро пи. Због по ра ста тр го ви не, твр дио је он, др жа ве су фор ми-
ра ле бли ске ве зе. Одр жа ва ње ми ра та ко не по чи ва на кли ма вим 
са ве зи ма не го на са мо ин те ре су сва ке на ци је.10) Кант је на рав но био 
упо знат са до та да шњим де ба та ма о ми ру, те се код ње га уоча ва 
не сла га ње са схва та њи ма Гро ци ју са и Пу фен дор фа, као и на до ве-
зи ва ње на иде је Сен-Пје ра и Ру соа.11)

Ме ђу тим, при пи са њу свог де ла Кант ни је пред очи ма имао 
са мо ове пла но ве не го и је под стрек за ба вље ње овом те мом на шао 
и у ак ту ел ним по ли тич ким де ша ва њи ма. На и ме, Фран цу ска ре во-
лу ци ја на и шла је на ве ли ки од јек у не мач ким зе мља ма, а по зна то 
је да се и Кант од са мог по чет ка по себ но ин те ре со вао за до га ђа је 

8) Wil helm Dilt hey, Das ac htzehnte Ja hr hun dert und die geschic htlic he Welt, in: Ge sam mel te 
Schrif ten, Band III, B. G. Te ub ner Ver lag sge sellschaft mbH., Stut tgart, 1992, S. 224.

9) Ot tmann, op. cit, 165. Höffe, op. cit, 12-13.

10) Fre de rick C. Be i ser, En light ment, Re vo lu tion, and Ro man ti cism: The Ge ne sis of Mo dern Ger
man Po li ti cal Tho ught, 17901800, Har vard Uni ve sity Press, Cam brid ge, 1992, p. 91.

11) Höffe, Ibi dem, S. 5-6.
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у Фран цу ској. За ње га је ре во лу ци ја зна чи ла оства ре ње иде је сло-
бо де. Без об зи ра на кри ти ке у по је ди но сти ма, од но сно не сла га ње 
са по је ди ним аспек ти ма ја ко бин ске по ли ти ке, те сво је од ба ци ва ње 
ре во лу ци је као по ли тич ког прин ци па, Кант је до кра ја имао сим па-
ти је за фран цу ску ствар.12) У том сми слу ре пу бли ка ко ја је про и за-
шла из Фран цу ске ре во лу ци је у сво јој пр вој фа зи, мо же се по сма-
тра ти као узор и лајт мо тив за ре пу бли ку на ко ју Кант ци ља у свом 
спи су.13)

Дру ги би тан исто риј ски до га ђај ко ји је ути цао на Кан та је 
ко а ли ци о ни рат европ ских мо нар хи ја про тив ре во лу ци о нар не 
Фран цу ске, од но сно за кљу че ње Ба зел ског ми ра 1795. го ди не, ко-
јим се Пру ска оба ве за ла да Фран цу ској пре пу сти по се де на ле вој 
оба ли Рај не. Због сво јих сим па ти ја пре ма фран цу ској ства ри, као и 
због сво јих ли бе рал них на зо ра Кант је по здра вио за кљу че ње ми ра. 
Исто вре ме но, спис о ми ру пред ста вља жу стру и иро нич ну кри ти ку 
про ти вре во лу ци о нар не по ли ти ке европ ских мо нар хи ја.

По ја ва Кан то вог спи са иза зва ла је ве ли ко ин те ре со ва ње са-
вре ме ни ка. Фих те, Фри дрих Шле гел, Ге рес и Генц, сва ки са сво јих 
по зи ци ја од го ва ра ју на Кан тов спис. Ово ин те ре со ва ње ни је оста ло 
огра ни че но са мо на Пру ску, па су усле ди ли пре во ди на дру ге је зи-
ке. Та ко је спис о ми ру био пр во Кан то во де ло об ја вље но у Фран-
цу ској где је на и шао на сна жно одо бра ва ње. Ре пу бли кан ске во ђе, 
ко је су још од ра ни је твр ди ле да Фран цу ска во ди „кр ста шки по ход 
у име сло бо де и чо ве чан ства“ до че ка ле су Кан тов веч ни мир као 
до бро до шао ар гу мент сво јој стра ни.

***

Ка веч ном ми ру пред ста вља крат ко, али си сте мат ско и ви ше-
слој но де ло. У ње му се Кант на до ве зу је на сво је уче ње о сло бо ди 
ко је је из нео у Кри ти ци прак тич ног ума, на ста во ве о чо ве ку из 
Ан тро по ло ги је, те ле о ло шки део фи ло зо фи је при ро де из Кри ти
ке мо ћи су ђе ња, кри тич ки раз ма тра те о ри ју и прак су оно вре ме не 

12) О Кан то вом од но су пре ма Фран цу ској ре во лу ци ји ви ди: Im ma nuel Kant, Ob das menschlic
he Geschlecht im beständigen Fortschre i ten zum Bes se ren sei? (Stre it der Fakultäten, 2. Ab
schnitt. Der Stre it der phi lo sop hischen Fakultät mit der ju ri stischen in: Ot to He in rich von der 
Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 157. Та ко ђе 
из све до че ња Кан то вих бив ших сту де на та и ко ле га са зна је мо да је он и на кон 1794. го-
ди не остао „пот пу ни де мо кра та“, да је ужа се Ре во лу ци је прав дао по зи ва ју ћи се на то 
да је де спот ски ре жим чи нио још ве ће стра хо те, те да су ја ко бин ци ве ро ват но у пра ву. 
Be i ser, op. cit, 38.

13)  Bec ker, op. cit, 119.
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ме ђу на род не по ли ти ке, да је у скра ће ном об ли ку сво ју фи ло зо фи ју 
по ве сти и пра ва, те из ла же мак си ме за во ђе ње мо рал не по ли ти ке.14) 

Као и Хобс, Кант по ла зи од уве ре ња да је ста ње ра та при род-
но ста ње, те да се на ци је ме ђу соб но на ла зе и та квом ста њу – би ло 
отво ре ном или ла тент ном. Та ко ђе, као и Хобс сма тра да је ми ро љу-
би вост тек епи зо да у том оп штем рат ном ста њу. Да кле, при род но 
ста ње је по треб но пре вла да ти од но сно ста ње ми ра тек тре ба да 
се ус по ста ви – у то ме се Кант сла же са сво јим прет ход ни ци ма.15) 
За Кан та је веч ни мир „крај њи циљ це лог ме ђу на род ног пра ва“.16) 
Дру гим ре чи ма, оства ре ње ми ра је мо рал но-прав на оба ве за. 

Та ко ђе, као ни Пен, Сен-Пјер и Ру со, ни Кант се не осла ња 
на уче ње о рав но те жи мо ћи, сма тра ју ћи да рав но те жа мо ћи ме ђу 
др жа ва ма ни је до во љан услов за ус по ста вља ње ми ра, те је по треб-
на прав на ор га ни за ци ја ме ђу др жа ва ма ка ко би се ус по ста вио и 
оси гу рао мир.

Кант сво је ми сли из ла же у об ли ку уго во ра. Пр ви оде љак са-
др жи шест пре ли ми нар них чла но ва веч ног ми ра ме ђу др жа ва ма, 
што се од но си на за бра не (le ges pro hi bi ti vae), док дру ги део са др жи 
три де фи ни тив на чла на, од но сно за по ве сти, а за тим сле де до да ци 
и при ло зи. 

Пре ли ми нар ни чла но ви по де ље ни су на три стрикт на (le ges 
stric tea), ко ји ва же без об зи ра на окол но сти те се мо ра ју из вр ши ти 
од мах (1, 5, 6) и три ко ји, пре ма при ли ка ма, да ју ши ра овла шће ња 
(le ges la tae) и као та кви пру жа ју мо гућ ност да се њи хо ва при ме на 
од го ди. На рав но, та кво од ла га ње не мо же да тра је до све тог ни кад 
(ad ca len das gra e cas), не го је до пу ште но са мо за то да се не би из-
вр ши ло пре бр зо и про тив но сво јој на ме ри.17) 

Ова ква фор ма спи са ства ра ути сак да је ус по ста вља ње ми ра 
ме ђу др жа ва ма ствар уго во ра, што сва ка ко има хоб сов ски при звук. 
Ако се др жа ве по сма тра ју у при род ном ста њу као и по је дин ци пре 
ства ра ња др жа ве, оне ће из тог при род ног ста ња иза ћи на исти 
на чин као и по је дин ци – ства ра њем ме ђу соб ног уго во ра. Та ко ђе, 

14) Höffe, op. cit, 15. Kla us Dic ke, „Im ma nuel Kant, Zum Ewi ge Fri e den“ in: (Hg.) Man fred 
Broc ker, Geschic hte des po li tischen Den kens, Ein Hand buch, Su hr kamp, Frank furt am Main, 
2007, S. 373. 

