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Сажетак

Предметрадасеодносинафеномененасиљаидржа
ве ињихово одређивање у оквиру класичне социјалистичке
мисли.Циљрадајеконструкцијамоделакрозкојисеогледа
комплементарностфеноменанасиљаидржаве,анаосно
вукојегсекаснијеапстрахујемисаоонасиљуидржавикод
свакогпојединачногмислиоца. Закључци сеодносе натезу
о значајном ослањању свих револуционарних социјалиста
натемељниодноснасиљаидржавекојијекомлементаран.
Сматрамодасекрозпроучавањепоменутогмоделауроње
ногумисаоразличитихсоцијалиста(марксизам,анархизам
исиндикализам)можедоћидонаучнихобјашњењаилакшег
разумевањасоцијалистичкеидеолошкелогике.
Кључнеречи:социјализам,држава,насиље,револуција,анар

хизам

1.Насиљеидржава

Пресвегајебитноистаћикакопромишљањаодржави
инасиљупостоје од какоипрвафилозофска, политичкаи
друштвенапромишљања.Желимодапокажемокаконасиље
идржаванисупредметистраживањаарбитрарномодлуком
аутора, већда сенамећукаокључнифеномениуисторији
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политичкемисли.Дакле,потребнонамједа,одмахнапочет-
ку,укажемонаприроднуповезаностовадвафеномена.По-
требноједауспоставимонекуврстутеоријскогмоделакоји
ћенампоказатиовадвафеноменакаокомплементарна.На
основутогмоделаћемокаснијемоћидаапстрахујемотајдео
политичкемислионихсоцијалистичкихмислилацакојису
предметовограда.

Метатеоријски поглед на феномене насиља и државе
нећебитипредметистраживањауовомраду,алигасесвака-
коморамодотаћи.Наиме,имајућиувидуаксиоматскистав
даједржавазаправозасновананамонополусилеиналеги-
тимномрадутесиле–насиља,одмахнапочеткуможемода
видимонезаобилазнувезуовадвапојма.Уколикобисепод-
сетилида једржаванастала,измеђуосталог,какоћемока-
снијеурадувидети,дабизауставиланасиљекојејевладало
уприродномстању,виделибисмодатупостојинекапроти-
вуречност.Идејузаоваквопосматрањеодносанасиљаидр-
жаве,пресвегакрозпризмуодносапредржавног,херојског
добасаједнестранеипериодаоднастанкадржавесадруге
стране,добилисмокрозчитањеразматрањаДраганаСимеу-
новићаоХегеловимдоприносимаполитичкојтеорији.1

Идеалистичкомдијалектикомгледаномоглибисмото
даприкажемонаследећиначин:тезауформинасиљаупри-
родномстању,наилазинасвојупротивуречностудржавико-
јатребадагазаустави,илибарзаузда.Утрећемдијалектич-
комкоракудолазидосинтезеипревазилажењапротивуреч-
ностиуформинастајањадржавнесилеидржавногнасиља.
Акотакопосматрамо,ондаможеморећидадржавауисто
времеизаустављанасиље,алигаирађаупотпуноновоми
контролисаномоблику.Тојеједносмерноусмеренонасиље
заузданоиупотребљеноусврхе‘’државногразлога’’.Многе
теоријесунасталеизпромишљањаовадвафеномена,закоје
сматрамодаимајупосебноместоуполитичкојнауци.Међу-
тим, како бисмодошлидоприказа различитих теоријских
погледанатефеномене,сматрамодајенеопходнопредста-
витипојмовноодређењеистих.Иакојесвакомполитикологу
јасноокојимфеноменимасеради,запотребеовоградаверу-
јемодајенекоопштеинајширевиђењепотребноуврститиу

1 ДраганСимеуновић,,,Хегеловдоприносполитичкојтеоријиуделу‘’Естети-
ка’’‘’,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.
4/2008,стр.125-146.
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овајприказ.Сматрамодарепрезентативнамишљењааутора
ДраганаСимеуновићаиРадомираЛукићаонасиљуидржа-
вимогуданампомогнууодговарањунапотребеовогдела
рада.

