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Карл Шмит, Фе дон  
2011 – Бе о град

Карл Шмит је је дан од нај кон
тро верз ни јих пи са ца два де се тог 
ве ка, и као та кав иза зи ва па жњу и 
да нас, ди вље ње и по до зре ње. Из 
тог раз ло га смо се освр ну ли на ње
го ву књи гу Но мос зе мље.  У овој 
обим ној књи зи он пред ста вља 
осно ву за ства ра ње ме ђу на род ног 
пра ва, и сме шта га у је дан по јам, 
ко ји је био по знат у ста рој Грч кој, 
у сво јој це ло сти, од че га је пре ма 
Шми ту, да нас оста ла са мо бле да 
сен ка, и пу ко по зи ти ви стич ко на
бра ја ње.

Да би об ја снио за што је реч no
mos уоп ште зна чај на, он по чи ње 
са са мим кон сти ту тив ним до га
ђа ји ма, ко ји кре и ра ју пра во са мо 
по се би. Зе мља је по ње му мај ка 
пра ва, и она као та ква има три 
ме ре. Пр во, уну тра шњу ме ру, у 
сми слу се тве и об ра де зе мљи шта, 
уло же ног ра да и тру да. На гра да 
за овај труд је раст. Дру га ме ра је 
кр че ње и об ра ђи ва ње зе мљи шта, 
и по ста вља ње ли ни ја раз де о бе, и 
тре ћа огра де и са ми гра нич ни ка
ме но ви. Зе мља је да кле кроз ове 
три ме ре, по ве за на са са мим пра
вом.

Ме ђу тим, у овај кон сти ту тив
ни до га ђај ства ра ња пра ва не ула
зи и мо ре, са об зи ром на чи ње ни
цу, да пр ве за јед ни це ни су би ле у 
мо гућ но сти да га осво је, јер ни су 
има ле сред ства, а и бо ја ли су се 
во де, па су пра ви ли на се ља да ле ко 
и од са мих ре ка. 

У том пе ри о ду, пр ви пут се ја
вља ју и гу са ри, чи ја реч по ти че 
од грч ке pe i ran, ко ја под ра зу ме ва 
усу ди ти се(стр. 12). Тек са ве ли
ким по мор ским цар стви ма они 
по ста ју зло чин ци, и би ва ју го ње
ни као та кви. 

Пра чи но ви пра ва на су прот 
то ме оста ју ве за ни за зе мљу, осва
ја ње, за у зи ма ње, осни ва ње гра до
ва и ко ло ни ја(стр. 14).

Ова фор му ла је ка ко на во ди 
Шмит  сро че на у књи зи Иси до ра 
Се виљ ског „Гра ци ја нов де крет“, у 
ко ме се из ла же су шти на ме ђу на
род ног пра ва, у об ли ку осва ја ња, 
ра то ва и та ко да ље(стр. 14).
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По Шми ту, пра во на ста је за
у зи ма њем зе мље у дво стру ком 
сми слу, пре ма спо ља шно сти и 
пре ма уну тра шњо сти. Пи та ње 
уну тра шњо сти се од но си на са ме 
од но се уну тар гру пе ко ја осва ја и 
рас по де љу је осво је не по се де уну
тар гру пе, као и вла снич ка пра ва 
у ро дов ском сми слу. Пре ма спо
ља шно сти гру па сто ји на спрам 
не ких дру гих осва ја ча, ко ји та ко ђе 
за у зи ма ју зе мљу и ства ра ју сво је 
пра во. 

Та ко се ства ра пра во над зе
мљом, и сук це си ја тог пра ва. (стр. 
16)

Прав ни ци по зи ти ви сти сма
тра ју вр хов ну сво ји ну у при ват но 
прав ном сми слу, не и у оном сми
слу на ко ји се  Шмит по зи ва, и ко ји 
се ра ђа у за у зи ма њу зе мље. Они 
вла да ви ну над зе мљом сма тра ју 
као вр ше ње јав не вла сти, не и као 
вла да ви ну ко ја је са ма се би циљ, и 
по се си ју мо ћи са му по се би. Пре
ма Шми ту, по је ди ни ве ли ки фи
ло зо фи пра ва су пре по зна ли ову 
пра осно ву пра ва, ко ја укљу чу је 
и зе мљи ште. Ta ko Ђ. Ви ко сма тра 
да су љу ди пра во до би ли од хе ро
ја, а да су пра еле мен ти и чи но ви 
људ ских пра ва би ли де о ба зе мљи
шта, ре ли ги ја, скла па ње бра ко ва, 
и пра во на азил.

Шмит се да ље по зи ва на Ло ка 
и Кан та, ка ко би да ље раз ра дио 
сво ја гле ди шта. Пре ма Ло ку, су
шти на по ли тич ке вла сти је ју рис
дик ци ја над зе мљом (стр.18). За 
са мог Кан та, ка ко га Шмит на во

ди, пр во сти ца ње не мо же би ти ни 
јед но дру го до сти ца ња зе мљи шта 
(стр. 18) Кон сти ту тив ни еле мент 
сва ке за јед ни це је за у зи ма ње зе
мље (стр. 19). Сто га је исто ри ја 
ме ђу на род ног пра ва исто ри ја за
у зи ма ња зе мље (20).

Вла да ви на у том сми слу под
ра зу ме ва ус по ста вља ње кон тро
ле над зе мљом, мо рем и ва зду хом. 
Шмит ка же да ће ва здух про ждра
ти мо ре, па и зе мљу, а да ће пла не
та по ста ти скла ди ште ѕа си ро ви
не и но са че ави о на (стр. 21).

