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Под ме ђу на род ним по рет ком под ра зу ме вам обра зац де лат но-
сти ко ји по др жа ва основ не или при мар не ци ље ве дру штва др жа ва, 
или ме ђу на род ног дру штва. Пре не го што де таљ ни је рас ту ма чим 
шта све за ми сао ме ђу на род ног по рет ка под ра зу ме ва, при пре ми ћу 
те рен на зна чив ши шта под ра зу ме вам под др жа ва ма, си сте мом др-
жа ва и дру штвом др жа ва, од но сно ме ђу на род ним дру штвом.

По ла зна тач ка у ме ђу на род ним од но си ма је сте по сто ја ње др
жава, или не за ви сних по ли тич ких за јед ни ца, од ко јих сва ка има 
власт и ужи ва су ве ре ност у од но су на од ре ђе ни део Зе мљи не по-
вр ши не и од ре ђе ни сег мент људ ске по пу ла ци је. Са јед не стра не, 
др жа ве ужи ва ју, у од но су на ову те ри то ри ју и ста нов ни штво, оно 
што се мо же на зва ти уну тра шњим су ве ре ни те том, а што под ра зу-
ме ва су пре ма ти ју над свим дру гим вла сти ма у окви ру те те ри то ри-
је и ста нов ни штва. Са дру ге стра не, оне ужи ва ју оно што се мо же 
на зва ти спо ља шњим су ве ре ни те том, а што не под ра зу ме ва су пре-
ма ти ју већ не за ви сност од спо ља шњих вла сти. За су ве ре ни тет др-
жа ва, ка ко уну тра шњи, та ко и спо ља шњи, мо же се ре ћи да по сто ји 
и на нор ма тив ном и на фак тич ком ни воу. Са јед не стра не, др жа ве 
ужи ва ју пра во су пре ма ти је над вла сти ма у окви ру сво је те ри то ри је 
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и ста нов ни штва и не за ви сно сти од спо ља шњих вла сти; но, с дру ге 
стра не, оне за и ста и упра жња ва ју, у раз ли чи тој ме ри, ту су пре ма-
ти ју и не за ви сност у прак си. Не за ви сна по ли тич ка за јед ни ца ко ја 
са мо твр ди да има пра во на су ве ре ност (или је од стра не дру гих 
од лу че но да јој то пра во при па да), а не мо же га ужи ва ти у прак си, 
ни је др жа ва у пра вом сми слу ре чи.

Не за ви сне по ли тич ке за јед ни це ко је је су др жа ве у овом 
сми слу об у хва та ју гра до ве-др жа ве, по пут оних у ан тич кој Грч кој 
и ре не сан сној Ита ли ји, као и мо дер не на ци о нал не др жа ве. Оне 
об у хва та ју др жа ве у ко ји ма је власт за сно ва на на ди на стич ким и 
ле ги ти ми стич ким на че ли ма, што је пре о вла ђи ва ло у Евро пи до 
Фран цу ске ре во лу ци је, као и др жа ве у ко ји ма се власт за сни ва на 
на че ли ма на род ног и на ци о нал ног ле ги ти ми те та, што пре о вла ђу је 
у Евро пи од то га до ба. Оне об у хва та ју ви ше на ци о нал не др жа ве, 
по пут европ ских им пе ри ја у де вет на е стом ве ку, као и јед но на ци-
о нал не др жа ве. Оне об у хва та ју др жа ве чи ја је те ри то ри ја ра су та у 
де ло ве, по пут пре ко о ке ан ских им пе ри јал них др жа ва за пад не Евро-
пе, као и др жа ве чи ја је те ри то ри ја је дин стве на ге о граф ска це ли на.