Штајетонасиљеикакоганаучнообјаснити?Драган
СимеуновићусвојојстудијионасиљунаводиПетровићаГ.
када каже да ‘’моћ као надмоћ у клици садржи насиље’’,2 
јер јеизвођењенасиљазаправоманифестацијамоћи.Мада
се исто тако, може закључити и да насиљеможе битима-
нифестацијанемоћи.Насиље,сличнотоме,можебитизнак
опадањаилинестајањаауторитета.Дакле,односмоћи,силе
инасиљајеблизакјерсезасилукажедаје‘’средствооства-
рењаиодржањамоћи’’докјенасиље‘’начинисказивањаи
спровођењамоћикадасубјекатсвојутицајпосредујесилом
укомуникацијисаобјектоммоћи.’’3Каоштоможемодави-
димо,сила,насиљеидржавасупојмовикојисумеђусобно
условљенииповезанинапосебанначин.Симеуновићтооб-
јашњавакадакаже‘’силајесредствовладавине,анасиљеје
начинилиметод владавине којим владајући остварује свој
утицајнаусмеравањекретањаудруштвенојзаједнициили
унекојобластидруштвеногживота.’’4Дабисмоштопреци-
знијеодредилизначењепојманасиљапотребнојеодредити
гауодносунасличнепојмовекојимасечесто,грешком,даје
истозначење.Најчешћесепоистовећујуилисенеправија-
снаразликаузначењупојмовасилеинасиља.Сила,саједне
странејестатичнакатегорија,онаделујеикадасенеупотре-
бљава.Силајепретпоставкаипостојањемогућностинаси-
ља.5Садругестране‘’насиљекаоделовањеувекподразуме-
ваакцијуидинамику’’6.

Дакле,можеморећида је ‘’насиљељудскаделатност,
асила јесредство,ононијепростаупотребасиле,већњен
рад’’.7Мислимодаћемногопомоћидодатномрасветљавању
овогпојмааконаведемоитода‘’друштвенонасиљеникада

2 ПетровићГ.,Филозофијаиреволуција,Загреб,1983,стр.103,у:Симеуновић
Драган,Политичконасиље,Радничкаштампа,Београд,1989.стр.7.

3 Исто.
4 Исто,стр.11.
5 Исто,стр.14.
6 Исто.
7 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.

стр.21.
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није,инијенимоглобити,социјално-онтолошкадатоствећ
обликљудскеактивностикојинастајеукомуникацијисоци-
јалнихактераукојојонидиректноилииндиректнокористе
силу.’’8Мисеслажемосатезомданасиљенијеиманентно
друштвуичовеку,алиданастајењеговомсвесномодлуком,
изнадмоћиилипакнемоћи.Међутим,запотребеовограда
ниједовољноодредитисамопојамнасиља,већиполитич-
когнасиља.ПоСимеуновићуполитичконасиљепредставља
друштвенимсукобимаизазванилиизнуђенобликполитич-
когделовања.9Тозначидаполитичконасиљенијеприродан
обликделовања,већдруштвенимсукобимаусловљенначин
политичке активности.Тонаравноне значида су свидру-
штвенипроцесипраћенинасиљем,аистотаконидасусви
облицинасиљанужноуслужбиполитикеиполитичкихци-
љева.Кадајеупитањуодносдржавеиполитичкогнасиља
требаиматиувидуда ‘’каоштополитичкувластнетреба
идентификоватисапојмомдржавневластипоштојеонасамо
основни видполитичке власти, такониполитичконасиље
не треба идентификовати са појмом државног насиља...’’10.
Тозначидаиакодржаварасполажесанајвећимкапацитетом
политичкогнасиљананекојтериторијиинаднекимстанов-
ништвом,тонезначидарасполажесаукупнимпотенција-
лимаполитичкогнасиљатогдруштва.Изтогапроизилази,
да и свакипојединацможе бити актер политичког насиља
потпунонезависнооддржаве,ауоквирутеистедржаве.Да-
кле,запостојањеполитичкогнасиљајепотребнодапостоји
спровођењеполитичкихциљеванасилнимпутем,тј.даак-
терсвесновршинасиљекаосредствоуфункцијиполитике.
Акосевратимонаодређењеизвораполитичкогнасиља,има-
јућиувидуречено,даделовањеуформиполитичкогнасиља
јестепре свегадруштвеноусловљеноможеморећии тиме
закључитидасе‘’основниподстицајизаполитичконасиље
налазе,пресвега,уситуационојосновнидруштвеногживо-
та,анеуљудскојприроди,односногенима,јерсу,уствари,
социјални,економскиидругиусловидруштватикојизако-

8 Исто,стр.22.
9 Исто,стр.28.
10 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.