Сва ова раз ма тра ња су ре флек
си ја до га ђа ја ко ја су прет хо ди ла 
гло бал ном ме ђу на род ном пра ву. 
У том вре ме ну су ци ви ли за ци је 
има ле пој ма о то ме, где се ко ја на
ла зи, Ки не ска и Рим ска ре ци мо, 
али ни су има ле „на уч но“ ис ку ство 
у це ли ни, тј гло бал ни ка рак тер. 

Шмит на во ди Те о до ра Мон
зе на, и ње го ве на во де да су у том 
пе ри о ду, пред гло бал ном, сва ки 
стра нац био не при ја тељ,  а сва ки 
рат био до уни ште ња(стр. 23).

Пр ви уго вор ко ји је остао са
чу ван из древ них вре ме на је из
ме ђу Рам зе са Дру гог, и Ха ту си ла, 
вла да ра Хе ти та. Овај уго вор се 
од но сио на по моћ око спо ља
шњих и уну тра шњих не при ја те
ља, из ру че њу из бе гли ца и еми гра
на та, ам не сти ја. Ово се у исто ри ји 
на зи ва ло „двој на хе ге мо ни ја“.

Сви ве ли ки по ли тич ки ком
плек си мо ћи ко ји су фор ми ра
ни на Ис то ку и За па ду у пе ри о ду 
Ста рог или Сред њег ве ка, су чи



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 303-313

305

сто кон ти нен тал не, реч не или 
у нај бо љем слу ча ју кул ту ре уну
тра шњих мо ра по пут Рим ског 
цар ства(стр. 26). Но мос њи хо вог 
про стор ног уре ђе ња и ни је био 
од ре ђен кроз су прот ност из ме ђу 
коп на и мо ра(стр. 26).

Ка да се ство ре цар ства, на ста
ју тро стру ке ве зе. Од но си из ме
ђу са мих им пе ри ја, од нос на ро да 
уну тар истих, и од но си пле ме на 
и им пе ри ја. Ова кво ме ђу на род но 
пра во, ни је има ло гло бал ни ка
рак тер, за то је оста ло рун ди мен
тал но. Из ове чи ње ни це, про из
и ла зи раз лог за рат до уни ште ња, 
ко ји се до га ђао из ме ђу по је ди них 
им пе ри ја(28). Уну тар цар ства ме
ђу тим, је на ро ди ма до зво ље но 
ме ђу на род но прав но по сто ја ње. 
Шмит са по ма ло иро ни је, на во ди 
тач ну чи ње ни цу, да су у Спар ти 
Хе ло ти ма да та прав на при зна ња, 
та ко што су им сва ке го ди не об ја
вљи ва ли рат, и ишли да их уби ја ју.

Да ље се Шмит обра ћа Хри
шћан ском ме ђу на род ном пра ву. 
Оно што је Хри шћан ско пра во 
до не ло на свет је пи та ње пра вед
ног ра та, ко је је би ло та ква ино
ва ци ја, да је ушло у са му иде ју и 
основ не прин ци пе Ли ге на ро да.

Res pu bli ca Chri sti a na се као 
про стор ни по ре дак раз ви ла у вре
ме ну се о бе на ро да ка да су у Евро
пу ушли Лан го бар ди, Ван да ли, 
Го ти, Сло ве ни. По је ди ни су осва
ја ли те ри то ри је, а не ки су пот пи
си ва ли спо ра зу ме са Па пом. Оно 
што је пр во про и за шло из ова

кве јед не по ли тич ке ле гу ре је сте 
Бур гунд ско кра љев ство. Зе мља је 
би ла де ље на из ме ђу Гер ма на ко
ји су за у зи ма ли зе мљу, и ве ле по
сед ни ка зе мље, ко ји да ти ра ју још 
од пе ри о да пре кра ха За пад ног 
Рим ског цар ства. Ме ђу на род но 
прав но је дин ство, ко је је на ста
ло ова квим уго во ри ма, се зва ло 
Re pu bli ca Chir sti a na. Њен no
mos је од ре ђен срук ту ра ма и сме
шта њи ма. Област па га на је би ла 
ми си о нар ска област, а пра во на 
по кр шта ва ње је до ла зи ло од Па
пе, пре ко Хри шћан ског вла да ра. 
Зе мље му сли ма на су би ле не при
ја тељ ске, а про тив њих су во ђе ни 
Све ти ра то ви.

Нај за ни мљи ви ји део ње го вог 
из ла га ња је сва ка ко исти ни та чи
ње ни ца да уну тра шњи ра то ви у 
Евро пи ни су уки да ли Res pu bli
ca Cri sti a na, већ су то би ле бор бе 
око по ла га ња пра ва из ме ђу кра
ље ва под „Па пи ним сун цем“, од
но сно истим по рет ком ко ји ни ко 
ни је на па дао као та кав(стр. 33).