По сто ја ло је, ме ђу тим, мно го раз ли чи тих не за ви сних по ли-
тич ких за јед ни ца то ком исто ри је,  ко је ипак ни су би ле др жа ве у 
овом сми слу. Гер ман ска пле ме на то ком Сред њег ве ка, на при мер, 
би ла су не за ви сне по ли тич ке за јед ни це, но, иако су њи хо ви по гла-
ва ри ужи ва ли су пре ма ти ју над ста нов ни штвом, ни су је ужи ва ли на 
од ре ђе ној те ри то ри ји. Сред ње ве ков не за пад но хри шћан ске кра ље-
ви не и кне же ви не ни су би ле др жа ве: ни су има ле уну тра шњи су-
ве ре ни тет јер ни су би ле вр хов на власт над сво јом те ри то ри јом и 
ста нов ни штвом; исто вре ме но, ни су има ле спо ља шњи су ве ре ни тет 
бу ду ћи да ни су би ле не за ви сне у од но су на Па пу или, у не ким слу-
ча је ви ма, Све тог рим ског ца ра. У де ло ви ма Афри ке, Аустра ли је и 
Оке а ни је, пре европ ског упа да, по сто ја ле су не за ви сне по ли тич ке 
за јед ни це, ује ди ње не пле мен ским и срод нич ким ве за ма, у ко ји ма 
ни је по сто ја ла ин сти ту ци ја вла сти. Ен ти те ти по пут на ве де них не 
ула зе у оп сег „ме ђу на род них од но са“, уко ли ко под ови ма под ра зу-
ме ва мо (као што углав ном чи ни мо) не од но се на ро да, већ од но се 
др жа ва у ужем сми слу. Од но си та квих не за ви сних по ли тич ких за-
јед ни ца мо гу би ти об у хва ће ни ши ром те о ри јом од но са сила, где би 
се од но си др жа ва по сма тра ли као по се бан слу чај, но, оста ју из ван 
до ме на „ме ђу на род них од но са“ у ужем сми слу.1)

Системдржава (или ме ђу на род ни си стем) на ста је ка да две 
или ви ше др жа ва има ју ме ђу соб не кон так те и ме ђу соб ни ути цај на 

1) За по ку шај по сма тра ња ме ђу на род них од но са као по се бан слу чај од но са си ла, ви ди: 
Art hur Lee Burns, OfPowersandtheirPolitics:ACritiqueofTheoreticalApproaches (En-
gle wo od Cliffs, N.J.: Pren ti ce-Hall, 1968).
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до но ше ње од лу ка, у до вољ ној ме ри да то про у зро ку је да се по на-
ша ју – ба рем у из ве сној ме ри – као де ло ви це ли не. Две или ви ше 
др жа ва мо гу, на рав но, по сто ја ти а да при том не чи не ме ђу на род ни 
си стем у овом сми слу: на при мер, не за ви сне по ли тич ке за јед ни це 
ко је су по сто ја ле на аме рич ком кон ти нен ту пре Ко лум бо вог пу то-
ва ња, ни су тво ри ле ме ђу на род ни си стем за јед но са они ма ко је су 
по сто ја ле у Евро пи; не за ви сне по ли тич ке за јед ни це ко је су по сто-
ја ле у Ки ни то ком До ба ра ту ју ћих др жа ва (око 481. – 221. го ди не 
п.н.е.) ни су тво ри ле ме ђу на род ни си стем са они ма ко је су исто вре-
ме но по сто ја ле у Грч кој и Сре до зе мљу.

Но, ка да су др жа ве у ре дов ном ме ђу соб ном кон так ту и ка да 
је, при том, њи хо во ме ђу де ло ва ње до вољ но да сва ка др жа ва при-
ли ком сво јих про ра чу на узи ма у об зир по на ша ње оне дру ге, та да 
мо же мо ре ћи да оне са чи ња ва ју си стем. Ин тер ак ци је ме ђу др жа-
ва ма мо гу би ти не по сред не – као ка да су две др жа ве су се ди, или 
так ма ци за исти циљ, или са рад ни ци у не ком по ду хва ту. Та ко ђе, 
њи хо ве ин тер ак ци је мо гу би ти по сред не – по сле ди це оп ште ња 
сва ке од њих са тре ћом стра ном, или јед но став но ути цај ко ји сва ка 
од њих има на си стем као це ли ну. Не пал и Бо ли ви ја ни су ни су се-
ди, ни так ма ци, ни ти са рад ни ци у за јед нич ком по ду хва ту (осим, 
мо жда, као чла но ви Ује ди ње них на ци ја). Али они ути чу јед но на 
дру го пу тем  лан ца ве за ме ђу др жа ва ма у ко јем обо је уче ству ју. 
Ме ђу др жав не ин тер ак ци је по мо ћу ко јих је де фи ни сан  ме ђу на род-
ни си стем мо гу има ти об лик са рад ње, али та ко ђе и су ко ба, или чак 
не у трал но сти и ин ди фе рент но сти у од но су на ме ђу соб не крај ње 
ци ље ве. Ин тер ак ци је мо гу по сто ја ти у ши ро ком оби му ак тив но сти 
– по ли тич ких, вој них, еко ном ских, со ци јал них – као што је да нас 
слу чај, или са мо у јед ној или две ма; мо же би ти до вољ но да, ка ко 
им пли ци ра де фи ни ци ја ме ђу на род ног си сте ма Ре мо на Аронa, не-
за ви сне по ли тич ке за јед ни це о ко ји ма је реч „одр жа ва ју ре дов не 
ме ђу соб не ве зе“  и  „мо гу би ти уме ша не у оп шти рат“.2)