стр.33.
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номернорађајуполитичконасиље.’’11Иакочовекимамогућ-
ностнасилногпонашањапосвојојприроди,тамогућностсе
развијаиостварује,апотомиумногомеусмерава,ууслови-
маразличитихдруштвенихоколности.Такође, саданам је
лакодакаоузроксвакогполитичкогнасиљаодредимосукоб
друштвенихинтереса.Симеуновићутомсмислунаглашава
да‘’супротностинтересаразличитихдруштвенихгрупајеи
најчешћиузрокполитичкогнасиља.’’12Коначнадефиниција
политичкогнасиља,којећемоседржатиуовомраду,јека-
коСимеуновићпише:‘’Директнаилииндиректна,латентна
применасилеусфериполитикеиполитичког,односнокао
директнаилииндиректна,латентнаприменасиленадсве-
шћу, телом, животом, вољом или материјалним добрима
стварног или потенцијалног, односно претпостављеног по-
литичкогпротивника.’’13

Појам државе подразумева организовану политичку
творевинукојасесастојиизтриосновнаелемента:терито-
рија,становништванатојтериторијиисувереневластикоја
делујена тој територији.РадомирЛукићмеђутим,полазе-
ћиодовепоставке,фокуссвогпосматрањадржавестављау
оквиреприменесиле,тј.легитимногполитичкогнасиљаод
странедржавнихинституција.Наравнооннесводидржаву
самонатупојавупакажедасе‘’државапојављујекаонешто
штовршинасиљенаднама,каоорганизованонасиље.Сдру-
гестране,истотакознамодадржававршичитавнизпослова
којинемајунепосредневезесанасиљем.’’14Иакопостојиниз
другихдруштвенихорганизацијаиинституцијакоје,попут
државе,вршенекеуслугеипослове,попутсиндиката,при-
ватнеболнице,приватнешколе,итд,‘’оноштодржавуразли-
кујеинапрвипогледодтаквихорганизацијајестекаректер
насиљакојионаима’’.15ПоЛукићу,иакосеулогадржавене
сводинанасиље,њенаdifferentio specifica је управо то.Ту

11 Симеуновић Драган,Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
стр.65.

12 Исто,стр.68.
13 СимеуновићДраган,Уводуполитичкутеорију,Институтзаполитичкестуди-

је,Београд2009,стр.102
14 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-

ства,Београд,стр.177.
15 Исто.
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сенамећеследећепитање:почемуседржаваразликујеод
осталихорганизацијаиинституцијазаснованихнасили?Те
организацијемогубитиширегиужегобимапокритерију-
мубројачланова,већегилинижегстепенаорганизованости,
могу вршити различите функције и располагати различи-
тимоблицимаприменеполитичкогнасиља.Међутим,како
примећујеЛукић, ‘’запазићемо да је државна организација
занасиље јача одосталих.Њој сенеможе супротставити.
Онајенајјача.’’16Изовихпосматрањаиизведенихзакључа-
ка,Лукићзакључуједаједржаваунајопштијемсмислу‘’ор-
ганизација занасиље,којаобухватавеомавеликибројљу-
ди, ‘’органа’’, који су свимеђусобноповезании заштићени
оружаномсиломкојомрасполажуикоја јенајвећаудатом
друштву.17ОноштонамможебитиодкористијеиЛукићево
виђењеткзв. ‘’дваелемента’’државе.Првиивидљивиеле-
ментјеуправоовајкојисмоприказали–насиље.Међутим,
онсматрадаописивањемпрвогелементанијеобјашњенаи
суштинадржаве.Дабисепрониклоусуштинудржаве,по
њему,јепотребнообјаснитиитајдругиелемент.Међутим,
каконаводи,тупостоједвеосновне,теоријскеструјекојесе
спореуобјашњавањутогачемуслужидржавнонасиље.Пр-
вугрупучинеткзв.‘’солидаристичкетеорије’’‘’коједругим,
основнимелементомдржавесматрајутоштоонаостварује
општедруштвенеинтересе,општувољу,општедобро,општи
напредакитд.’’18Другимречима,теоретичаритеструјесма-
трајудадруштвотребадавршинекефункцијеизаједничке
пословенајединственначин.Вршењетихфункцијапредста-
вља општи интерес, општу вољу.Спровођење опште воље
спроводидржаванаосновунепосредногилипосредногпри-
станкасвихнатаквоспровођење.Дабитадржавнафункција
билаефикаснаонарасполажемонополомнанасиљекакоби
могладаспроводисвојеодлуке.‘’Насиље,дакле,каоспољни
елементдржаве,неслужиничемдругомдоостварењуоснов-
ногзадаткадржавекојипредстављањенсуштинскиелемент
–општедруштвенодобро.’’19Другатеоријскаструјасеосла-

16 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-
ства,Београд,стр.177.

17 Исто,стр.178.
18 Исто,стр.179.
19 Исто,стр.180.
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њанаисторијскиматеријализам.КакоЛукићнаводисвака
друштвенакласаимасвојепартикуларнеинтересе,теонда
нијемогућедапостојиједанопштидруштвениинтерес.Шта
више, ти партикуларни класни интереси су супротставље-
ниједандругом.Изтеиманентнесукобљеностисерађакла-
снисукобукојемсвакакласа,поЛукићу,желиданаметне
својинтереснисистемсвимадругима.Најбољиначиндато
учини јестедаосвојидржавнувластидаихпутемдржав-
ногнасиљанаметне.Лукићтврди,датозаправообјашњава
државнонасиљекаонужносткласногдруштва.Утомсми-
слуонтврдидаје‘’државаорганизацијавладајућекласеза
заштитукласнихинтересапутемконцентрисаногфизичког
насиља.’’20 Каошто из приложеног можемо да приметимо,
Лукићприпададругојгрупитеоријскихпогледанадржаву.