У Сред њем ве ку, Цар и Па па 
су би ли ви дљи ви пред став ни ци 
бо жан ства на зе мљи. Исто ри ја 
је у том сми слу бор ба за Рим, не 
и про тив Ри ма. Кон ти ну и тет са 
Рим ским цар ством се на ла зи у 
при зна њу, да и са мо Хри шћан ско 
цар ство има соп стве ни крај, као 
и сва ко цар ство(От кро ве ње Јо
ва но во). У том сми слу Хри шћан
ско цар ство се на ла зи у сми слу 
katec hon, то јест за др жа ва те ља 
зла. Цар ство ни је на го ми ла ва ло 
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моћ са мо по се би, већ је пра вље на 
раз ли ка из ме ђу po te stas и auc to ri
tas(стр. 36). Па па и Цар су се са мо 
раз ли ко ва ли по угле ду, а про бле
ма тич ни од но си цр кве и цар ства 
су бит но дру га чи ји од ка сни јег 
про бле ма из ме ђу од но са цр кве и 
др жа ве. Др жа ва се ја вља као фор
ма пре ва зи ла же ња гра ђан ског 
ра та, док је Цар по не кад по ла гао 
пра во на auc to ri tas а Па па на po
te stas(стр. 36).

Не во ља је на ста ла тек ка да је 
у три на е стом ве ку, уве де но Ари
сто те ло во уче ње о so ci e tas per
fec ta, по ко ме се цр ква и цар ство 
одва ја ју на две so ci e tas per fec ta, 
а пра во на ми си о нар ски рад до
би ја од Па пе, од но сно пра во на 
екс пан зи ју те ри то ри ја. Цар ни је 
имао ап со лут ну моћ, већ за дат ке, 
не по вер ти ка ли над дру гим ку ћа
ма, већ за да так у об ли ку „ми си је“, 
ко ја по ти че из дру ге сфе ре, а не 
до сто јан ства кра ље ва(стр. 38).

У Дан те о вој Мо нар хи ји, цар
ство се тре ти ра као „нај са вр ше
ни ји“ по јав ни об лик људ ских за
јед ни ца(стр. 38). Ја вља се иде ја са
вр ше них и аутар хич них за јед ни ца 
ко је су у ста њу да ис пу не сво ју 
свр ху и сми сао(стр. 38). Са об зи
ром да овај кон цепт ни је узео у 
об зир katec hon, мо же во ди ти да
ље са мо це за ри зма, ко ји за ме њу је 
„ле пу“ иде ју Хри шћан ско га цар
ства, и ко ји се ра ђа у Фран цу ској 
ре во лу ци ји. 

 Бо на пар ти стич ко цар ство би
ло је пр ви и нај у па дљи ви ји при
мер од пап ске кру не одво је ног це

за ри зма(стр. 39). Ово је дру га чи је 
цар ство од Хри шћан ског. 

Цар ска кру на Све тог Рим ског 
ца ра је би ла збир ка кру на, и на
след них пра ва. Ка да је то пра во 
Не мач кој од у зе то, њен зе маљ ски 
pa tos, при мат је пр во дат дру гим 
кру на ма, а кру на Све тог рим ског 
ца ра је све де на на пу ко по сто ја ње, 
већ у 14. И 15. ве ку. По ве за ност 
те ри то ри јал ног и хри шћан ског 
цар ства је за бо ра вље на. У не ста
ја њи ма тих про стор них пој мо
ва, на ја вљу је се оп шти не ста нак 
сред ње ве ков ног по рет ка(стр. 41). 
Ме ђу тим оно што оста је на сна зи 
је по јам ти ра ни је, као не при ја те
ља чо ве чан ства. Он је за јед нич ки 
не при ја тељ за по ре дак коп на, као 
што је пи рат не при ја тељ људ ског 
ро да за по ре дак мо ра(стр. 41). 

Но мос је Грч ка реч за пр во ме
ре ње, ко ја је осно ва за сва бу ду ћа 
ме ре ња(стр. 44). Она у се би но си 
зна че ње сме шта ња и по рет ка.

По Шми ту, од со фи ста не по
сто ји ви ше ту ма че ње да су no mos, 
и за у зи ма ње зе мље у ме ђу соб ној 
ве зи. На рав но оно што он пре
ви ђа је чи ње ни ца да се не мо же 
спро во ди ти кон стант но на си ље, 
пре ма сви ма, ка ко спо ља, та ко и 
пре ма уну тра, па се и no mos као 
та кав мо ра ме ња ти, што во ди „раз
вод ња ва њу“ пој ма, јер је и сам чин 
на си ља про ме нио фор му, или не
стао.

Код Пла то на no mos  зна чи she
don, пу ко пра ви ло. No moi, има ју 
по не што од на лич ја мо дер ног за
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ко на, а Aристо тел раз ли ку је по ли
те ју од no moi. За Те о фра ста no moi 
су би ли про пи си раз ли чи тих по
ли те ја, а за Ксе но фа на, сва ка пи
сме на на ред ба но си о ца вла сти је 
би ла no mos(стр. 45). 

По Шми ту, Со лон је ство рио 
по ли те ју и но мои де о бом зе мље 
и от пи сом ду го ва. Да кле сла бље
њем ари сто кра ти је, ја ча пра во 
са мо по се би. За Ари сто те ла, no
mos је вла да ви на сред њег, до бро 
рас по ре ђе ног вла сни штва над зе
мљом(стр.46).

Та ко је пре ма Шми ту, по ре кло 
no mo sa, ко је ле жи у за у зи ма њу зе
мље не ста ло, а зна че ње „ис па ри
ло“ у ан тите за ма.

Шмит не ис ко па ва no mos  да 
би по ка зао ин сти ту ци је ра не 
исто ри је, већ да ука же на од нос 
no mo sa и по ла га ње пра ва на за у
зи ма ње зе мље.

Но мос до ла зи од ре чи ne mein 
ко ја зна чи де ли ти и на па са ти(стр. 
49). То зна чи да је no mos ме ра ко ја 
од ра жа ва и од ре ђу је лик по ли тич
ког, со ци јал ног и ре ли гиј ског по
рет ка(стр. 49).