15) „При род но ста ње (sta tus na tu ra lis) ме ђу љу ди ма ко ји жи ве јед ни уз дру ге ни је ста ње 
ми ра, не го на про тив, рат но ста ње, тј. оно у ко јем, исти на, не при ја тељ ство не из би ја у 
сва ком тре нут ку, али то из би ја ње ипак стал но пре ти. Ми ров но ста ње тре ба да кле ус по
ста ви ти.“ Im ma nuel Kant, Zum ewi gen Fri e den. Ein phi lo sop hischer Ent wurf, in: Ot to He-
in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, 
S. 110-111.

16) Im ma nuel Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 60, Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1999, str. 140.

17) Kant, Zum ewi gen Fri e den, S. 109.
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фор ма уго во ра ин ди рект но су ге ри ше да је веч ни мир мал те не на 
до хват ру ке, те да је са мо по треб но за кљу чи ти од го ва ра ју ћи уго-
вор.18) Ме ђу тим, Кант на дру гом ме сту при зна је да је веч ни мир не-
из во дљив иде ал, али да су из во дљи ва по ли тич ка на че ла ко ја те же 
за тим да скло пе та кве са ве зе ме ђу др жа ва ма ко ји слу же кон ти ну и-
ра ном при бли жа ва њу веч ном ми ру.19)

Три ства ри ко је Кант од мах за бра њу је су: „Ни је дан ми ров ни 
уго вор не тре ба сма тра ти ва ља ним ако је скло пљен та ко да пре ћут-
но са др жи по вод бу ду ћем ра ту“, „Ни јед на др жа ва не сме се на сил-
но упли та ти у уре ђе ње и упра вља ње дру ге“ и „Ни јед на др жа ва се 
у ра ту са дру гом не сме упу шта ти у та ква не при ја тељ ства ко ја би 
у бу ду ћем ми ру ну жно оне мо гу ћи ла ме ђу соб но по ве ре ње, а то су: 
из најм љи ва ње пла ће них уби ца (per cus so res), тро ва ча (ve ne fi ci), кр
ше ње уго во ра, под сти ца ње на из да ју (per du el lio) у др жа ви с ко јом 
се ра ту је.“20) 

Три чла на чи ја се при ме на мо же од го ди ти су: „Ни јед ну са-
мо стал ну др жа ву (без об зи ра на то да ли је она ве ли ка или ма ла) не 
мо же дру га др жа ва сте ћи на сле ђем, за ме ном, ку по ви ном ни ти да-
ри ва њем“, „Ста ја ће вој ске (mi les per pe tu us) тре ба ју вре ме ном пот-
пу но не ста ти“ и „Др жа ва се не сме за ду жи ва ти због спо ља шњих 
др жав них раз ми ри ца“.21)

Ови чла но ви не пред ста вља ју са мо за бра не, не го и оштру 
кри ти ку др жав нич ке прак се Кан то вог до ба, за ко је је при ме ре мо-
гао про на ћи на сва ком ко ра ку – ка ко би ина че мо гао за бра њи ва ти 
не што ако то не што већ ни је при сут но у ствар но сти? Та ква прак са 
и са њом по ве зан си стем рав но те же сна га, ни су мо гли из др жа ти 
кри ти ку ума. Шта год да су др жав ни ци ра ди ли и ма чи ме прав да ли 
сво ју по ли ти ку то ни је ни за пе даљ свет при бли жа ва ло ми ру. На-
про тив, са мо је во ди ло да љим не при ја тељ стви ма. 

Да не би до шло до за бу не у ве зи са вре ме ном ва же ња ових 
за бра на (2, 3, 4) Кант се у фу сно ти ко ја сле ди за пре ли ми нар ним 
чла но ви ма огра ђу је ис ти чу ћи да ове за бра не не ва же у са да шњо-
сти, не го тек у бу дућ но сти. Да кле, оно што је у бу дућ но сти за бра-
ње но у са да шњо сти пот па да под le ges per mis si vae, оно што је до-
пу ште но.22) На тај на чин Кант чи ни усту пак вла да ју ћем ста њу, а 

18) Höffe, op. cit. 7.

19) Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 60, str. 140.

20) Kant, Zum ewi gen Fri e den, S. 105, 107, 108.

21) Ibi dem, 105, 106, 107.

22) Re in hard Brant, „Das Pro blem der Er la ub nis ge set ze im Spätwerk Kants“ in: Ot fried Höffe 
(Hg.), Im ma nuel Kant: Zum ewi gen Fri e den, Aka de mie Ver lag, Ber lin, 2004, S. 69-86. 
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ус по ста вља ње ми ра ви ди као по сте пе ни, исто риј ски про цес. Он 
гле да на ап со лу ти стич ке мо нар хи је свог вре ме на као на фак тич ко 
ста ње ства ри ко ме је до пу ште но да по сто ји још не ко вре ме. Та ко 
им Кант да је вре ме на да се по сте пе но ре фор ми шу и при ла го де зах-
те ви ма ума.

Пре ли ми нар ни чла но ви, од но сно за бра не, са ми по се би ни су 
до вољ ни. „При том, ока ну ти се не при ја тељ ства још не зна чи да ти 
га ран ци ју за мир; и све док је дан су сед не да дру го ме ту га ран ци ју 
(што је мо гу ће са мо у за кон ском ста њу) онај који ју је тражио може 
с овим поступати као са непријатељем.“23) Да би се успоставило то 
законско стање Кант након прелиминарних уводи и дефинитивне 
чланове, односно заповести. Ове заповести односе се на три врсте 
права: државно-грађанско право (ius civitatis), међународно право, 
односно право народа (Völkerrecht) (ius gentium) и право грађана 
света (Weltbürgerrecht) (ius cosmopoliticum). Кантова намера је да 
сви односи међу појединцима и државама буду правно регулисани. 
„Та подела није произвољна, већ је нужна ако је реч о идеји вечног 
мира. Јер, када би само један појединац или држава били у односу 
међусобног физичког утицаја, а уз то у природном стању, онда 
би такав однос био повезан са ратним стањем, док овде управо 
постоји намера да се људи таквог стања ослободе.“24)

Први дефинитивни члан вечног мира гласи: „Грађански устав 
у свакој држави мора бити републикански.“25) Кант републику 
схвата у модерном сми слу ре чи и раз ли ку је је од „ста рих та ко зва-
них ре пу бли ка.“26) По ње му ре пу бли кан ско уре ђе ње је оно ко је је 
за сно ва но на сло бо ди свих чла но ва дру штва (као љу ди); за ви сно-
сти свих од јед ног је ди ног за јед нич ког за ко но дав ца (као по да ни ка); 
и на за ко ну јед на ко сти свих (као гра ђа на). То уре ђе ње про ис ти че 
из иде је пр во бит ног уго во ра и на ње му мо ра по чи ва ти све у куп-
но за ко но дав ство јед ног на ро да.27) Кант при то ме раз ли ку је др жа ве 
по два кри те ри ју ма. Пре ма пр вом, об ли ку вла да ња (for ma im pe rii), 
др жа ве се де ле по то ме да ли вла дар ску власт вр ши је дан чо век 
сам, не ко ли ко љу ди или чи тав на род. У том сми слу Кант го во ри 
о ауто кра ти ји, ари сто кра ти ји и де мо кра ти ји. Пре ма дру гом кри те-

23) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 111.

24) Ibi dem, 111.

25) Ibi dem, 111.

26) Ibi dem, 115. На дру гом ме сту Кант пи ше да сва ка истин ска ре пу бли ка ни је ни не мо же 
би ти ни шта дру го не го пред став нич ки си стем на ро да ко ји сје ди њу је све др жа вља не и 
пре ко њи хо вих за ступ ни ка, у име на ро да, во ди ра чу на о њи хо вим пра ви ма. Kant, Me ta
fi zi ka ću do re đa, § 52, str. 132.

27) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 111-112.
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ри ју му, об ли ку упра вља ња (for ma re gi mi nis), ко ји је ти че на чи на 
ка ко се др жа ве слу же сво јом пу ном вла шћу за сно ва ном на уста ву, 
Кант раз ли ку је ре пу бли ку од де спо ти је. При хва та ју ћи Мон те скје-
о во уче ње о по де ли вла сти, Кант ре пу бли кан ски прин цип из во ди 
из по де ле на за ко но дав ну и из вр шну власт. Де спо ти зам, су прот но 
то ме, зна чи да власт са ма спро во ди за ко не ко је је са ма и до не ла, те 
да се вла дар јав ном во љом слу жи као сво јом при ват ном.28) Кант да-
ље на гла ша ва да сва ки об лик упра вља ња ко ји ни је пред став нич ки 
за пра во је из об ли чен, јер за ко но да вац не мо же у јед ној ис тој осо би 
би ти и из вр ши тељ сво је во ље.29) Ода тле сле ди и ње го во од би ја ње 
де мо кра ти је ко ја је ну жно де спо ти зам. 