Мар тин Вајт је, кла си фи ку ју ћи раз ли чи те вр сте си сте ма др-
жа ва, раз два јао оно што на зи ва „ме ђу на род ним си сте мом др жа ва“ 
од „си зе рен ског си сте ма др жа ва“.3) Пр ви је си стем са ста вљен од 
др жа ва ко је су су ве ре не у оном сми слу у ко јем смо то ов де де-
фи ни са ли. Дру ги је си стем у ко ме јед на др жа ва сти че и одр жа ва 
пре власт над оста ли ма. Од но си Рим ског цар ства и ње го вих вар-

2) Raymond Aron, PeaceandWar:ATheoryofInternationalRelations (Lon don: Wеi den fi eld 
& Ni col son, 1966) p. 94. (Срп ско из да ње: Ре мон Арон, Мириратмеђунацијама, Из да-
вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2001, стр. 126)

3) Ви ди Mar tin Wight, SystemsofStates (Le i ce ster Uni ver sity Press and Lon don School of Eco-
no mics, 1977) ch. 1.
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вар ских су се да осли ка ва ју кон цепт си зе рен ског си сте ма др жа ва; 
као и Ви зан ти је и ње них ма њих су се да, Аба сид ског Ха ли фа та и 
окол них ма њих си ла, или од но си им пе ри јал не Ки не и пот чи ње них 
јој др жа ва. Прет по ста вља се да, у не ким од си сте ма др жа ва ко је 
Мар тин Вајт на зи ва „ме ђу на род ним“, у сва ком тре нут ку оба ве зно 
по сто ји до ми нант на или хе ге мон ска си ла: си стем гра до ва-др жа ва 
кла сич не Грч ке, на при мер, као и ка сни ји си стем хе ле ни стич ких 
кра љев ста ва, све до чи о стал ном над ме та њу др жа ва за по зи ци ју хе
гемона. Оно што раз два ја „си зе рен ски си стем др жа ва“, по пут оног 
Ки не и ње них ва за ла, од „ме ђу на род ног си сте ма др жа ва“, у ко ме 
јед на или дру га др жа ва у сва ком тре нут ку ужи ва хе ге мон ску моћ, 
је сте то што у пр вом јед на си ла ужи ва хе ге мо ни ју ко ја је трај на и, 
из прак тич них раз ло га, не у пит на, док у дру гом хе ге мо ни ја пре ла зи 
са јед не си ле на дру гу и стал ни је пред мет спо ра.

У сми слу при сту па ко ји ов де раз ви ја мо, са мо оно што Вајт 
на зи ва „ме ђу на род ним си сте мом др жа ва“ за пра во је сте си стем др-
жа ва. Ме ђу не за ви сним по ли тич ким је ди ни ца ма ко је тво ре „си-
зе рен ски си стем др жа ва“, по пут оног Ки не и ње них ва за ла, са мо 
јед на др жа ва – др жа ва си зе рен – по се ду је су ве ре ност, та ко да не-
до ста је је дан од глав них усло ва за по сто ја ње си сте ма др жа ва: по-
сто ја ње две ју или ви ше су ве ре них др жа ва.