Код Пин да ра је no mos краљ, а 
код Ари сто те ла је тај по јам су про
тан ста бил ној вла да ви ни „сред ње 
кла се“ услов но ре че но. Ово је по 
Шми ту он на пи сао јер је имао у 
ви ду Ксерк са, Пер сиј ског де спо
та, ко ји је по се до вао чи сту моћ, 
нео гра ни че ну би ло ка квим прин
ци пи ма. Шмит твр ди тех нич ки 
да та кав no mos сам по се би и ни је 
да кле лош, јер не же ли  да раз у ме 

оно што је сам Ари сто тел знао, на 
осно ву на го ми ла ног Грч ког ис ку
ства. Ни је он имао у ви ду Ксерк са, 
већ свог дра гог уче ни ка Алек сан
дра Ма ке дон ског, ко ји је сло мио 
мно ге no mo se, Грч ки, Еги пат ски,  
Пер сиј ски  и по ку шао да уђе и у 
Ин ди ју, ста за ма ста рих Грч ких 
мо ре пло ва ца.

Код Пла то на је no mos пра во 
ја че га, а у Не мач кој „ме тар мо фо за 
би ћа у тре ба ње“(стр. 53).

Но мос по ње му ни је ве зан за 
прав ни по зи ти ви зам Кел зе на на 
при мер, већ је no mos по ње му кон
сти ту тив ни исто риј ски до га ђај, 
чин ле ги ти ми те та, ко ји ле га ли тет 
чи ни сми сле ним(стр. 53).

Он да ље на бра ја Ни дер ма је
ра, Јо ста Три ра, Сал ви ни ја, ко ји 
на гла ша ва ју ве зу no mo sa и за у зи
ма ња зе мље. Сал ви ни је иде чак 
ко рак да ље, и го во ри да су сво јим 
по зи ти ви змом прав ни ци укло
ни ли на си ље, као кон сти ту тив ни 
еле мент пра ва.

Та ко се на си ље са кри ва у пра
ву, јер се ства ра нор ма ко ја у фор
ми за ко на ша ље др жав ним ор га
ни ма ко ји при ме њу ју за кон(стр. 
57). По зи ти ви зам да кле кри је по
ре кло на си ља у нор ма ма, јер не ре
зли ку је за кон и ме ру(стр. 57). За то 
се сва ка јав на или тај на на ред ба 
мо гла би ти за кон, пу ким из вр ша
ва њем(стр. 57.)

Шмит да ље ис тра жу је по ре
кло no mo sa чи та њем Хо ме ра. Не
што по сто ји пре no mo sa и ва жи 
за све љу де, no us или  no os, као 
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дух љу ди, и као не што што је за
јед нич ко свим љу ди ма. Оди сеј је 
био тај ко ји је пу то вао, и упо знао 
ду хо ве мно гих гра до ва по сле па да 
Тро је, и ви део шта је сви ма за јед
нич ко. Он да ље оп ту жу је све оне 
ко је му до де љу ју по ча сно ме сто 
пр вог со ци јал ног пси хо ло га, као 
нео сно ва но при зна ње, и ка же да 
ни је мо гу ће да се он ин те ре со вао 
за дух љу ди, јер је то „пр ви“ ура дио 
Хе гел, и да се са тим у ве зи он мо
гао ин те ре со ва ти са мо за no mos у 
фор ми утвр да гра до ва ко ја је ви
део пу ту ју ћи, јер је не мо гу ће да је 
ста ри мо ре пло вац за пра во ишао у 
гра до ве да упо зна љу де, већ је са мо 
пло вио око њих! 

„Све док свет ска исто ри ја још 
ни је за кљу че на, не го је још отво ре
на и у по кре ту, све док дру гим ре
чи ма љу ди и на ро ди још увек има
ју бу дућ ност, а не са мо про шлост, 
у увек но вим по јав ним об ли ци ма, 
свет скоисто риј ских до га ђа ја, на
ста ја ће и но ви no mos“(стр. 60).

Европ ски no mos ме ђу на род
ног пра ва је по чи вао на за у зи ма њу 
зе мље из 16. и 17. ве ка, али по сле 
дру гог свет ског ра та ње му је до
шао крај. Ме ђу тим Шмит са пра
вом твр ди да ни је сва ка ин ва зи ја, 
оку па ци ја и за у зи ма ње зе мље за
сни ва ње но вог по рет ка(стр. 61). 
Би ло је мно го на сил них чи но ва у 
исто ри ји ко ји ни су кре и ра ли ни
ка кав no mos. Пр во су би ли ак тив
ни но мо си коп на, за тим је до да то 
мо ре, и да нас је са раз во јем ле те
ћих еска дри ла ак ту е лан и ва зду
шни.

Шмит на пра ви на чин де ли 
no mos ме ђу на род ног пра ва на 
две вр сте, из у зи ма ју ћи спон та не 
чи но ве на си ља ко ји су бр зо са мо 
се бе ра зо ри ли. Пр ва, за у зи ма ње 
зе мље уну тар при зна тог ме ђу
на род ног по рет ка,  и дру ги ко ји 
раз би ја ју по сто је ћи те ри то ри
јал ни по ре дак, и за сни ва ју но ви 
no mos(стр. 61). Шмит за кљу чу је 
да ни је тач но да се сва ка про ме на 
гра ни ца, оку па ци ја, анек си ја, сук
це си ја на ла зи ван ме ђу на ред ног 
по рет ка, не ке ак ци је се укла па ју, а 
не ке раз би ја ју ме ђу на род ни по ре
дак(стр. 62).