Иде ја о ми ро љу би во сти ре пу бли ка ни је но ва, бу ду ћи да су 
на по ве за ност из ме ђу ми ра и ре пу бли кан ског уре ђе ња ука за ли још 
Ма ки ја ве ли и Мон те скје.30) Ме ђу тим, Кант иде ко рак да ље об ја-
шња ва ју ћи за што су ре пу бли ке ми ро љу би ве. Ње гов ар гу мент гла си 
да ако гра ђа ни са ми тре ба да од лу че о то ме да ли ће ићи у рат или 
не, они ће до бро раз ми сли ти пре не го што се упу сте у та кву игру, 
бу ду ћи да они са ми тре ба да ра ту ју и са ми да пла ћа ју тро шко ве 
ра та. На су прот то ме, у уре ђе њу ко је ни је ре пу бли кан ско и где по-
да ник ни је гра ђа нин „рат је не што нај јед но став ни је на све ту“.31) 
Вла дар ко ји се по на ша као вла сник др жа ве сам не тр пи ужа се ра та, 
па мо же от по че ти рат и због нај ма њих сит ни ца.

Кан то во раз ли ко ва ње об ли ка вла да ња и об ли ка упра вља ња 
та ко ђе је усме ре но на из бе га ва ње ре во лу ци о нар них кон се квен ци, 
од но сно ре фор ми зам ко ји при хва та тре нут но ста ње као „до пу ште-
но“. То до ла зи до из ра жа ја у Кан то вој по хва ли Фри дри ха II, за чи ју 
вла да ви ну ка же да је би ла у ду ху пред став нич ког уре ђе ња.32) Та ко-
ђе, не што да ље Кант из ри чи то ка же да се од др жа ве не мо же тра-
жи ти да се од рек не свог уре ђе ња, па ма кар оно би ло и де спот ско, 
све док по сто ји опа сност да ће је дру ге др жа ве од мах про гу та ти, 
јер та кво уре ђе ње ипак пру жа за шти ту од спољ них не при ја те ља.33) 
Да кле, зах те ве ума мо гу ће је од го ди ти за не ка бо ља вре ме на.

Дру ги де фи ни тив ни члан веч ног ми ра од но си се на ме ђу-
на род но пра во ко је тре ба да се за сни ва на фе де ра ци ји сло бод них 

28) Ibi dem, 114.

29) Ibi dem, 114.

30) Bec ker, op. cit. 120-121.

31) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 113.

32) Ibi dem, 114.

33) Ibi dem, 136.
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др жа ва.34) На овом ме сту до ла зи до из ра жа ја Кан то во ве зи ва ње за 
прет ход ни ке, пре све га Сен-Пје ра и Ру соа ко ји су го во ри о слич-
ном са ве зу.35) Др жа ве, као и по је дин ци тре ба да иза ђу из при род ног 
ста ња и сту пе у по ре дак сли чан гра ђан ском. „То би био са вез на ро
да (Völkerbund), ко ји ипак не би мо рао би ти ме ђу на род на др жа ва 
(Völkerstaat).“36) Кант да кле има пред очи ма је дан до бро во љан са-
вез сло бод них др жа ва, а не не ку свет ску др жа ву. На дру гом ме сту 
он екс пли цит но до пу шта др жа ва ма да мо гу по соп стве ној во љи 
на пу сти ти та кав са вез.37) Ово је пот пу но у скла ду са пре ли ми нар-
ним чла ном ко јим се за бра њу је на сил но упли та ње у уну тра шње 
ства ри дру ге др жа ве, чи ме Кант при хва та уче ње о су ве ре ни те ту. 
Та ко Кан то ва свет ска фе де ра ци ја ис кљу чу је би ло ка кву свет ску по-
ли ци ју или свет ски суд. Дру гим ре чи ма, он већ ту да је до зна ња да 
из над др жа ве не по сто ји не ка ви ша ин стан ца ко ја би има ла пра во 
ин тер вен ци је. Та ко ђе, то зна чи да се веч ни мир не мо же оче ки ва ти 
у сен ци не ке над моћ не им пе ри је ко ја би ус по ста ви ла свој Pax Ro
ma na. Он од би ја уни вер зал ну др жа ву, јер сма тра да „што је об у хват 
вла сти ве ћи, де ло ва ње за ко на по ста је сла би је“ те у њој ви ди уни-
вер зал ни де спо ти зам, а њен мир сма тра ми ром гроб ни це, ко ји не 
по зна је ни сло бод ну во љу, ни кул ту ру.38) Да кле, свет ска др жа ва ни-
ка да се не ће мо ћи ус по ста ви ти, не са мо за то што на ро ди од но сно 
др жа ве не ће при ста ти на та ко не што, не го њој не тре ба те жи ти ни 
из прин ци пи јел них раз ло га, по што она ни је у ста њу да про из ве де 
же ље но прав но ста ње.39)

Та ко ђе, Кант вр ло оштро на па да он да шње те о ре ти ча ре ме-
ђу на род ног пра ва Гро ци ју са, Пу фен дор фа, Фа те ла („све вр ли те-
ши те љи“) чи ји ко дек си не са др же ни нај ма ње за кон ске сна ге (јер 
др жа ве не под ле жу за јед нич кој спољ ној при ну ди).40) Све до чан ства 
и ар гу мен ти ових прав ни ка ни су до са да, и ни ка да не ће, ни јед ну 
др жа ву на го во ри ти да од у ста не од сво јих рат них на ме ра, али су за-
то они че сто ко ри шће ни да се пре ко њих оправ да ва ју рат ни на па ди. 

34) Ibi dem, 116.

35) Ипак, Кант пре ва зи ла зи сво је прет ход ни ке ко ји су углав ном го во ри ли о ми ру у Евро пи, 
од но сно ми ру ме ђу хри шћан ским др жа ва ма. Кант се ме ђу тим за ла же за гло ба лан и све-
о бу хва тан, вре мен ски и про стор но уни вер за лан мир. Höffe, op. cit.15.

36) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 116.

37) „(Т)о је са вез ко ји се мо же у сва ко до ба рас ки ну ти, а пре ма то ме се по вре ме но мо ра и 
об на вља ти...“ Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 54, str. 134.

38) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 130.

39) Ot tmann, op. cit, 172.

40) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 117.
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Дру гим ре чи ма, Кант је не за до во љан ста њем на у ке ме ђу на род ног 
пра ва и он пред ла же сво ју ал тер на ти ву, ства ра ње са ве за ми ра (fo e
dus pa ci fi cum). „Тај са вез би се од уго во ра о ми ру (pac tum pa cis) раз-
ли ко вао по то ме што овај по след њи хо ће да окон ча са мо је дан рат, а 
онај пр ви све ра то ве за у век. Овај са вез не иде за тим да се до мог не 
ка кве мо ћи за др жа ву, не го ис кљу чи во за одр жа њем и оси гу ра њем 
сло бо де сва ке др жа ве, као и дру гих др жа ва у са ве зу, а да се ипак 
ни јед на од њих не пот чи ни јав ним за ко ни ма и њи хо вој при нуд ној 
си ли (као што је то слу чај са љу ди ма у при род ном ста њу).“41) У том 
сми слу, за Кан та је та кав са вез „су ро гат гра ђан ског дру штве ног са-
ве за“.42)

Ка ко је мо гу ће оче ки ва ти ства ра ње јед ног ова квог са ве за, с 
об зи ром да људ ска по вест не зна за та ко не што? Да би од го во рио 
на то пи та ње Кант по се же за пр вим де фи ни тив ним чла ном. Да кле 
ка да јед ном про све ће ном на ро ду успе да ство ри ре пу бли ку, а бу-
ду ћи да су ре пу бли ке по се би ми ро љу би ве, та др жа ва по ста ће сре-
ди ште и за све оста ле др жа ве ко је ће се око ње оку пља ти, да би се 
са вез да ље про ши ри вао.

Тре ћи де фи ни тив ни члан веч ног ми ра ка же да пра во гра ђа-
на све та тре ба да се огра ни чи на усло ве оп штег хо спи та ли те та.43) 
У овом чла ну Кант се ба ви прав ним од но си ма јед не др жа ве пре ма 
стран ци ма. Ово пра во Кант огра ни ча ва на пра во по се те. То зна чи 
да стра нац ка да до ђе у дру гу др жа ву не тре ба да бу де при мљен не-
при ја тељ ски, све док се мир но вла да. У овом чла ну Кант на ме ти 
има пи ра те ри ју и пљач ка шке по хо де ди вљих пле ме на, али још ви-
ше ко ло ни јал ну прак су свог вре ме на. Иза овог чла на сто ји иде ја да 
се пре ма стран ци ма не сме по сту па ти не при ја тељ ски, али и да ни-
је дан стра нац не сме зло у по тре бља ва ти го сто прим ство ко је му је 
да то. „Упо ре ди ли се с тим не го сто љу би ви по сту пак ци ви ли зо ва-
них, по себ но тр го вач ких др жа ва на на шем кон ти нен ту, за кљу чи ће 
се да је не прав да ко ју оне чи не ка да по се ћу ју (од но сно, што за њих 
исто зна чи, осва ја ју) стра не зе мље и на ро де, стра хо ви то ве ли ка.“44) 
Да кле, ко ло ни за тор ска и осва јач ка прак са европ ских на ро да ко ји 
не по шту ју го сто прим ство са др жи у се би кли цу бу ду ћег ра та. Кант 
об ја шња ва по тре бу за овим чла ном ка да ка же: „Но, ка ко се ме ђу 
на ро ди ма на це лој Зе мљи раз ви ло за јед ни штво (у ужем или ши рем 
сми слу) до те ме ре да се по вре да пра ва учи ње на на јед ном ме сту 

41) Ibi dem, 118.