Дру га раз ли ка ко ју пра ви Мар тин Вајт, је сте она из ме ђу 
„при мар них си сте ма др жа ва“ и „се кун дар них си сте ма др жа ва“.4) 
Пр ви се са сто је од др жа ва, док се дру ги са сто је од си сте ма др жа-
ва, не рет ко си зе рен ских си сте ма др жа ва. Као при мер „се кун дар ног 
си сте ма др жа ва“, он на во ди од но се из ме ђу Ис точ ног хри шћан ства, 
За пад ног хри шћан ства и Аба сид ског ха ли фа та то ком Сред њег ве-
ка, као и од но се Егип та, Хи ти та и Ва ви ло на у до бу Ар ма на. Ова 
ди стинк ци ја мо гла би се по ка за ти ко ри сном уко ли ко би се ика да 
по ку ша ла на чи ни ти оп шта исто риј ска ана ли за по ли тич ке струк-
ту ре све та као це ли не – што је да нас го то во са свим не ис тра же но 
по ље. Ди стинк ци ја нам не по ма же на ро чи то уко ли ко, као што ов де 
чи ни мо, усме ри мо сво ју па жњу стрикт но на си сте ме др жа ва. Уко-
ли ко сва ки од си сте ма ко ји са чи ња ва ју „се кун дар ни си стем др жа-
ва“ об у хва та мно штво др жа ва, та да, уко ли ко при том из ме ђу јед них 
и дру гих др жа ва по сто ји до вољ но ве за и од но са, ове др жа ве тво ре 
„при мар ни си стем др жа ва“ као це ли ну. Уко ли ко, са дру ге стра не, 
си сте ми о ко ји ма је реч не об у хва та ју др жа ве – ка кав је, на при-
мер, био слу чај са За пад ним хри шћан ством – та да су од но си ме ђу 
та квим си сте ми ма од зна ча ја за те о ри ју свет ске по ли ти ке, али не 
пред ста вља ју си сте ме др жа ва као та кве. У сми слу при сту па ко ји 

4) Ibid. 
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ов де при ме њу је мо, ва ља узе ти у об зир са мо „при мар не си сте ме 
др жа ва“.

Тер мин „ме ђу на род ни си стем“ је у по след ње вре ме до ста по-
мо дан ме ђу про у ча ва о ци ма ме ђу на род них од но са, пре вас ход но као 
по сле ди ца ра до ва Мор то на А. Ка пла на.5) Ка пла но ва упо тре ба овог 
тер ми на ни је не са гла сна на шој, но оно по че му се Ка пла нов рад 
раз ли ку је је сте по ку шај да се кон цепт си сте ма упо тре би за об ја-
шње ње и пред ви ђа ње ме ђу на род ног по на ша ња, по себ но тре ти ра-
ју ћи ме ђу на род не си сте ме као по себ ну вр сту „си сте ма де ла ња“.6) 
Ов де се не на ме ра ва ни шта на лик то ме и тер мин се ко ри сти је ди но 
за озна ча ва ње по себ ног ви да ме ђу на род не кон сте ла ци је.

Тре ба при ме ти ти, ме ђу тим, да је тер мин „си стем др жа ва“ 
имао ду гу исто ри ју и под ра зу ме вао при лич но раз ли чи та зна че ња 
док ни је до шао до са да шњег. Чи ни се да је на стао код Пу фен дор фа, 
чи ја је рас пра ва Desystematibuscivitatum об ја вље на 1675.7)  Пу фен-
дорф, ипак, ни је ми слио на европ ски си стем др жа ва као це ли ну, 
већ на по је ди не гру пе др жа ва у окви ру тог си сте ма, ко је су би ле 
су ве ре не али исто вре ме но по ве за не на на чин да тво ре јед но те ло 
– по пут не мач ких др жа ва на кон Вест фал ског ми ра. Док је тер мин 
„си стем“ при ме њи ван на Европ ске др жа ве као це ли ну од стра не 
осам на е сто ве ков них пи са ца по пут Ру соа и Не тел бла та, тек су пи-
сци на по ле о нов ске епо хе по пут Ген ца, Ан си о на и Хе ре на, за слу-
жни за ши ре усва ја ње овог тер ми на. У до бу ка да је раст фран цу ске 
мо ћи пре тио да угро зи си стем др жа ва и пре тво ри га у уни вер зал-
но цар ство, ови пи сци су те жи ли да скре ну па жњу на по што ва ње 
си сте ма, а та ко ђе и да по ка жу због че га га је ва жно очу ва ти; они 
ни су би ли са мо ана ли ти ча ри си сте ма др жа ва, већ и ње го ви апо ло-
ге ти и про та го ни сти. Од њи хо вих де ла, нај ва жни је је Handbuchder
GeschichtedesEuropaischenStaatensystemsundseinerKolonien8) А. 
Х. Л. Хе ре на, пр ви пут об ја вље но 1809. Тер мин „си стем др жа ва“ 
се на ен гле ском је зи ку пр ви пут по ја вио у пре во ду овог де ла, об-
ја вље ном 1834., при че му је пре во ди лац на гла сио да тер мин „ни је 
стро го ен гле ски“.9)

5) Ви ди по себ но SystemandProcessinInternationalPolitics (New York: Wi ley, 1957).