За потребе овог рада, сматрамо да је приказана веза
државеинасиљаодкључневажности.Већспоменутадија-
лектичкатријадасеможеобјаснититакодасинтезанастаје
уследнекеврстедруштвеногдоговораилиуговоракојирађа
државуиподржављујенасиље.Збогтогајеважноидаспо-
менемо дефиницију појма државе, какоСимеуновић пише,
‘’саправногстановишта,којејеувеликоослоњенонаантич-
кофилозофскостановиште(Епикур)онастанкудржавепу-
темуговоракојисуизмеђусебенаправилислободниљуди,
централноупориштестварањадржаве јеуправотајуговор
којијеправнакатегорија.’’21Наравно,оннамскрећепажњу
дајетајуговорподразумевајућипредпостављенитакона-
стаомеђуљудима како би отклонио проблеме и омогућио
благостање.Састановиштаполитичкихнаука,Симеуновић
наводиЉубомираТадића,ипојамдржаведодатнообјашња-
ва ставомда је држава ‘’модернаформа власти човеканад
човеком’’.22Слободнисмодазакључимодајеевидентнода
се та власт заснива намонополу државне силе, која је пак
насталаподразумевајућимдруштвенимуговором, а који је
окончаоприродностање. 

20 ЛукићРадомир,Теоријадржавеиправа,Заводзауџбеникеинаставнасред-
ства,Београд,стр.182.

21 СимеуновићДраган,Уводуполитичкутеорију,Институтзаполитичкестуди-
је,Београд,2009,стр.72.

22 Исто.
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2. Погледизугласоцијализма
Европски социјализам као идеологија која је умного-

меобележила19.векјеметодолошки,епистемолошкиихе-
уристичкинасталаизфилозофскихконцепатакојејеутеме-
љиоХегел.НаХегеловудијалектикуседиректнонаставља
Марксова материјалистичка дијалектика, која је заправо и
основмарксизмукаоидеологији.

Иаконепрвимислиоцисоцијализма,аонопрвиодмах
послељудипопутСенСимонаиФуријеа,МарксиЕнгелссу
утемељивачикласичногмарксизмаисоцијалистичкеполи-
тичкемислиуопште,тепокретачиевропскоградничкогпо-
крета.Уодносунадоктринукојусуонистворили,развијасе
бројразличитихструјаипартикуларнихидеологијакојесу
билеуразличитомтеоријскомодносусареферентномиде-
јоммарксизма.Запотребеовограда,нужнонамједаприка-
жемоосновнепостулатетихмислилаца.

2.1.Марксизам
МарксиЕнгелссуштинусвојихставоваонасиљуидр-

жавиобјављујуусвом‘’Комунистичкомманифесту’’.Тамо
пишедадржавомвладаједнакласаиданатајначинуређује
целокупнодруштвопремасопственимпотребама.

ПореклодржавепоЕнгелсу‘’нијеотјеловљењеморал-
неидеје,сликаиотјеловљењеразума,какотврдиХегел.’’23 
Она је заправопроизводдруштва, настао како би се убла-
жаваокласниконфликт.‘’Тасилакојајепроизашлаиздру-
штва,аликојасестављаизнадњегаисвесевишеотуђује
одњега,јестдржава.’’24‘’Какоједржаванасталаизпотребе
дасеобуздајукласнесупротности,акако јеистодобнона-
сталаусредсукобакласа,то јеонапоправилудржаванај-
моћније,економскивладајућекласе,којапомоћуњепостаје
иполитичкивладајућакласа,тетакостјеченовасредстваза
угњетавањеиексплоатацијупотлаченекласе.’’25Такојеан-
тичкадржавабиларобовласничка,каоштојефеудалнадр-

23 Маркс Карл и Енгелс Фридрих,О хисторијском материјализму, Школска
књига,Загреб,1975,стр.128.