42) Ibi dem, 118.

43) Ibi dem, 120.

44) Ibi dem, 120-121.
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на Зе мљи осе ћа на свим дру гим ме сти ма, са мим тим иде ја о пра ву 
гра ђа на све та ни је ни ка ква фан та стич на прав на за ми сао, већ је у 
не пи са ном ко дек су и др жав ног и ме ђу на род ног пра ва ну жна до пу-
на за јав но пра во чо ве ка уоп ште, а ти ме и за веч ни мир.“45) От ман 
је у пра ву ка да ка же да је пра во хо спи та ли те та јед но ан ти ко ло ни ја-
ли стич ко и ан ти им пе ри ја ли стич ко пра во.46)

За пре ли ми нар ним и де фи ни тив ним чла но ви ма сле ди до да-
так ко ји се ба ви га ран ци јом веч ног ми ра. Дру гим ре чи ма, веч ни 
мир, ко ји је Кант до са да об ра ђи вао као ум ну и прав ну ду жност 
мо ра се та ко ђе до ка за ти на по љу по ве сти. Да би то учи нио Кант 
на сто ји да по ве же веч ни мир са сво јом фи ло зо фи јом по ве сти ко-
ју је већ ра ни је из нео у члан ку Иде ја оп ште по ве сти с гле ди шта 
свет ског гра ђан ства47) од но сно са те ле о ло шким схва та њем по ве-
сти из Кри ти ке мо ћи су ђе ња. Та ко се Кант по зи ва на при ро ду ка ко 
би до ка зао да је до сти за ње свет ског ми ра ње на на ме ра.48) По зи ва ње 
на при ро ду као на га ран ци ју оства ре ња ми ра ни ка ко ни је слу чај но. 
Без ње веч ни мир би остао са мо Кан то ва же ља, са ња ре ње, пу ка 
уто пи ја, а ње го ви кри ти ча ри мо гли би се мир не ду ше по зва ти на 
при ро ду ка ко би до ка за ли да је до сти за ње веч ног ми ра не мо гу ће. 
Са да Кант по се же за при ро дом ка ко би по ка зао да при ро да ни је 
пре пре ка ње го вом оства ре њу, шта ви ше она га га ран ту је. Та ко ни 
веч ни мир ни је са мо пу ка мо гућ ност ко ја се мо же, али и не мо ра 
оства ри ти, бу ду ћи да за ви си са мо од до бре во ље др жав ни ка. За-
хва љу ју ћи сво јој за сно ва но сти на при ро ди, веч ни мир до би ја ауру 
не из бе жно сти и по ста је део при род ног пла на. „Кад за при ро ду ка-
жем: она хо ће да се до го ди ово или оно, он да то не зна чи као да 
нам она на ме ће ду жност да то учи ни мо (јер то мо же са мо сло бо-
дан прак тич ни ум чо ве ков), не го то она са ма чи ни хте ли ми то или 
не (fa ta vo len tem du cunt, no len tem tra hunt).“49) Да кле, при ро да ће ка 
веч ном ми ру људ ски род или во ди ти или ву ћи. Ка да при ро да не-
што хо ће она ће на кра ју сва ка ко од не ти ко нач ну по бе ду, прем да 
уз ве ли ке не зго де. Дру гим ре чи ма, ако веч ни мир пред ста вља план 
при ро де, сва ки от пор је уза лу дан. 

45) Ibi dem, 122.

46) Ot tmann, op. cit, 171.

47) Im ma nuel Kant, Idee zu einer all ge me i nen Geschic hte in weltbürger lic her Ab sicht, in: Ot-
to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 
1965, S. 9-24.

48) Па да у очи да се Кант не по зи ва на Бо га ко га је про све ти тељ ство про те ра ло из по ве сти. 
Као што при ме ћу је Хе фе, код ње га ниг де не из би ја ју ре ли гиј ски мо ти ви. Höffe, op. cit, 
14.

49) Kant, Zum ewi gen Fri e den,128.
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Та ко се Кант осла ња на при ро ду да би од био при го вор ка ко је 
ре пу бли кан ско уре ђе ње, ма ко ли ко ум но би ло и ма ко ли ко од го ва-
ра ло људ ском пра ву, те шко оства ри ти, а још те же одр жа ти. Пре ма 
Кан ту за оства ре ње ре пу бли кан ског иде а ла ни је нео п ход но да љу-
ди по ста ну ан ђе ли, оно је јед на ко по год но и за на род ђа во ла (са мо 
ако има ју ра зу ма), јер ће при ро да њи хо ве се бич не скло но сти не у-
тра ли са ти.50) По сред ством чо ве ко ве „не дру штве не дру штве но сти“ 
ње го ва зло ба во ди до оства ре ња до бра.51) На овом ме сту ва жно је 
на гла си ти да Кант не иде то ли ко да ле ко да зах те ва уки да ње кон-
фли ка та као та квих, што би уоста лом би ло не мо гу ће, с об зи ром на 
чо ве ко ву при ро ду. Оно што за ње га зна чи мир је са мо од у ста ја ње 
од на си ља као на чи на ре ша ва ња кон фли ка та.52)

Та ко ђе, при ро да је та ко ја је љу де по де ли ла пре ма раз ли чи-
тим је зи ци ма и ре ли ги ја ма53) те на тај на чин осу је ти ла мо гућ ност 
ства ра ња свет ске др жа ве. Иако мо же из гле да ти да су ме ђу соб но 
по де ље ни љу ди осу ђе ни на ме ђу соб ну мр жњу и ра то ве, Кант се 
узда у раст кул ту ре и по сте пе но збли жа ва ње љу ди. Ме ђу соб но по-
де ље не љу де при ро да на го ни на спо ра зу ме ва ње и са рад њу (не дру-
штве на дру штве ност). Но вац је она си ла и сна жан под сти цај за све 
др жа ве да пот по ма жу пле ме ни ти мир.54) По што тр го вач ки и рат-
нич ки дух не мо гу по сто ја ти је дан по ред дру гог, Кант за кљу чу је 
да при ро да ра ди на оства ре њу веч ног ми ра слу же ћи се чо ве ко вим 
ко ри сто љу бљем.55) Ако при ро да љу де не ми нов но во ди ка ус по ста-
вља њу ре пу бли кан ског уре ђе ња, а оно је услов за оства ре ње веч-
ног ми ра, то да кле зна чи да при ро да љу де ну жно во ди ка ми ру. „На 
тај на чин, са мим ме ха ни змом људ ских скло но сти, при ро да га ран-
ту је веч ни мир; са си гур но шћу, раз у ме се, ко ја ни је до вољ на да се 
те о риј ски про рек не ка да ће на сту пи ти тај мир.“56) Иако је оства ре-

50) На овом ме сту Кант пра ви сна жан от клон од ра ни јег схва та ња ре пу бли ке као по рет ка 
за сно ва ног на вр ли ни што су за сту па ли Ма ки ја ве ли, Мон те скје и Ру со. Он са да твр ди 
да ре пу бли кан ски по ре дак мо же ство ри ти и на род ђа во ла, са мо ако по се ду ју ра зум.

51) Кант ов де сто ји под нео спор ним ути ца јем Мен де ви ла.

52) Höffe, op. cit, 19.

53) Кант ову раз ли чи тост ре ли ги ја не узи ма су ви ше озбиљ но. У фу сно ти Кант до да је да по-
сто ји са мо јед на ре ли ги ја ко ја вре ди за све љу де и сва вре ме на. При то ме Кант не ми сли 
на хри шћан ство, не го на про све ти тељ ску ум ну ре ли ги ју. У том сми слу он пре ва зи ла зи 
Пе но ву иде ју ства ра ња хри шћан ског са ве за. 

54) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 130-131.

55) И на овом ме сту Кант мо же да се по зо ве на ве ли ки број прет ход ни ка. Та ко је на при мер 
Мон те скје пи сао да је тр го ви на лек за све пред ра су де, те да је мир при ро дан про из вод 
тр го ви не. На ми ро љу би во сти тр го вач ке  по ли ти ке ин си сти рао је и Ши лер.

56) Ibi dem, 131.
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ње ми ра не из бе жно, Кант из бе га ва сва ко оро ча ва ње, ко је би уоста-
лом зна чи ло де тер ми ни зам и ти ме по ри ца ње ауто но ми је чо ве ко ве 
во ље.