6) Ка план де фи ни ше си стем де ла ња као „скуп ва ри ја бли то ли ко по ве за них у су прот но сти 
пре ма свом окру же њу, да уну тра шње ме ђу соб не од но се ва ри ја бли, као и спо ља шње 
од но се ску па по је ди нач них ва ри ја бли са гру па ма спо ља шњих ва ри ја бли, од ли ку је опи-
си ва пра вил ност по на ша ња“: Ibid. p. 4.

7) За ово ме сто за хва љу јем Мар ти ну Вај ту, SystemsofStates.

8) „При руч ник исто ри је европ ског др жав ног си сте ма  и ње го вих ко ло ни ја“, прим.прев.

9) Ви ди A. H. L. He e ren, AManualoftheHistoryofthеPoliticalSystemofEuropeanditsCo
lonies, Götingen, 1809 (Ox ford: Tal boys, 1834) vol. I p. v.
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За Хе ре на, си стем др жа ва ни је био са мо кон сте ла ци ја др жа-
ва ко је има ју од ре ђе ни сте пен ве за и од но са, ка ко је ов де од ре ђе но. 
Под ра зу ме вао је мно го ви ше од пу ке ме ђу соб не узроч не по ве за но-
сти по ве за но сти из ве сних ску по ва ва ри ја бли, ка ко Ка план де фи-
ни ше „си стем де ла ња“.10) Си стем др жа ва је за Хе ре на био „са вез 
не ко ли ко су сед них др жа ва, слич них оби ча ја, ре ли ги је и сте пе на 
дру штве ног раз во ја, чвр сто ује ди ње них пу тем уза јам них ин те ре-
са.“11) Дру гим ре чи ма, он је сма трао да си стем др жа ва под ра зу ме ва 
за јед нич ке ин те ре се и за јед нич ке вред но сти, те да по чи ва на за јед-
нич кој кул ту ри или ци ви ли за ци ји. Осим то га, Хе рен је био све стан 
крх ко сти си сте ма др жа ва, сло бо де ње го вих чла но ва да де ла ју ка ко 
би очу ва ли си стем или до пу сти ли ње го во уни ште ње, она ко ка ко 
је Ма ке до ни ја уни шти ла грч ки си стем гра до ва-др жа ва, и ка ко је 
на кон то га си стем хе ле ни стич ких др жа ва ко ји је на сле дио Алек-
сан дро ву им пе ри ју за уз врат био уни штен од стра не Ри ма. За и ста, 
Хе рен је у „Пред го во ру“ сво ме пр вом и дру гом из да њу сма трао да 
је На по ле он, за пра во, уни штио европ ски си стем др жа ва, а да му он 
пи ше епи таф. Та кво схва та ње си сте ма др жа ва су штин ски се раз ли-
ку је од оно га што се у овој сту ди ји сма тра ме ђу на род ним си сте мом 
и бли же је оно ме што ов де на зи вам ме ђу на род ним дру штвом.

Друштводржава (или ме ђу на род но дру штво) на ста је ка да 
гру па др жа ва, са све шћу о из ве сним за јед нич ким ин те ре си ма и за-
јед нич ким вред но сти ма, об ли ку је дру штво у том сми слу што се 
др жа ве сма тра ју ве за ним ску пом за јед нич ких пра ви ла у ме ђу соб-
ним од но си ма, и уче ству ју у ра ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Уко ли-
ко др жа ве да нас са чи ња ва ју ме ђу на род но дру штво (а у ко јој ме ри 
то чи не, пи та ње је ко је об ра ђу је сле де ће по гла вље), то је сто га што 
се, при зна ју ћи од ре ђе не за јед нич ке ин те ре се и, мо жда, не ке за јед-
нич ке вред но сти, оне сма тра ју оба ве за ним од ре ђе ним пра ви ли ма 
у ме ђу соб ним од но си ма, по пут оно га да се мо ра ју по што ва ти ме-
ђу соб на пра ва на не за ви сност, да се мо ра ју по што ва ти скло пље ни 
спо ра зу ми и да се мо ра под вр га ва ти од ре ђе ним огра ни че њи ма у 
упо тре би си ле у ме ђу соб ним од но си ма. Исто вре ме но, др жа ве са-
ра ђу ју у де ло ва њу ин сти ту ци ја по пут раз ли чи тих про це ду ра ме ђу-
на род ног пра ва, ди пло мат ског апа ра та и ме ђу на род ног ор га ни зо ва-
ња уоп ште, као и пра ви ла и оби ча ја ра то ва ња.