Но ви no mos зе мље су од ре ди
ла от кри ћа „но вог све та“, и на ста
нак но вих гло бал них ли ни ја.

Но ви свет ни је од ре ђен као 
„не при ја тељ“, већ као сло бод ни 
про стор у ко ме ни је ва жи ло прет
ход но европ ско пра во, иако је по 
Евро пља ни ма оно ва жи ло за чи
та ву зе мљу, али је би ло упу ће но на 
до та да по зна те про сто ре. Јед на 
од по зна тих ли ни ја из овог пе ри о
да је би ла Par ti cion del mar oce a no 
од ре ђе на до го во ром из ме ђу Шпа
на ца и Пор ту га ла ца, ко ја је де ли
ла Атлан ски оке ан на по ла, као и 
мно ге дру ге.

Ипак нај зна чај ни ја је на ста ла 
под тај ном кла у зу лом уз Шпан
скоФран цу ски уго вор  La te tu 
cam bre sis из 1559. Го ди не, ко ја 
је по ста ви ла прав ну осно ву раз
ли ко ва ња но вог и ста рог све та 
и до мет европ ског пра ва. По сле 
ове ли ни је је прак тич но све би ло 
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до зво ље но, а та да се ја вља ју и пр
ви пи ра ти, осни ва ни од стра не 
др жа ва, за ме ђу соб не об ра чу не 
без кр ше ња прет ход но по стиг
ну тих до го во ра. Шмит са пра вом 
го во ри о ути ца ју ових до га ђа ја, и 
по ти ски ва ња до мо ро да ца на Хоб
сов Ле ви ја тан, и Џо на Ло ка и њи
хо вим те за ма о при род ном ста њу. 

У овом пе ри о ду, ја вља се је дан 
нај ци ти ра ни јих цр кве них фи ло
зо фа Фран ци ско де Ви то ри ја, чо
век ко ји је ка сни је ути цао на све 
фи ло зо фе ме ђу на род ног пра ва. 
Ње го во схо ла стич ко те о ло шко 
раз ма тра ње оста вља ути сак објек
тив но сти, јер прав ни основ па пе 
и ца ра за вла да ње све том од ба цу је 
као не ле ги ти ман. Ин ди јан ци су 
по ње му ипак љу ди, за раз ли ку од 
Се пул ве де ко ји их пред ста вља као 
ди вља ке пре ма ко ји ма је све до
зво ље но. 

По Ви то ри ји, уро ђе ни ци за др
жа ва ју пра во на соп стве ну власт и 
вла сни штво над зе мљом(стр.95). 
Он у овом сми слу прав но не из јед
на ча ва хри шћа не и не хри шћа не. 
На ње га ово ни је оста ви ло мо рал
ни ути сак, ни ти не ка ква са крал
на сли ка де ви це Ма ри је, већ је 
бор ба за Аме ри ку би ла од ре ђе на 
гло бал ним ли ни ја ма. По ње му би 
при зна ва ње, или чак уго ва ра ње 
ових ли ни ја из ван ко јих пре ста
је раз ли ко ва ње пра ва и не пра ва, 
би ло грех и зло чин(стр. 97). Сви 
љу ди су по Ви то ри ји рав но прав
ни, а пој мо ви ре вер зи бил ни, те 
да су Ин ди јан ци от кри ли Евро

пу, има ли би пра во да исто учи не 
евро пља ни ма. У слу ча ју тр го ви не, 
Ин ди јан ци не би мо гли да спре
че тр го ви ну из ме ђи Фран цу за и 
Шпа ни је ре ци мо, што за сни ва 
еко ном ска пра ва оних ко ји би ва ју 
по ко ре ни. На овај на чин Ви то ри ја 
из ме шта прав но се ди ште ме ђу на
род ног пра ва из Евро пе, и ши ри 
про стор ни по ре дак. Ова ње го во 
не ис то риј ско по сма тра ње на ди
ла зи све фи ло зо фе по сле ње га.  У 
са мој осно ви осва ја ња но вог све
та, сто ји пап ски на лог за ми си ју, на 
че му се вр ло јед но став но за сни ва 
Ви то ри ји на те за о пра вед но сти 
ра та(стр. 117). Она се за сни ва на 
па пи ном po te stas spi ri tu a lis. 

Si le te the o lo gi in mu ne re ali e no!

Ре фор ма ци ја је до ве ла до то га 
да су те о ло зи би ли ис кљу че ни из 
прак тич ног раз ма тра ња ме ђу на
род но прав них пи та ња(стр. 126). 
На ста је но ва др жа ва ко ја ели ми
ни ше цар ство сред ње га ве ка, за
јед но са po te stas spi ri tu a lis. 

Фран цу ска је пр ва пра ва су ве
ре на др жа ва ко ја има прав нич ку 
свест, јер на ста је пре вла да ва њем 
гра ђан ског ра та. Бо ден пи ше сво
ји чу ве ни рад Шест књи га о ре
пу бли ци пар го ди на по сле Вар то
ло меј ске но ћи, по сле че га се са ма 
свест о пра ву ме ња. Он и Ген ти
лис има ју да по ну де фи ло зо фи ји 
не што но во. Ген ти лис го во ри о 
но вом ме ђу на род ном пра ву ко га 
је но си лац др жа ва, а пр ви уго во ри 
ко ји су из ово га про ис те кли су би



ПРИКАЗИ

310

ли тај ни, у усме ном фор ма ту. Ово 
је на ру ша ва ло кон цепт по зи ти ви
ста и са мих пи са них нор ми, што 
би сва ки цр кве ни те о лог имао 
пра во да осу ди, али не и оби чан 
прав ник(стр. 138).