У дру гом из да њу свог спи са Кант уво ди тај ни члан веч ног 
ми ра. На пр ви по глед овај члан сто ји у не скла ду са Кан то вом иде-
јом пу бли ци те та, јер ка ко је мо гу ће за ла га ти се за јав ност и отво-
ре ност, а исто вре ме но у уго вор о веч ном ми ру уво ди ти тај ни члан? 
Ме ђу тим, ов де је реч о Кан то вој фи ној иро ни ји. Као што при ме ћу је 
От ман, Кант је об ја вио свој тај ни члан, чи ме је он пре стао би ти 
тај на.57) Дру го, тај ни члан не го во ри о ства ри ма ко је тре ба ју оста ти 
скри ве не. Упра во су прот но, он је за сно ван на иде ји јав но сти, отво-
ре но сти и ди ску си је, су прот ста вља ју ћи се та да вла да ју ћој прак си 
тај не ди пло ма ти је. Кант ка же: „др жа ве на о ру жа не за рат тре ба ју 
за тра жи ти са вет у мак си ма ма фи ло зо фа о усло ви ма ко ји би омо
гу ћи ли јав ни мир.“58) Та ко Кант оста је у про све ти тељ ској тра ди ци ји 
(То ма зи јус, Волф) ко ја је ин си сти ра ла на са рад њи вла да ра и фи ло-
зо фа, при че му би фи ло зо фи са ве то ва ли вла да ре. Кан ту је ја сно да 
вла да ри ни ка да не ће по ста ти фи ло зо фи, ни ти ће фи ло зо фи ика да 
по ста ти вла да ри. Шта ви ше, та ко не што не би би ло по жељ но, јер 
по се до ва ње вла сти не ми нов но ква ри сло бод но ра су ђи ва ње.59) Ка-
да већ ства ри та ко сто је, он да би се вла да ри тре ба ли осло ни ти на 
са ве те фи ло зо фа. Ме ђу тим, Кант не же ли да фи ло зо фи ма обез бе-
ди по зи ци ју тај них са вет ни ка и си ве еми нен ци је. Он сма тра да би 
ауто ри тет вла да ра мо гао би ти угро жен ако би се зна ло да они од 
сво јих по да ни ка тра же са ве те у ве зи са на че ли ма ко ја тре ба при ме-
њи ва ти у по ли ти ци пре ма дру гим др жа ва ма.60) Оту да Кант ре ше ње 
овог про бле ма ви ди у сло бо ди ди ску си је.61) Др жа ва ће фи ло зо фе 
пре ћут но под сти ца ти да је са ве ту ју та ко што им не ће за бра њи ва ти 
да ди ску ту ју о по ли тич ким пи та њи ма, од но сно о на че ли ма ка ко се 
во ди рат и ка ко се ства ра мир. Да кле фи ло зо фи ће сво ју функ ци-
ју оба вља ти на нај бо љи на чин ако им се до пу сти сло бо да ре чи и 
ис тра жи ва ња. Кант до да је да из то га не мо же на сту пи ти ни ка ква 
опа сност по др жа ву. 

57) Ot tmann, op. cit, S. 173. 

58) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 131.

59) Ibi dem, 132.

60)  Ibi dem, 131.

61)  На овом ме сту мо гу ће је уочи ти ве зу из ме ђу спи са о ми ру и дру гих Кан то вих ра до ва, 
на при мер члан ка о про све ти тељ ству. На и ме, Кант се на до ве зу је на свој ра ни је из ре чен 
зах тев да се од вла сти тог ума у свим ства ри ма на чи ни јав на упо тре ба. Im ma nuel Kant, 
Be ant wor tung der Fra ge: Was ist Aufklärung?, in: Ot to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po
li tische Schrif ten, Sprin ger Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 1-8.
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Спис о веч ном ми ру за вр ша ва се при ло гом ко ји се ба ви пи та-
њем од но са из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке. И ов де се Кант на до ве зу је 
на сво је ра ни је спи се, пре све га чла нак о од но су те о ри је и прак се.62) 
У пр вом де лу при ло га Кант се ба ви пи та њем не у са гла ше но сти мо-
ра ла и по ли ти ке у по гле ду веч ног ми ра, док у дру гом де лу го во ри о 
сло зи по ли ти ке и мо ра ла, пре ма тран сцен ден тал ном пој му јав ног 
пра ва. У овом до дат ку Кант по ку ша ва да по би је те зу о не са гла-
сно сти из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке, што до ла зи до из ра жа ја већ у 
пр вој ре че ни ци. „Мо рал је већ са мо по се би прак са у објек тив ном 
зна че њу као скуп без у слов но за по вед них за ко на по ко ји ма тре ба 
да по сту па мо, па је очи глед но бе сми сле но, бу ду ћи да смо том пој-
му ду жно сти већ при зна ли ње гов ауто ри тет, ре ћи да не мо же мо. ... 
Са мим тим, не мо же по сто ја ти спор из ме ђу по ли ти ке, као из вр шне 
прав не на у ке, и мо ра ла ко ји је, као та кав, са мо те о риј ска на у ка (па 
ти ме ни спор прак се са те о ри јом).“63) Твр ди ти су прот но пре ма Кан-
ту зна чи ства ра ти од мо ра ла не ка кву на у ку о му дро сти (Klug he it
sle hre), од но сно не ги ра ти ње го во по сто ја ње, бу ду ћи да је на у ка о 
му дро сти са мо те о ри ја мак си ма по ко ји ма ће се би ра ти нај по де сни-
ја сред ства за оства ре ње сво јих на ме ра, ма ка кве оне би ле. Да кле, 
на у ка о му дро сти и мо рал се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Ти ме је овај 
до да так за пра во усме рен про тив Ма ки ја ве ли ја и ње го вог уче ња, 
што по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да Кант на бра ја на че ла ре а ли-
стич ке по ли ти ке. На су прот ре а ли зму, Кант твр ди да по ла зна тач ка 
по ли тич ких мак си ма не сме би ти бла го ста ње и сре ћа што их оне 
до но се сва кој др жа ви, не го то тре ба да бу де чист по јам прав не ду-
жно сти, без об зи ра на фи зич ке по сле ди це ко је из то га мо гу про и за-
ћи.64) По ли ти ка ори јен ти са на на сре ћу је пре ма Кан ту ре а ли стич ка 
и ма ки ја ви стич ка. Са да Кант по ли ти ку под вр га ва мо ра лу, она ни је 
тех нич ки про блем, не го мо рал ни за да так. Пи та ње на пе то сти из ме-
ђу по ли ти ке и мо ра ла Кант ре ша ва та ко што твр ди да објек тив но 
су коб из ме ђу њих не по сто ји, али да ће су бјек тив но (с об зи ром на 
чо ве ко ве се бич не скло но сти) тај су коб увек по сто ја ти, шта ви ше он 
и тре ба да по сто ји јер са на ње му из о штра ва на ша вр ли на.65) 

Ка да је ре шио ово пи та ње Кант у дру гом де лу при ло га пре-
ла зи на пи та ње јав но сти. Ако је по ли ти ка под ре ђе на мо ра лу она 
мо ра би ти јав на, те се ви ше не мо же во ди ти као тај на по ли ти ка, 

62) Im ma nuel Kant, Über den Ge me in spruch: Das mag in der The o rie ric htig sein,ta ugt aber 
nicht für die Pra xis, in: Ot to He in rich von der Ga blentz (Hg.) Po li tische Schrif ten, Sprin ger 
Fac hme dien, Wi es ba den, 1965, S. 64-103.

63) Kant, Zum ewi gen Fri e den, 133.

64) Ibi dem, 142.

65) Ibi dem, 142-143.
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ни ти мо гу по сто ја ти не ка кве др жав не тај не. Кант из ри чи то твр-
ди: „Сви по ступ ци ко ји се ти чу пра ва дру гих љу ди не пра вед ни су 
ако се њи хо ва мак си ма не сла же са пу бли ци те том.“66) То је ње го-
ва тран сцен ден тал на фор му ла јав ног пра ва, на че ло ко је ни је са мо 
етич ко, не го и прав но. Ова фор му ла је не га тив на, од но сно од но си 
се са мо на оно што ни је пра во у од но си ма пре ма дру ги ма. Кант ко-
ри сти ову фор му лу да по би је по сто ја ње пра ва на по бу ну, бу ду ћи да 
се оно не сла же са прин ци пом пу бли ци те та. У сфе ри ме ђу на род ног 
пра ва Кант, по мо ћу на ве де не фор му ле, твр ди да ни је пра во да се 
јед на др жа ва не при др жа ва сво јих ме ђу на род них оба ве за, од но сно 
да ма ње др жа ве не ма ју пра во во ди ти пре вен тив не ра то ве про тив 
ве ћих, исто као што ни ве ћа др жа ва не ма пра во да се би по ко ри ма-
њу и угро зи њен оп ста нак.67) 

На рав но, као не га тив но на че ло пу бли ци тет је ну жан, да би се 
ис кљу чи ло оно што ни је у скла ду са мо ра лом, али ни је и до во љан 
услов да би не ка кво по сту па ње би ло у скла ду са мо ра лом. Та ко 
Кант уво ди и по зи тив но тран сцен ден тал но на че ло јав ног пра ва ка-
да ка же: „Све мак си ме ко ји ма је по тре бан пу бли ци тет (да не про-
ма ше сво ју свр ху) сла жу се исто вре ме но и са пра вом и са по ли ти-
ком.“68) Да кле, ако се не ки по сту пак ко ји је усме рен на до сти за ње 
сре ће мо же оства ри ти по мо ћу на че ла јав но сти, реч је о по ступ ку 
ко ји се сла же и са по ли ти ком и са мо ра лом.