Ме ђу на род но дру штво, у том сми слу, прет по ста вља по сто-
ја ње ме ђу на род ног си сте ма, док мо же по сто ја ти ме ђу на род ни си-
стем ко ји ни је ме ђу на род но дру штво. Две или ви ше др жа ва, дру-

10) Ви ди фу сно ту 11.

11) He e ren, Manual, pp. vii-vii.
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гим ре чи ма, мо гу има ти ме ђу соб не од но се и ме ђу соб но де ло ва ти 
на на чин да пред ста вља ју ну жне фак то ре у ме ђу соб ним про ра чу-
ни ма, а да при то ме ни су све сне за јед нич ких ин те ре са и вред но сти, 
не под вр га ва ју се  за јед нич ком ску пу пра ви ла ни ти уче ству ју у ра-
ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Тур ска, Ки на, Ја пан, Ко ре ја и Си јам, 
на при мер, при па да ли су ме ђу на род ном си сте му под европ ском 
до ми на ци јом пре не го што су по ста ле део ме ђу на род ног дру штва 
под европ ском до ми на ци јом. Дру гим ре чи ма, би ле су у до ди ру са 
европ ским си ла ма и у зна чај ној ме ри ме ђу соб но де ло ва ле са њи ма 
у обла сти ра та и тр го ви не, пре не го што је ово до ве ло до при хва-
та ња за јед нич ких интерeса и вред но сти, ме ђу соб ног по сма тра ња 
као су бје ка та под врг ну тих истом ску пу пра ви ла и са рад ни ка у ра-
ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Тур ска је чи ни ла део ме ђу на род ног 
си сте ма под европ ском до ми на ци јом од вре ме на ње го ве по ја ве у 
ше сна е стом ве ку, уче ству ју ћи у ра то ви ма и са ве зи ма као део си-
сте ма. Па ипак су, то ком пр ва три сто ле ћа ових од но са, обе стра не 
из ри чи то по ри ца ле да европ ске си ле и Тур ска има ју ма ка кве за-
јед нич ке ин те ре се и вред но сти; сма тра ло се, на обе ма стра на ма, да 
ме ђу соб но за кљу че ни спо ра зу ми ни су оба ве зу ју ћи, а ни је би ло ни 
за јед нич ких ин сти ту ци ја, по пут оних ко је су ује ди ња ва ле европ ске 
си ле, у чи јем де ло ва њу би се са ра ђи ва ло. Тур ска ни је би ла при хва-
ће на као члан ме ђу на род ног дру штва од стра не европ ских др жа ва 
све до Па ри ског уго во ра 1856., ко јим је окон чан Крим ски рат, а 
мо жда ни је по сти гла пу ну јед на кост пра ва у окви ру ме ђу на род ног 
дру штва све до Уго во ра у Ло за ни 1923. 

На исти на чин су Пер си ја и Кар та ги на пред ста вља ле део 
истог ме ђу на род ног си сте ма као и кла сич ни грч ки гра до ви-др жа-
ве, али ни су би ле део грч ког ме ђу на род ног дру штва. Дру гим ре-
чи ма, Пер си ја је (а у ма њој ме ри, и Кар та ги на) оп шти ла са грч ким 
гра до ви ма-др жа ва ма и увек је би ла кључ ни фак тор стра те шког 
ујед на ча ва ња, би ло као спо ља шња прет ња про тив ко је су грч ки 
гра до ви-др жа ве мо гли да се удру жу ју, или као си ла ко ја је у ста њу 
да ин тер ве ни ше при ли ком њи хо вих ме ђу соб них су ко ба. Али, Пер-
си ја је од стра не Гр ка би ла до жи вља ва на као вар вар ска си ла; ни је 
де ли ла за јед нич ке грч ке вред но сти, по пут грч ког је зи ка, пан хе лен-
ских ига ра или тра же ња са ве та у Делф ском про ро чи шту; ни је би ла 
под врг ну та пра ви ли ма ко ја су од грч ких гра до ва-др жа ва зах те ва ла 
да огра ни че ме ђу соб не су ко бе; та ко ђе, ни је уче ство ва ла у амфик
тионичкимсавезимау ко ји ма се од ви ја ла ин сти ту ци о нал на са рад-
ња ме ђу Гр ци ма, као ни у ди пло мат ској уста но ви проксена.