Ме ђу тим, фор ма ра та у Евро
пи се про ме ни ла, и пре вла да ва
њем вер ског ра та, сам кон цепт се 
из ме шта у су коб из ме ђу др жа ва, 
али као дво бој, а не рат до уни
ште ња. Сто га је но ва фор ма пра
вед ног ра та узе ла сле де ћи об лик. 
Пра ве дан је сва ки рат ко ји во де 
вој но ор га ни зо ва не ар ми је, при
зна тих др жа ва европ ског ме ђу на
род ног пра ва, и пре ма пра ви ли ма 
европ ског рат ног пра ва(стр. 151). 
Др жа ве су би ле тре ти ра не као 
осо бе(стр. 151). Сто га „др жа ва то 
сам ја“ и ни је по гре шна ин тер пре
та ци ја. Су ве ре ност се да је по је ди
ним осо ба ма, „ве ли ким љу ди ма“. 
Ту се ја вља „дру штве ни уго вор“, 
но ви no mos ко ји оба ве зу је, та нан, 
али ко ји ипак по сто ји, у об ли ку 
цр кве них, еко ном ских ве за, од но
сно тра ди ци о нал них оба ве за(стр. 
157).

Рат се сам по се би во ди због 
не ка квог пле на. Про тив ни ку се 
мо же од у зе ти то ли ко да ви ше не 
мо же да на шко ди(стр. 181). Ме ђу
тим, са оне стра не гло бал не „ли
ни је“, ја вља се гу са ре ње, као об
лик „рас пра ва“  из ме ђу европ ских 
mag ni ho mi nes. 

Мо жда је од свих „чи та ња“, нај
бит ни је ње го во раз у ме ва ње Кан
та. Из ме ђу не за ви сних др жа ва не 

по сто ји ка зне ни рат, ни ти рат до 
ис тре бље ња(стр. 186). Он да ље 
уво ди по јам пра вед ног и не пра
вед ног не при ја те ља. Пра ве дан је 
онај ко ме не ко учи ни не прав ду, а 
сам од го вор на ње гов на пад би ва 
не пра ве дан. По ње му Кант има 
осе ћај за на ста нак јед ног но вог 
no mo sa зе мље, то јест гло бал ног 
ме ђу на род ног пра ва. Кан тов не
пра вед ни не при ја тељ је не што 
ши ре схва ћен. То је осо ба ко ја 
омо гу ћа ва ве чи то при род но ста
ње и рат из ме ђу на ро да јер то по
ста вља као оп ште пра ви ло. Та кав 
чо век по ди же све оне ко ји осе ћа ју 
да им је сло бо да угро же на, а про
тив ње га се мо же во ди ти и пре вен
тив ни рат(стр.188). То ме ђу тим 
не мо ра би ти рат ни про тив ник, 
јер ако се по вре ђу ју јав ни уго во
ри свих на ро да, чи ја је сло бо да да 
оста ну оку пи ра ни по вре ђе на. То 
је да кле бун тов ник и про тив са ме 
анар хи је, јер анар хи ја и пра во не 
мо ра ју да се ис кљу чу ју(стр. 213).

Сва ка ко вре ди по ме ну ти и 
уго во ре о не у трал но сти, ко ји се 
од но си на Швај цар ску и Бел ги ју. 
Не у трал ност до ла зи из при зна ва
ња ве ли ких си ла, не са мо про гла
ша ва ња. Мо гућ ност са нај ве ћим 
до ме том је би ло пра во на уче
сто во ва ње на европ ским кон фе
рен ци ја ма, ко је су но си ле мно го 
бе не фи ци ја. За Нем це то је би ло 
си гу ран знак до би ја ња мо гућ но
сти за др жа ње ко ло ни ја.

За у зи ма ње зе мље уну тар про
стор ног по рет ка ме ђу на род не за
јед ни це се од ви ја ло пре стан ком 
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су ве ре но сти ра ни јег вла да ра над 
да том те ри то ри јом.

Ме ђу тим, са до ла ском На по
ле о на, ко ји је „про ху јао као ви хор“, 
и про ме нио по ре дак у Евро пи, 
про стор ни по ре дак се на тре
ну так про ме нио. То је на крат ко 
ре ста у ра ци ја пре ки ну ла, али се 
по ка за ла мо гућ ност кра ја jus pu
bli cum Europаeum, ко ја је де фи
ни тив но и на сту пи ла по окон ча
њу Дру гог Свет ског ра та. 

Ра сту ћа ве ра и са мо об ма на је 
на сту пи ла у Евро пи због ује ди ње
ња Ита ли је и Не мач ке. По след ње 
европ ско за у зи ма ње зе мље се де
си ло на африч ком тлу, 1885 го ди не 
на кон фе рен ци ји о Кон гу, у Бер
ли ну. На тој кон фе рен ци ји се по
ја ви ла и Аме ри ка, ко ја је 1884 при
зна ла за ста ву Кон га, и та ко уне ле 
до дат ну кон фу зи ју у европ ско ме
ђу на род но пра во(254). Ме ђу тим, 
Аме ри ка ни је ра ти фи ко ва ла акт 
о не у тра ли за ци ји Кон га, ни ти је 
то га ран то ва ла 1914. го ди не. Акт 
о Кон гу је тре бао да бу де га рант 
сло бод не тр го ви не, и спре ча ва ње 
Евро пе да во ди рат, у Афри ци око 
ко ло ни ја(257).