Свој спис о ми ру Кант за вр ша ва та ко што веч ни мир на зи-
ва за дат ком, ко ји се по сте пе но ре ша ван, стал но при бли жа ва свом 
крај њем ци љу.

***
Ка да по ста ви мо пи та ње ва ља но сти Кан то ве ар гу мен та ци је 

па да у очи да не во ље са ње го вим про јек том до ла зе до из ра жа ја 
већ од пр вог пре ли ми нар ног чла на. Да ли је је дан ми ров ни уго-
вор скло пљен та ко да пре ћут но са др жи по вод бу ду ћем ра ту, то у 
тре нут ку ње го вог за кљу че ња не мо же мо зна ти. Дру гим ре чи ма, на 
осно ву че га мо же мо твр ди ти да јед на од стра на ко је за кљу чу ју мир 
то чи ни у до број во љи или не, од но сно да ли ће не ка да у бу дућ но-
сти из ра зи ти зах те ве за не ким те ри то ри ја ма? По ред то га, зах те ве 
за про ме ном гра ни ца мо гу из ра зи ти и гру пе ко је ра ни је ни су би-
ле ор га ни зо ва не као др жа ва, те сто га ни ка да ни су ни пот пи са ле 
ни ка кав ми ров ни уго вор, на при мер не ки по кре ти ко ји се бо ре за 

66) Ibi dem, 145.

67) Ibi dem, 145-148.

68) Ibi dem, 149.
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не за ви сност. Као што уоча ва От ман, овај услов мо же се при хва ти-
ти са мо са ста но ви шта sta tus quoа, од но сно ако се прет по ста ви да 
је тре нут но ста ње пра вед но, те да су ус по ста вље не гра ни це не што 
што се не мо же до во ди ти у пи та ње.69) Упра во овај прин цип кроз 
пра ви ло не по вре ди во сти гра ни ца при хва ти ли су Дру штво на ро да 
и Ује ди ње не на ци је, ма да је у оба слу ча ја би ло оних ко ји та квим 
ста њем ства ри ни су би ли за до вољ ни. 

Та ко ђе, ако се прет по ста вља да над др жа ва ма не ма ни ка кве 
ви ше ин стан це, то зна чи да су га ран ци је трај ног ми ра до ста сла бе. 
Др жа ве са ме по сво јој во љи мо гу од лу чи ти да уђу као и да иза ђу 
из ме ђу др жав ног са ве за и не ма оног ко би их мо гао та мо за др жа-
ти ако оне то ви ше не же ле. Та ко ђе, не по сто ји ни ка кав ме ха ни зам 
ко јим би се мо гло спре чи ти да не ка ре пу бли ка пре ђе у де спо ти ју. 
Шта год се де ша ва ло то је уну тра шња ствар те др жа ве и ни јед на 
си ла ту не сме ин тер ве ни са ти, бу ду ћи да је ин тер вен ци ја за бра ње-
на пе тим пре ли ми нар ним чла ном ко ји од мах сту па на сна гу. Да би 
пред у пре дио овај при го вор Кант се окре ће при ро ди и ње ном на у-
му, од но сно јед ној оп ти ми стич ној кон цеп ци ји по ве сти. Ме ђу тим, 
не пру жа ли са ма по вест до вољ но до ка за ко ји оспо ра ва ју Кан то во 
ви ђе ње по ве сти, од но сно не рас по ла же мо ли ве ли ким бро јем при-
ме ра да су се по је ди не ре пу бли ке ипак пре тво ри ле у де спо ти је, те 
да у том про це су га ран ци је при ро де не ва же? 

Кан то ви зах те ви ве за ни за по на ша ње др жа ва у ра ту та ко ђе 
бо лу ју од не до ста та ка. Ка ко је мо гу ће зах те ва ти од јед не др жа ве 
да се од рек не шпи ју на же као та кве, од но сно об ма не не при ја те ља? 
Ако ову ар гу мен та ци ју сле ди мо до кра ја, то би зна чи ло да је до пу-
ште но уби ти не при ја те ља у бор би70), али га се не сме ла га ти. Та ко-
ђе и пре ли ми нар ни члан ко ји го во ри да се др жа ва не сме за ду жи ва-
ти због ме ђу др жав них раз ми ри ца де лу је сми сле но, али се по но во 
по ста вља пи та ње ње го ве при мен љи во сти.

Ме ђу тим, нај по зна ти је, нај ци ти ра ни је и нај ин спи ра тив ни је 
ме сто у Кан то вом спи су је пр ви де фи ни тив ни члан, од но сно тврд-
ња да је ре пу бли кан ско уре ђе ње бра на ра то бор но сти.71) Са ове вре-
мен ске дис тан це сло бод но мо же мо ре ћи да се Кант пре ва рио, бу ду-

69) Ot tmann, op. cit, 167.

70) Кант не осу ђу је уби ја ње у ра ту као та кво. На про тив, у Ме та фи зи ци ћу до ре ђа Кант пи-
ше да др жа ве има ју пра во да ме ђу соб но ра ту ју, од но сно да ша љу сво је гра ђа не у рат, да 
тро ше или ста вља ју на коц ку њи хо ва до бра и њи хо ве жи во те са мо под прет по став ком да 
су др жа вља ни пре ко сво јих пред став ни ка да ли при ста нак не са мо на ра то ва ње уоп ште 
не го и на сва ку об ја ву ра та. Kant, Me ta fi zi ka ću do re đa, § 55, str. 134-136.

71) Ова Кан то ва иде ја по ста ла је још то ком XIX ве ка лајт мо тив по кре та за европ ско ује ди-
ње ње, од но сно  раз ли чи тих па ци фи стич ких по кре та. 
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ћи да су др жа ве у ко ји ма по сто ји пред став нич ка де мо кра ти ја би ле 
уме ша не у ве ли ки број ра то ва и раз ли чи тих вој них ин тер вен ци ја. 
Осам де се тих го ди на Мајкл Дојл по ку шао је до пу ни ти Кан тов ар-
гу мент тврд њом да де мо крат ске др жа ве не ће ра то ва ти ме ђу со бом, 
што под у пи ре исто ри јом „ли бе рал них“ ре жи ма од кра ја ХVIII ве-
ка, ка да их је би ло са мо три (Швај цар ска, САД и Фран цу ска) до 
кра ја ХХ ве ка ка да је та квих др жа ва би ло пре ко че тр де сет.72) Осла-
ња ју ћи се на Кан та Дојл за кљу чу је да што се ви ше по ве ћа ва број 
ли бе рал них др жа ва, ве ће су шан се за ус по ста вља ње гло бал ног 
ми ра.73) Чак ни ова до пу на не по ма же мно го Кан то вом ар гу мен ту, 
бу ду ћи да те о ри ја ли бе рал ног, од но сно де мо крат ског ми ра и са ма 
по чи ва на ста кле ним но га ма. Оба кључ на еле мен та ове те о ри је, а 
то ће ре ћи и де фи ни ци ја де мо кра ти је (од но сно ли бе рал не др жа ве) 
и де фи ни ци ја ми ра, оста ју под зна ком пи та ња, бу ду ћи да Дојл из 
пој ма ра та ис кљу чу је ко ло ни јал не и гра ђан ске ра то ве, те тај не опе-
ра ци је што уна пред су жа ва по ље на ко ме се мо же при ме ни ти ње гов 
ар гу мент.74) Про бле ма ти чан је Дој лов по јам де мо кра ти је (ли бе рал-
не др жа ве)75), бу ду ћи да се из кру га ли бе рал них зе ма ља на си лу 
ис кљу чу је на при мер цар ска Не мач ка. Ово ис кљу че ње слу жи то ме 
да се те о ри ја де мо крат ског ми ра не би рас па ла на при ме ру Пр вог 
свет ског ра та, ко ји би он да по стао од ли чан при мер ме ђу соб ног ра-
та ли бе рал них др жа ва.76) Ме ђу тим, чак и ка да се ис кљу чи не мач ки 

72) Mic hael W. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs” in: Phi lo sophy and Pu blic 
Af fa irs, Vol. 12, No. 3, 1983, pp. 205-235. Mic hael W. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics” 
in: The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Vol. 80, No. 4, 1986, pp. 1151-1169.

73) Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, 1156.

74) Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs”, pp. 214-216. Doyle, “Li be ra lism and 
World Po li tics”, pp. 1165-1167. По зна то је да је САД во ди ла ви ше та квих тај них опе ра ци-
ја, а свр га ва ње Аљен деа у Чи леу би ло је при мер тај не опе ра ци је про тив јед не де мо кра-
ти је, што у фу сно ти при зна је и Дојл ко ји све јед но у то ме не ви ди ве ли ку пре пре ку сво јој 
те зи.