24 Исто,стр.129.
25 Исто,стр.130.
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жавабилаокренутакоришћењузависнихкметоваодстране
племства,какобимодернадржавабилаоквирукојемкапи-
талексплоатишенајамнераднике–пролетеријат.26Имајући
тоувиду,потребноједасепролетерикаообесправљенаи
експлоатисана класа организују и спроведу комунистичку
револуцијуукојојћетенеправеднеодносеизменити.Про-
летери‘’немајуништасвојегаштитити,негонапротивимају
разрушитисвадосадањасредствазаосигурањеприватнога
обогаћивањаиприватногаосигурања.’’27Пролетеријатјеве-
ћинскидеодруштваипопрвипутуисторији,већинскидео
друштватребадаобезбедибољитакзавећину.Онтајподу-
хватнеможедаизведеуколикосеупроцесусвивишисло-
јевидруштвакојиконтролишудржаву‘’неразлетеузрак.’’28 
Дакле,циљјепроменадруштваидржаве,асредствојерево-
луционарнират.Тајратћесеводитиизмеђупролетеријата
ибуржоазије,превасходноусвакојдржавипојединачно,где
тајтихисукобвећпостоји.Тада‘’тајсератпретвараујавну
револуцијукаданасилнимобарањембуржоазијепролетари-
јатдолазидовласти.’’29Поњимасуправизаступницирад-
ништваипролетеријата,асамимтимимарксизма,заправо
комунисти.Као класно најсвеснији део радничког покрета
издвајајусеодосталихстранакаифракцијарадничкогпо-
крета управо по томе. Комунисти увек заступају интересе
свихрадникабезизузетка.‘’Најближициљкојемтежекому-
нистенеразликујесеодциљаосталихрадничкихстранака:
организацијарадничкекласе,уништењебуржоаскоггоспо-
дарства, освојењеполитичке властипролетеријату.’’30Про-
летеритребадапреотмупроизводнасредствабуржоазијии
тоби ‘’упочеткубиломогућесамодеспотскимпоступком
премаданашњемправувласништваибуржоаскимувјетима
производње.’’31МарксиЕнгелссезалажузајавноделовање
покрета,итодасеподјавномпароломкажеда‘’сењихови

26 Исто.
27 МарксКарлиЕнгелсФридрих,Комунистичкиманифест,Будућност,Будим-

пешта,1904,стр.13.
28 Исто.
29 МарксКарлиЕнгелсФридрих,Комунистичкиманифест,Будућност,Будим-

пешта,1904,стр.13.
30 Исто,стр.14.
31 Исто,стр.19.



ДејанМ.Јовановић ПОЛИТИЧКАМИСАООНАСИЉУ...

114

циљевимогупостићисамонасилнимобарањемцијелогда-
нашњегреда.’’32Државајеинструментнадкојимсеконтрола
успоставља успешном насилном револуцијом. Тај инстру-
ментомогућаваконтролунасредствимапроизводњеупре-
стројавањецелокупногдруштва.Пролетеријатукидакласе
тимештоостајејединакласа.Таквадржавапостепенотреба
даодведетодруштвоукомунизамкадаћеисамусебепре-
вазићиуследећемдијалектичкомкораку.Каоштоможедасе
приметиизовогкраткогприказа,потврђујусеопштепозна-
тиставовидасеумарксизмуцентралнеидејетичунасиља
идржаве.Другимречима,насиљакаосредстваурешавању
класнихидруштвенихпроблема,адржавекаоинструмента
којинаодређенначинтребадамењадруштво.

2.2.Бланкизам
Огист Бланки је француски револуционар и мисли-

лацсоцијалистичкемислипознаткаоутемељивачправцау
оквирусоцијализма–бланкизма.Потребнојеподвућидаје
Бланкикаосоцијалистапротивпостојањајасногполитичког
програмаидоктрина.Тврдидапрограмиидоктринемогу
дасеизјаловеуколиконародзаборави‘’јединоипрактично
сигурносредство–силу.’’33Силакаосредствореволуцијеко-
јазациљима‘’уништењезапрека’’34оличениху‘’црнојвој-
сци’’реакцијеиуорганизованомкапиталу.Кадасетеглавне
препрекеуништепутћебитиотворенстварањуновогдру-
штва.Онсезалажезаизненаднепревратеиуспешнеисхо-
де‘’револуционарногнасиља’’.35Имајућиувидудајеисам
учествоваоуборбамапоручуједазбогрепресијерадреволу-
ционарнихгрупаморабититајан.Заправостварање‘’језгра
завереника,чврстоуједињенихидисциплинираних,главни
јефакторуспјеха.’’36Бланкиразрађујеконцепцију‘’бланки
стичкепартије,странкекојасествараизтајнихдруштава,
акојој јепрограмобарањебужоазијенасилномекспропри-