„Члан 10. ка же да се си ле пот
пи сни це оба ве зу ју да ће ра ти фи
ко ва ти не у трал ност те ри то ри је 
ба се на Кон га, све док се европ ске 
си ле ко је у овим обла сти ма вр
ше свој су ве ре ни тет, или у њи ма 
има ју про тек то рат, ко ри сте сво је 
пра во да се про гла се не у трал ним 
и док ис пу ња ва ју оба ве зе ко је не у
трал ност но си са со бом(стр.258). 
Прет ход но је сва ка ко ло ни ја би ла 

по сма тра на као др жав на те ри то
ри ја ма тич не др жа ве. Не у трал
ност се по шту је до кле год је и 
чла ни ца европ ске кон фе рен ци је 
не у трал на. Ме ђу тим, ме ђу на род
ну ко ло ни ју Кон го, ко јој је 1885. 
при зна та као не за ви сна, Бел ги ја 
за у зи ма, и про гла ша ва сво јом ко
ло ни јом. У то вре ме ја вља се де
ба та о то ме да ли јед на не у трал на 
др жа ва мо же има ти ко ло ни је. По 
Бел ги јан ци ма, не у трал ност Кон
га је би ла са мо фа кул та тив на, јер 
је ни су га ран то ва ле ве ли ке си ле. 
Шта ви ше, Бел ги ја 1907. спро во
ди ефек тив ну оку па ци ју и раз би ја 
ме ђу на род ни европ ски про стор
ни по ре дак jus pu bli cum Euro pe
a um.

„Оп ште кре та ње пре ма сло
бо ди, уки да ње тра ди ци о нал них 
сме шта ња, и у том сми слу то тал
на мо би ли за ци ја нај ин тен зив ни
је вр сте, јед но све оп ште уки да ња 
ме ста, те мељ но је из ме ни ло евро
по цен трич ни свет, и стр мо гла ви
ло га у дру ге то ко ве си ла, у ко ји ма 
се за кон ски по зи ти ви зам, ори јен
ти сан на др жа ву, по ка зао са свим 
бес по моћ ним“(стр.280).

Па ри ске кон фе рен ци је су тре
ба ле да во де ми ру. Оне ме ђу тим 
ни су до не ле ни шта но во осим што 
су укло ни ле два сту ба европ ског 
ме ђу на род ног по рет ка, Аустро
Угар ску и Не мач ку, као мо нар хи је. 
Свет ска кон фе рен ци ја је на мет
ну ла Дру штво на ро да, а Же не ва 
је сим бо лич но иза бра на због Кал
ви на, као ме сто по че ла ан гло сак
сон ских де мо кра ти ја. „Бес по моћ



ПРИКАЗИ

312

ност“ Ли ге на ро да, се уско ро до ка
за ла на анек си ји Ети о пи је, за ко јом 
су се ус про ти ви ле са мо Со вјет ски 
Са вез, Ки на, Бо ли ви ја и Но ви Зе
ланд(стр.289). Нео би чан са вез 
Ен гле ске, на ци стич ке Не мач ке, 
фа ши стич ке Ита ли је, Фран цу ске 
и оста лих чла но ва кон фе рен ци је, 
ко ји је по Шми ту ре зул тат ва же ња 
ста рих до го во ра из Европ ског ме
ђу на род ног по рет ка, ко ји Шмит 
да ље им пли цит но на го ве шта ва у 
де лу књи ге о Аме рич кој изо ла ци
ји. 

Ка да је рат био об ја вљен Хи
тле ро вој Не мач кој, ни ко се ни је 
по зи вао на Ли гу на ро да, као да тај 
по ре дак ни је ни по сто јао. Уоста
лом, Шмит ка же да је по ре дак 
уру шен 1935. анек си јом Ети о пи је 
и да од та да прак тич но пре ста
је де ло ва ње ути ца ја Аме ри ке на 
Европ ски по ре дак.

Аме ри ка ни је ра ти фи ко ва ла 
Вер сај ски уго вор, већ је са Не
мач ком скло пи ла се па рат ни мир 
1921. Уства ри нај ве ћи про блем је 
би ла мо рал на кла у зу ла о изо ла ци
о ни зму Мон ро ве док три не, ко ја је 
ушла у те ме ље но вог по рет ка ко ји 
је био не ја сан и тек у на ста ја њу, и 
ко ји је про пао јер су Аме ри кан
ци ин си сти ра ли на спро во ђе
њу сво јих  по ли тич ких иде ја и за 
њих аги то ва ли, са га ран то ва њем 
да се не ће по ву ћи, иако на кра ју 
ипак је су. То је иза зва ло нај ве ћи 
про блем, и фак тич ки по вра так на 
прет ход ни већ сло мље ни no mos.  
Но пре ма Шми ту, Мон ро ва док
три на је омо гу ћа ва ла Аме ри кан

ци ма да се ме ша ју у Европ ски по
ре дак, али не и обрат но(стр.308). 
Аме рич ка гло бал на ли ни ја је до
во ди ла у пи та ње ста ри Европ ски 
по ре дак. Пр ви пут реч „хе мис фе
ра“ је ис ко ри шћен 1823. у го во ру 
пред сед ни ка Мон роа.