75) Дојл го во ри о ин ди ви ду ал ној сло бо ди, по ли тич кој пар ти ци па ци ји, при ват ној сво ји ни и 
јед на ко сти шан си, као ка рак те ри сти ка ма ко је де ле све ли бе рал не др жа ве, иако ни јед на 
ни је уса вр ши ла све ове ка рак те ри сти ке. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, 1152.   

76) У јед ној ду гач кој фу сно ти, Дојл при зна је да је цар ска Не мач ка „те жак слу чај“ и по ку-
ша ва да оправ да ње но ис кљу че ње из кру га ли бе рал них др жа ва. Ме ђу тим, из гле да да је 
Дојл био мно го стро жи пре ма Не мач кој не го пре ма дру гим др жа ва ма на ње го вој ли сти. 
Би ло ка ко би ло, Дој ло ва ли ста и са и без Не мач ке оста је из у зет но про бле ма тич на. Ни је 
ја сно из ко јих раз ло га ме ђу ли бе рал не др жа ве ни је увр ште на кра ље ви на Ср би ја, чак ни 
у пе ри о ду 1903-1914, као ни кра ље ви на Ју го сла ви ја (из у зи ма ју ћи пе ри од дик та ту ре). 
Са дру ге стра не Фран цу ска је у пе ри о ду од 1790. до 1795. го ди не ли бе рал на др жа ва, 
што укљу чу је и вре ме ре во лу ци о нар ног те ро ра! Та ко ђе, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
се тре ти ра ју као ли бе рал на др жа ва од 1776. го ди не иако Дојл у фу сно ти до да је да су до 
кра ја гра ђан ског ра та са мо се вер не др жа ве би ле ли бе рал не. Исти слу чај је и са Швај цар-
ском за ко ју твр ди да је би ла ли бе рал на, са мо у не ким кан то ни ма. Пре ма то ме, сва три 
слу ча ја са кра ја XVI II ве ка су про бле ма тич на. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign 
Af fa irs”, pp. 209-212, 216-217. Doyle, “Li be ra lism and World Po li tics”, pp. 1164-1165.
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слу чај Дојл тре ба да се из бо ри са ве ли ким бро јем дру гих слу ча је ва 
на при мер грч ко-тур ским су ко бом, по де лом Ки пра, Фо кланд ским 
ра том, те агре си јом НА ТО на СР Ју го сла ви ју. 

По ред то га, по за ди на Дој ло вог ар гу мен та је та ко ђе про бле-
ма тич на, јер ако се ли бе ра ли зам схва ти као јед на од иде о ло ги ја, то 
за пра во зна чи да ка да би чи тав свет при хва тио јед ну исту иде о ло-
ги ју су ко ба у све ту ви ше не би би ло.77) 

По чет ком XXI ве ка Иван Јан ко вић и Бо ри слав Ри стић од ла-
зе да ље од Дој ла по ку ша ва ју ћи да по мо ћу Кан то вог спи са о ми-
ру оправ да ју аме рич ку спољ ну по ли ти ку и вој не ин тер вен ци је у 
вре ме Џор џа Бу ша мла ђег.78) Ре ган, Буш, Рам сфелд и Вол фо виц се 
ов де схва та ју као кан тов ски „мо рал ни по ли ти ча ри“, а аме рич ка ин-
тер вен ци ја у Ира ку као мо рал но оправ да на са ста но ви шта уво ђе ња 
ре пу бли кан ског уре ђе ња у овој зе мљи.79) Ако је ре пу бли кан ско уре-
ђе ње услов ус по ста вља ња веч ног ми ра, он да је мо рал но оправ да но 
во ди ти ра то ве про тив де спо ти ја ка ко би се по ве ћао број ре пу бли ка 
у све ту, чак и он да ка да де спо ти је не пред ста вља ју ни ка кву прет њу 
свет ском ми ру. „Са ста но ви шта 'мо рал ног' иде а ла ми ра, не ма ни ка-
квих не до у ми ца у по гле ду ко ри шће ња си ле у ци љу ње го вог ус по-
ста вља ња; је ди на гра ни ца ко ју по ста вља пра ву ли бе рал них др жа ва 
да пу тем си ле укло не де спот ске ре жи ме, је сте ре ал на мо гућ ност да 
се то оба ви, од но сно це лис ход ност пре у зи ма ња вој не ин тер вен ци је 
са аспек та фак тич ког од но са сна га. Ако је вој но укла ња ње не ког 
'не ре пу бли кан ског' ре жи ма са овог аспек та мо гу ће, он да је мо рал-
на оба ве за ко а ли ци је ли бе рал них зе ма ља да пре ду зму ак ци ју.“80) 
Ова кво по зи ва ње на Кан та је про бле ма тич но, јер ауто ри за не ма-

77) Исти ни за во љу Дојл по ку ша ва да се од бра ни од ове при мед бе та ко што твр ди да исто 
не ва жи и за дру ге иде о ло ги је. Та ко он ка же да су со ци ја ли стич ки, фа ши стич ки и ко-
му ни стич ки ре жи ми су ви ше крат ко тра ја ли да би се мо гли узи ма ти у раз ма тра ње, те да 
су фа ши стич ке (у ши рем сми слу) и ко му ни стич ке др жа ве ипак би ле уме ша не у су ко бе 
са сво јим иде о ло шким исто ми шље ни ци ма. На жа лост, Дојл из бе га ва да на ве де при ме ре 
та квих су ко ба за др жа ва ју ћи се са мо на оп штој тврд њи. Са дру ге стра не, Дојл је по но во 
у про бле му ка да ка же да су др жа ве при ти сну те свет ским ра том при ну ђе не да се од лу че 
на ко јој стра ни ће се бо ри ти, ли бе рал не др жа ве ће и по ред свих ме ђу соб них на пе то сти, 
ући у са вез про тив не ли бе рал них. Та кве иде о ло шке са ве зе оства ри ли су и ко му ни стич ке 
и фа ши стич ке др жа ве. По ред то га, ако Дојл ми сли на Дру ги свет ски рат, он мо ра об ја-
сни ти чи ње ни цу да су ли бе рал не др жа ве би ле у са ве зу не са мо јед не са дру ги ма, не го и 
са јед ном то та ли тар ном др жа вом. Doyle, “Kant, Li be ral Le ga ci es, and Fo re ign Af fa irs”, pp. 
217, 222.

78) Иван Јан ко вић, Бо ри слав Ри стић, „Pax Ame ri ca na и веч ни мир“, у: Ка та лак си ја. Ин тер
нет ма га зин за ли бе рал ну Ср би ју http://katalaksija.com/2004/01/31/pax-americana-i-vecni-
mir/ (приступљено 6. 4. 2015.)

79) Пада у очи сличност између интерпретације Кантовог списа код француских 
револуционара и тумачења које нуде Јанковић и Ристић. И једни и други се служе 
Кантом како би оправдали крсташки поход у име слободе и мира.

80) Ibi dem.
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ру ју свих шест пре ли ми нар них чла но ва веч ног ми ра, а по себ но 
за бра ну ин тер вен ци је у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. При 
то ме пре ли ми нар ни чла но ви и вре мен ски и ло гич ки пред хо де де-
фи ни тив ним чла но ви ма. Та ко ђе, ни је си гур но да би ова ква ин тер-
пре та ци ја Кан та из др жа ла услов пу бли ци те та. Ка да би ко а ли ци ја 
ре пу бли кан ских ре жи ма јав но об зна ни ла сво је пла но ве да сву да 
где је то мо гу ће сме њу је де спот ске и уво ди ре пу бли кан ске ре жи ме 
ну жно би про тив се бе иза зва ла вој ну ак ци ју угро же них де спот ских 
ре жи ма. Са дру ге стра не, ауто ри по ка зу ју вр ло ма ло раз у ме ва ња за 
Кан тов ар гу мент по сте пе них ре фор ми. 