32 Исто,стр.27.
33 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.6.
34 Исто,стр.85.
35 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.12.
36 Исто,стр.14.
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јацијом.’’37Оноштојетакођебитнонапоменутизапотребе
нашеградајестеМарксововисокомишљењекојејеимаоо
Бланкију. Ретке су похвале попут ове: ‘’Чврсто вас увјера-
вамданитковишеодменесамоганеможебитизаинтереси-
ранијизасудбинучовјекакојегасамувијексматраоглавом
исрцемпролетерскепартијеуФранцуској.’’38 Закључујемо
разматрањеБланкијевемислинапоменомдаоннијесматрао
даћереволуцијааутоматскиувестидруштвоукомунизам.
Напротив,онпериодпослереволуцијевидикаопроцеспа
кажедасе‘’комунистичкипоредакнеможеимпровизирати,
јерћеонбитирезултатпросвјећивања,аоносенеможеим-
провизирати.’’39Онсматраданеизбежнидеопроцесествара-
њакомунистичкогдруштвајестепросвета.‘’Измеђуобразо-
вањаикомунизмапостојитакочврставезадаједнонеможе
бездругоганачинитиникоракнаприједниназад.’’40 

2.3.Анархизам
Сергеј Генадијевич Нечајев је руски револуционар и

анархиста.Нечајевсматрадареволуционариморајудасеор-
ганизујуидаделујуипренегоштоотпочнеконачниобра-
чунувидусвеобухватнереволуције.Терористичкеакцијесу
средствокојимсескрећепажњаумеренихистомишљеника
да се придруже ‘’обнављању рускогживота путем превра-
та.’’41Наравно,циљтаквогделовањаје‘’народна,сељачкаре-
волуција.’’42Противиседоктринарнимсоцијалистимазакоје
кажедасупоборници‘’папиранатихреволуција’’,азалаже
сезаакцију‘’којасвимсредствимаиувекнепоколебљивоте-
жиистомциљунеумољивогуништавања.’’43Револуционарне
организацијетребатаквимсвојимактивностимадараскрче
путопштемнародномустанку.Нечајевкаопрепрекевидии
наводи:људекојизаузимајувисокедруштвенеположаје,љу-
декојиимајувеликуекономскумоћ,интелектуалцекојису
наклоњенипретходнима.Њимапредвиђаликвидацију,кон-

37 Исто.
38 БланкиОгист,Критикадруштваиосталирадови,Школскакњига,Загреб,

1979,стр.19.
39 Исто,стр.78.
40 Исто,стр.75.
41 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.171.
42 Исто,стр.172.
43 Исто,стр.173.
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фискацијуиућуткивањеасамомврхудржаве‘’истребљење
цараичитавепородице,свихњеговичлановаичељади...’’44 
Таквеисличнеприпремнеметодезавереничкихгрупатреба
даприпремеиствореусловеза‘’блискиопштенародниуста-
накпротиветатизмаикласногдруштва.’’45Нечајеводступа
од класичног западног типа социјалистичког покрета када
кажедареволуцијанесмедаимаобзирапремабилокаквом
остаткупретходногобликадруштваиполитичкезаједнице.
Онусвојојполитичкојмислиипраксизначајноодудараод
класичногмарксизмакадакажедаправареволуција,онакоја
јеспасоносназанарод,јетаквауколико‘’укоренууништава
свакудржавностиизкоренаистребљујесведржавнетради-
ције,институцијеикласеуРусији.’’46Нечајевживоописује
опште безнађемилионаљуди у Русији свога доба, у којем
су сви лишени најнеопходнијег у најгорем сиромаштву. За
таквостањечовечанствакоје јенеприродно,Нечајевкриви
следеће четири друштвене форме: Капитал, Држава, По
родица,Религија.Потребнојенавестидаонпоредбуржуја,
чиновникаиосталихкласних,међунепријатељесврставаи
ткзв.‘’доктринарнесоцијалисте’’47,тј.социјалистепарламен-
тарнеипрограмскеоријентације,којинисузанасилнуакци-
ју.Збогтогаштоправиреволуционаријесузаправоокруже-
нинепријатељима,Нечајевкажедаимпреостаје‘’самоједан
пут–путтајни.’’48Поредобичногнарода,нечајевцимогуда
сеујединесамо‘’садивљимсветомразбојника,тимистин-
скимијединимреволуционаромуРусији.’’49

МихаилБакуњин јечувенирускианархиста19. века.
Напочетку,можданајбољерускуанархистичкуидејуопису-
јеДостојевскиусвомписмуСоњиИвановнојукојемописује
својеутискесаједногконгресаанархистанакојемјеиБаку-
њинговорио:‘’Почелисуодтогада,радидостизањамирана
земљи,требауништитихришћанскуверу.Уништитивелике
државеинаправитимале;уништитисвекапитале,дабисве
билозаједничко,ипонаређењу–такоиостало.Иглавноје–