„Ипак ово ста ње ства ри тек 
рет ко је до пи ра ло до све сти прав
ни ка Сред ње Европ ских др жа ва, 
уско при те шње них и ла ко ум них 
на свој сит ни чар ски екс клу зив ни 
те ри то ри ја ли зам“(стр. 347). Од
ред ба „за пад на хе мис фе ра“ има 
сво је спе ци фич но сме шта ње ко је 
ни је ни на Ис то ку, ни на За па ду, 
где ле жи њен ар ка нум и из вор ње
не мо ћи. За Аме ри ку, за у зи ма ње 
зе мље има де фан зи ван сми сао, у 
иде ји чи сто га по рет ка, ко ји тре ба 
да од бра ни це ли свет, од пр љав
шти не ста рог и ње го ве ко руп ци је. 
Сто га је Аме ри ка истин ска Евро
па. Џе фер сон 1812. ка же да ме ри
ди јан ко ји де ли Атлан ски оке ан на 
по ла, де ли свет, на свет ми ра(Аме
рич ки кон ти нент) и свет ра та(ста
ра Евро па). Ме ђу тим овај на и ван 
по глед на свет се про ме нио 1898. у 
ра ту са Шпа ни јом, где је Аме ри ка 
по ка за ла сво је пра во ли це, и отво
ри ла вра та им пе ри ја ли зму(стр. 
363).

„Маркс при ме ћу је да и у ре
пу бли ка ма и мо нар хи ја ма 19. ве
ка бур жо а ска сво ји на од ре ђу је 
ствар ни устав и др жа ву“(стр. 365).

„Због ра то ва ња из ме ђу др жа ве 
и дру штва, по ли ти ке и еко но ми је, 
ма те ри јал ни са др жај по ли тич ке 
др жа ве ле жи ван по ли ти ке и уста
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ва“(стр. 365). На осно ву ово га је 
ан гло сак сон ско по и ма ње пра ва 
те шко сме сти ти, јер се оста је при 
све сти пред др жав но сти, док је на 
те ре ну очи глед на над др жав ност.   
Ка да се на то до да и Аме рич ко 
схва та ње при зна ња, као оп штег 
ак та са гла сно сти, ко ји се мо же 
рас про стре ти на сва ки до га ђај, 
сва ки рат и сва ку те ри то ри ју на 
зе мљи, кон фу зи ја по ста је још ве
ћа. На ро чи то ако се на то до да и 
при зна ње по бу ње ни ка, и фак тич
ко де кла ри са ње њи хо ве су ве ре
но сти, ко је пре ма Аме ри кан ци ма 
мо же да по сто ји па ра лел но са су
ве ре но шћу јед не др жа ве, и да то 
не ства ра кон флик те у прав ном 
сми слу. У том сми слу, Аме рич
ки на зив за outlaw sta tes до би ја 
јед но но во сме шта ње, у сми слу 
ка зне, а то је упра во при зна ва ње 
по бу ње ни ка. Ме ђу тим при зна ње 
по бу ње ни ка се за сни ва на пра ву 
да се при ме ни го ла си ла где год је 
по треб но, на осно ву Стим со но ве 
док три не из 1932. го ди не и већ по
бро ја них „не ис ква ре них“ иде а ла 
за пад не хе мис фе ре. САД за др жа
ва ју пра во да ус кра те при зна ње 
про ме на ма по се да, а сва ко зби ва
ње на зе мљи мо же да иза зо ве ин
тер вен ци ју САД(стр.386). Сви ма 
дру ги ма је то пра во за бра ње но 
јер се не за сни ва на ре ци про ци
те ту, од но сно моћ се не мо же ни 
за ми сли ти ма кар ни као бес по
моћ ни гест, јер не ма ефек тив ност, 

од но сно ва же ње у од но су на моћ 
САД. Та кви ге сто ви, по пут Фран
цу ских и Ен гле ских, о при зна ва
њу Ју га, кроз кон ста та ци ју о ра ту 
би ва ју од ба че ни јер ни су сме ште
ни у ме ђу на род ном пра ву за пад не 
хе мис фе ре, са об зи ром да Европ
ски по ре дак не ути че на Аме рич
ки кон ти нент(стр. 385).

Због ове књи ге, ја ко је те шко 
сме сти ти Шми та, осим ако га не 
чи та мо као бра ни те ља jus pu bli
cum Euro pa e um, уз ње го ву кон
ста та ци ју да је тај по ре дак про пао. 
Шмит кри тич ки гле да на ан гарж
ман Аме ри ке, ка да је у пи та њу ме
ђу на род но пра во, и на ви ше ме ста 
по ка зу је ка ко су Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве про ме ни ле са ме 
од но се у Евро пи, а за тим и у све ту. 
Њи хов no mos зе мље је чи ста су
прот ност у од но су на Европ ски, 
ко ји се за сни вао на за др жа ва њу 
и огра ни ча ва њу си ла, уз по што
ва ње ме ђу на род ног пра ва, ко је се 
за сни ва ло на при зна њу ве ли ких 
си ла из ме ђу се бе. Он на фан та
сти чан на чин по ка зу је ка ко се no
mos раз ви јао, од вар вар ског, чи ји 
је сва ки рат био рат до уни ште ња, 
до Европ ског, ко ји је за у зео фор
му дво бо ја, ме ђу соб но ува же них 
про тив ни ка. Аме ри ка је на про
тив, раз би ла ова кав no mos, и се би 
је да ла за пра во да уре ђу је свет по 
свом на хо ђе њу.
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