На су прот Кан то вом ар гу мен ту Хер фрид Мин керл до ла зи до 
па ра док сал ног за кључ ка да су де мо крат ске им пе ри је ра то бор ни је 
од ауто крат ских, чи ме би се мо гло об ја сни ти мно штво ра то ва ко-
је су САД во ди ле по сле 1945. го ди не.81) Иако Кант ни је го во рио о 
им пе ри ја ма, то у овом тре нут ку и ни је од ве ће ва жно сти. Ме ха ни-
зам по ко ме се на род ко ји тре ба да ра ту је и сам сно си тро шко ве 
ра та те шко од лу чу је за рат очи глед но не де лу је, бу ду ћи да јав ност 
мо же би ти ра то бор ни ја од вла де. Чак и ка да је јав ност рас по ло же-
на за мир, по ли ти ча ри мо гу од лу чи ти да во де при кри ве не ра то ве, 
тај не ин тер вен ци је или ра то ве ко ји по чи ва ју на из ми шљо ти на ма 
и пре ва ра ма (на вод но уби ја ње ку вај тских бе ба, слу чај Ра чак или 
ирач ко оруж је за ма сов но уни ште ње). На при ме ру Ира ка ви ди се 
да је јав ност све сно до ве де на у за блу ду. Та ко ђе Кан тов ар гу мент 
се по ка зао при лич но тан ким ка да се по сма тра у све тлу афе ре Ви-
ки ликс. До ку мен та Ви ки лик са до во де у сум њу прет по став ку да 
се де мо кра ти је (код Кан та ре пу бли ке) у сво јој спољ но-по ли тич кој 
прак си по на ша ју дру га чи је не го де спо ти је.82) Шта ви ше на при ме ру 
САД се по ка за ло да су де мо кра ти је скло не да шпи ју ни ра ју чак и 
сво је са ве зни ке (та ко ђе де мо кра ти је). Као што по ка зу ју до ку мен та 
Ви ки лик са, твр ди Ју ли јан Ни да-Ри ме лин, и де мо крат ске др жа ве су 
скло не по вре ди прин ци па пу бли ци те та.83) 

По ред то га, ар гу мент тро шко ва се мо же окре ну ти на дру гу 
стра ну, ка да ста нов ни штво ни је не по сред но за хва ће но ра том, ка-
да мо же да се осло ни на стра ну или про фе си о нал ну ар ми ју и ка да 
уви ди да се из јед ног крат ког и ефи ка сног ра та мо же из ву ћи ко рист, 
на род јед не де мо крат ске др жа ве мо же се од лу чи ти за рат, што се 

81) Хер фрид Мин клер, Им пе ри је: ло ги ка вла да ви не све том – од ста рог Ри ма до Сје ди ње
них Др жа ва, Ал ба трос плус, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 208. 

82) Ju lian Ni da-Rüme lin, „De mo kra tie will Öffentlichkeit: Hat Im ma nuel Kant von Wi ki le aks 
geträumt? Der Phi lo soph hi elt ra di ka le Publizität für eine Be di nung des Fri e dens“ in: Die Ze it 
http://www.ze it.de/2010/51/Wi ki le aks (при сту пље но 6. 4. 2015.)

83) Ni da-Rüme lin, op. cit. 
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по но во мо же уочи ти на слу ча ју САД, ко је су ви ше стру ко про фи ти-
ра ле од уче шћа у Пр вом свет ском ра ту.84)

Ни дру ги де фи ни тив ни члан, од но сно иде ја са ве за др жа ва 
ни је без сво јих ма на. На и ме, Кант ни шта не го во ри о мо гућ но сти 
да се је дан та кав са вез из мет не у ин стру мент им пе ри ја ли стич ке 
по ли ти ке јед не др жа ве, ко ја би та кав са вез мо гла ко ри сти ти за ши-
ре ње сво је мо ћи и ути ца ја. На рав но, Кант оста вља мо гућ ност да 
др жа ве на пу сте са вез, али из це ли не спи са мо же се за кљу чи ти да 
он сам не раз ма тра озбиљ но та кву мо гућ ност, јер ка да би др жа ве 
мо гле сту па ти у та кав са вез или из ње га из ла зи ти по сво јој во љи, 
мо гло би се прет по ста ви ти и исто вре ме но по сто ја ње ви ше та квих 
са ве за. Ова ква мо гућ ност од ве ла би Кан та до пи та ња прав ног ре-
гу ли са ња од но са ме ђу са ве зи ма.

По ред оста лог, као што је при ме тио још Генц, Кан тов ар-
гу мент по чи ва на по јед но ста вље ном схва та њу чо ве ка и при ро де. 
Чо век ни је чи сто ум но би ће и у ње му де лу је бор бе ни на гон.85) Кан-
то во ин си сти ра ње на чо ве ко вој ра ци о нал но сти оне мо гу ћа ва му да 
у људ ским по ступ ци ма пре по зна сна жну уло гу емо ци ја и на го на. 
Веч ни мир мо же би ти зах тев ума, али ако ра зум ни је у ста њу да нас 
усме ра ва у на шем де ло ва њу, тај зах тев ће за у век оста ти не ис пу-
њен.86) Ако се чо век схва ти као про бле ма тич но, опа сно и ди на мич-
но би ће, скло но су ко бља ва њу, веч ни мир оста је нео ства рив.87) Ова-
кво схва та ње чо ве ка до во ди и Дој ла у не при јат ну по зи ци ју. Мо же 
се прет по ста ви ти да се ли бе рал не др жа ве не ће су ко бља ва ти ме ђу 
со бом све док бу де би ло не ли бе рал них др жа ва, ко је се по сма тра ју 
као за јед нич ки не при ја те љи. Али ка да ви ше не бу де би ло не ли бер-
лних др жа ва, чо ве ко ва про бле ма тич на при ро да ће иза зи ва ти раз ли-
чи те по де ле и ме ђу ли бе рал ним др жа ва ма. Као што је по ка зао Карл 
Шмит, из ре ли гиј ских ра то ва XVI ве ка на ста ли су на по ла још кул-
тур но, а на по ла већ еко ном ски де тер ми ни са ни на ци о нал ни ра то ви 
XIX ве ка и, ко нач но, на про сто еко ном ски ра то ви.88) „Крат ки“ ХХ 
век био је пе ри од су ко бља ва ња ве ли ких иде о ло ги ја. Ако је та ко, за 

84) Мин клер, op. cit. 209-213.

85) Fri e drich Gentz, „Über den ewi gen Fri e den“ in: Nans Jörg Nen nec ke (Hg.), Re vo lu tion und 
Gle ic hge wicht, Ma nu script, Wal trop und Le ip zig, 2010, S. 319.

86) Ово је при ме тио још Ши лер (ина че оду ше вље ни кан то вац) ко ји је сма трао да Кан то ва 
ри го ро зна ети ка чи ни људ ско де ло ва ње не мо гу ћим. Она јед но став но су ви ше зах те ва од 
чо ве ка.

87) Карл Шмит, По јам по ли тич ког, у: Сло бо дан Са мар џић (ур.) Нор ма и од лу ка: Карл 
Шмит и ње го ви кри ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001. 

88) Карл Шмит, До ба не у тра ли за ци ја и де по ли ти за ци ја, у: Сло бо дан Са мар џић (ур.) Нор ма 
и од лу ка: Карл Шмит и ње го ви кри ти ча ри, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 64.
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прет по ста ви ти је да ће се из во ри су ко ба ме ња ти и у бу дућ но сти, 
те да ће у бу ду ћим су ко би ма ли бе рал но уре ђе ње игра ти ону уло гу 
ко ју је пи та ње ре ли ги је игра ло у вре ме еко ном ски де тер ми ни са них 
ра то ва.

И по ред свих не до ста та ка ко ји му се мо гу пре ба ци ти из да-
на шње пер спек ти ве, Кан тов спис и 220 го ди на на кон свог на стан ка 
пред ста вља је дан од нај вред ни јих до при но са иде ји оства ре ња ми-
ра. 
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Du san Do sta nic

KANT’S PRO JECT OF ETER NAL 
PEACE – 220 YEARS LA TER

Re su me
In this pa per the aut hor de als with Kant's pro ject of eter nal pe a-

ce. Re a son for this is 220th an ni ver sary of the first pu bli ca tion of this 
most ci ted and pro bably most in te re sting Kant's po li ti cal work. Many 
aut hors find in this do cu ment ro ots of in ter na ti o nal in sti tu ti ons such as 
Le a gue of Na ti ons and Uni ted Na ti ons. In most re cent ti me this Kant's 
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work is be co mes mo re and mo re in te re sting in the con text of de mands 
for de moc ra tic pe a ce, glo bal ju sti ce and system of col lec ti ve se cu rity. 
In the light of such re-ac tu a li sa tion of Kant's eter nal pe a ce the aut hor 
de als with pla u si bi lity of Kant's ar gu men ta tion. 

The pa per is di vi ded in three se pa ra te parts. In the first part is gi-
ven hi sto ri cal con text of Kant's eter nal pe a ce. Af ter that in the se cond 
part the aut hor analysis Kant's work and his ar gu men ta tion. Fi nal part 
de als with the pla u si bi lity of Kant's ar gu men ta tion. 

Af ter 220 years most of Kant's sug ge sti ons and ide as so und too 
op ti mi stic and in so me ca ses Kant fa ils to pro vi de a mec ha nism which 
sho uld gi ve so me gu a ran ti es for his pro po si ti ons. His op ti mism is ba-
sed on a ra ti o na list idea of a man who is in es sen ce non pro ble ma ti cal 
cre a tu re. Ho we ver, with all his flaws Kant's in ter nal pe a ce re ma ins in-
te re sting and in spi ra ti o nal do cu ment in our ti me.
Key words: Im ma nuel Kant, eter nal pe a ce, the world re pu blic, a union of sta tes

* Овај рад је примљен 20. маја 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
01. јуна 2015. године.