44 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.174.
45 Исто,стр.175.
46 Исто,стр.181.
47 ПеровићЛатинка,Планиранареволуција,БИГЗ,1988,стр.200.
48 Исто.
49 Исто,стр.181.
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огањимач,апослетога,кадсвебудеуништено,ондаћепо
њиховоммишљењу,завладатимир.’’50Бакуњинтврдидасу
државепосвојојсуштинимеђусобнооштросупротставље-
не,алисвеимајузаједничкуосновуициљпостојања.Циљ
постојањадржаве,поБакуњину,је‘’потчињавањенародних
маса’’51Каопримердржавности,државеиреакцијеонвиди
немачкудржавуукојојјецелодруштвоподређенодржавии
радиуинтересудржаве.Онидедаље,пакажедадоклегод
Немачкабудебиладржава,даћеона‘’понеопходностибити
првостепенаиглавнапредставницаинепрестаниизворсвих
могућихдеспотизамауЕвропи.’’52По,Бакуњину,деспотска
јеприродадржавеиманентнасвакојкојасеослањанавојну
силукакобисеодржала.Послепруско-францускограта1871.
Немачкајетакојапостајенајснажнијаицентралнадржавау
Европи,санајјачомкопненомвојском.Међутимнечинијето
‘’средиштемправереакције’’,већ‘’државниразум’’којимсе
руководиБизмарк.УсуштинизаБакуњинапостоједвапо-
ладруштвено-политичкестварности, једандржавниидру-
гинародни.Типолови суоштро супротстављени.У својој
основионисукласноформирани.Утомсмислуонкажеда
‘’измеђутадвасвијета,међуфизичкимрадницимаиобразо-
ванимдруштвом,којесебиспаја,какојепознато,свеврлине,
љепотеидоброте–помирењејезаистанемогуће.’’53Сходно
томе,онвидиједининачиндасетајсукобпревазиђеатоје
рат буржоазије и радничкемасе. ‘’Рат наживот и смрт!И
несамоуФранцуској,већуцијелојЕвропи.Тајратсемо-
жеријешитисамоодлучномпобједомједнеоддвијустрана,
одлучнимсвргавањемдруге.’’54Циљтоготвореногратакао
виданасилногобрачунакласазациљима‘’тријумфсоцијал-
нереволуцијеирушењесвегаштосеназивадржава.’’55Да
проблемнијесамоунемачкојдржавинегоусамомконцеп-
ту државностинајбоље ћемоприказати следећимцитатом:
‘’Дакле, задовољавањенароднихжељаинароднихпотреба
одстранеимућнихионихкојивладају–свакакојенемогуће.

50 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.8.
51 Исто,стр.51.
52 Исто,стр.57.
53 Исто,стр.68.
54 Исто,стр.69.
55 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.69.
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Збогтогаостаје јединосредство–државнонасиље,тј.др
жава,јердржавазаправоизначинасиље,владавинапутем
насиља...’’56У томсмислу,Бакуњинсуштинскиодступаод
Маркса јернаводида чакнинајдемократскија,република,
паниМарксованароднадржаванећеослободитиљуде, јер
држава ‘’у суштини представља владавину масама одозго
додна,посредствоминтелекуталнемањине.’’57Решењесвих
проблема види у револуционарном насиљу и ‘’страственог
рушења,рушењакојеспасаваикојејеплодотоврно,будући
даизњегаисамопутемњеганичуирађајусеновисвјето-
ви.’’58

2.4.Синдикализам
ЖоржСорелјеистакнутифранцускимислилацсоција-

листичкемисли,прецизнијеједанодкласикасиндикализма.
Правацсоцијалистичкеидеологије који се јављау19. веку
каореакцијанареформисанисоцијализам,тј.напарламен
тарнисоцијализам.РазочарансоцијалистимауФранцуској
којидруштвенереформежеледаспроведукрозучествовање
удемократскимпроцесима,онпозиванаизворненачинеоб-
рачунавања са капитализмом.Љутшто буржоазијафинан-
сирашефове таквих социјалистичких странака он каже да
‘’радници немају новаца, али имају на располагању знатно
ефикаснијесредствозаакцију,којимсеуназаднеколикого-
динаислуже:могузадаватистрах.’’59Сорелсебескомпро-
мисно залаже за револуцију која ће се догодитипо угледу
на ‘’велику наполеоновску битку’’60 у смислу да победник
потпуноуништавапобеђене.Почетактебиткећепокренути
штрајкачи, тј. синдикат.Путемнизаштрајкова треба да се
дође до ‘’катастрофичке револуције’’61 Дакле, циљ револу-
цијејеуништењецелекласебуржоазијеизатирањекапита-
лизма.ТунијекраљциљевимареволуцијепоСорелу.Онсе
залажеизауништењедржавекадакажеда‘’синдикалисти
немислереформиратидржавукаоштосутомислилиљуди

56 БакуњинМихаил,Државностианархија,ЦИД,Подгорица,2010,стр.72.
57 Исто.
58 Исто,стр.77.
59 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.42.
60 Исто,стр.44.
61 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.44.
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18.столећа.Онибијехтјелиуништитијержелеостварити
Марксовумисао:социјалистичкареволуцијанежелипости-
ћизамјенавладајућемањиненекомдругоммањином.’’62Ов-
деможемодаприметимоосновнеелементеанархо-синдика-
листичкеидеје.Непријатељпролетеријатанијесамокапита-
листичкакласа,већисамадржава,докјесубјекатсиндикат,
а средство револуцијештрајк и насиље.У прилог томе он
предлажекакотреба‘’пребитисвеговорникедемокрацијеи
представнике владе, каконитконе би гајиоилузије у вези
саприродомнасиља.’’63Сорелпозиванавраћањеизворним
марксистичкимидејамакодфранцускихсоцијалиста.Акоби
хтеода афирмишеизворнеидеје револуције онморада се
пресвегасукобисасоцијалистимареформистимакојевиди
каонепријатељереволуцијеиотпадникемарксизма.Наиме,
социјалистичкипарламентаризамсе јавиопослекласичног
марксизма,акаореакцијанањегајављасе‘’новашкола’’ка-
којеСорелназива–синдикализам.Онимзамераштопод
контроломдржерадничкукласу,штокаоконачанрезултата
имаопстајањебуржоаскекласенавласти.Сорелпризнаједа
се парламентарни социјалистинису у потпуности одрекли
насиља,алитврдидасутоучинилијеримодговара‘’одре-
ђена узнемиреност, но да онамора бити ограничена, а по-
литичаријеморајуконтролирати.’’64ИмајућитоувидуСо-
релупозорава да ‘’револуционарни синдикализамне смије
битиподутјецајемсоцијалистаназванихреволуционарима
из парламента.’’65Сорел заправо заговара став да је парла-
ментарнисоцијализаманти-марксистичкипреображајсоци-
јализма.Заступникетогпреображајаназива ‘’произвођачи-
ма друштвеногмира’’.66Као основнифактормарскизма он
видипролетерсконасиљеизбогтогасматранепријатељима
онесоцијалистекојимутоодузимају.Утомсмислуонка-
жедадоброспровођењепролетерскогнасиљаимадаводи
‘’укидањупарламентарногсоцијализма.’’67Оноштојеважно
запотребеовограда,јестенапоменутиблискосткојуСорел

62 Исто,стр.79.
63 Исто,стр.56.
64 Исто,стр.47.
65 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.51.
66 Исто,стр.52.
67 СорелЖорж,Револуцијаинасиље,Глобус,Загреб,1980,стр.57.
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примећујеизмеђубланкистаисиндикалиста.Оннаиме,по-
штујеипохвалноговориофранцускојбланкистичкојшко-
лисоцијализма,патакозањихкажедапредстављају‘’чисту
традицију револуционарне силе.’’68 Изузетно цени спрем-
ностбланкистадаприменомнасиљаостваресвојециљеве,
безстрахадасе‘’сукобесаватром.’’69

Приказсоцијализма19.векакојијеовдепостављенни-
јесвеобухватан,већјеприлагођенпотребаманашегпредме-
таистраживања.Дакле,нетврдимоданекидругимислиоци
нису подједнако допринели у формирању социјалистичке
мисли,алисматрамода јеовајприказадекватанкаорефе-
рентнаосновазајаснијеодређивањеполитичкемислиона-
сиљуидржави.
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DejanM.Jovanovic

THEPOLITICALTHOUGHTABOUT
VIOLENCEANDSTATE
INCLASSICSOCIALISM

Resume

Mainaimofthispaperistoshowthatthereisandialectic
linkbetweenthephenomenonofstateandthephenomenonofvio
lence,beforeallinapoliticalsphere.Inordertoprovethat,the
authormadeamodelbywitchheisabletoprovethatthereismu
tualconnectionbetweentheexistenceofviolenceinprestatepe
riodofhistoryandtheprimordialcreationoffirstpoliticalstates.
Duetothatfact,itispossibletousethatmodelforexplainingthe
ideologyofsocialismanditsvariouspoliticalshapessuchassyn
dicalism,anarchism,marxismandblanquism.Sincetheconnec
tionofstateandviolenceexistsbeforeandindependentlyofany
ideology, it isreasonablyeasy toanalyse itwithin thesocialist
ideologyandtodeterminehowthatideologytreatsthemattersof
stateandpoliticalviolence.Inthisway,authorargues,itiseasier
toexplainthelogicofsocialistideology,mainlytheproblemof
revolutionandtheuseofpoliticalviolence.
Keywords: Socialism, violence, state, anarchism, syndicalism,

Marxism,blanquism
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