Ка да су др жа ве, као у слу ча ју су сре та европ ских и не е вроп-
ских др жа ва од ше сна е стог до кра ја де вет на е стог ве ка, уче сни ци у 
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је дин стве ном ме ђу на род ном си сте му, али не и чла но ви је дин стве-
ног ме ђу на род ног дру штва, мо же по сто ја ти ко му ни ка ци ја, раз ме на 
иза сла ни ка или гла сни ка и спо ра зу ма – не са мо о тр го ви ни, већ и о 
ра ту, ми ру и са ве зи ма. Но, ови об ли ци оп ште ња, са ми по се би, не 
го во ре да по сто ји ме ђу на род но дру штво. Мо гу се одр жа ва ти ко му-
ни ка ци је, раз ме њи ва ти иза сла ни ци и скла па ти спо ра зу ми, а да при 
то ме не по сто ји свест о за јед нич ким ин те ре си ма и вред но сти ма 
ко је би тој раз ме ни обез бе ди ле чвр сти ну и из гле де трај но сти; да 
не ма све сти о по сто ја њу пра ви ла ко ја од ре ђу ју ка ко ће се оп ште-
ње од ви ја ти; и да не по сто је по ку ша ји за ин те ре со ва них стра на да 
са ра ђу ју у ин сти ту ци ја ма у чи јем оп стан ку има ју ин те рес. Ка да су 
Кор тес и Пи за ро пре го ва ра ли са кра ље ви ма Асте ка и Ин ка, ка да је 
Џорџ III по слао Лор да Ма карт ни ја у Пе кинг, или ка да су пред став-
ни ци Кра љи це Вик то ри је скла па ли спо ра зу ме са ма вар ским по гла-
ви ца ма, Сул та ном Со ко та или Ка ба ком Бу ган де, то је на ди ла зи ло 
окви ре ма ка кве за јед нич ке за ми сли о ме ђу на род ном дру штву чи ји 
би при пад ни ци на обе ма стра на ма би ли чла но ви са слич ним пра-
ви ма и ду жно сти ма.

Ни је увек ла ко утвр ди ти да ли су ове ка рак те ри стич не од ли ке 
ме ђу на род ног дру штва при сут не у ме ђу на род ном си сте му: бу ду ћи 
да из ме ђу си сте ма ко ји је, очи глед но, и ме ђу на род но дру штво и си-
сте ма ко ји очи глед но ни је дру штво, по сто је слу ча је ви у ко ји ма је 
свест о за јед нич ким ин те ре си ма при вре ме на и у за чет ку; у ко ји ма 
су спо зна та за јед нич ка пра ви ла ма гло ви та и не пре ци зна, те по сто-
ји сум ња у то да се уоп ште мо гу на зва ти пра ви ли ма; или у ко ји ма 
су за јед нич ке ин сти ту ци је – ко је се од но се на ди пло мат ски апа рат 
или огра ни че ња у ра ту – не је сно из ра же не и не раз ви је не. Ако о са-
вре ме ном ме ђу на род ном дру штву по ста ви мо пи та ња „Ка да је на-
ста ло?“ или „Ка кво му је би ло ге о граф ско од ре ђе ње?“, сме ста ће мо 
се за пе тља ти у ком пли ко ва не про бле ме тра га ња за гра ни ца ма.

Ме ђу тим, не ки ме ђу на род ни си сте ми су, из ве сно, исто та ко 
би ли и ме ђу на род на дру штва. Глав ни при ме ри су кла сич но-грч-
ки си стем гра до ва-др жа ва; ме ђу на род ни си стем ко ји су чи ни ла хе-
ле ни стич ка кра љев ства у пе ри о ду из ме ђу рас па да Алек сан дро вог 
цар ства и рим ског осва ја ња; ме ђу на род ни си стем Ки не то ком До ба 
ра ту ју ћих др жа ва; си стем др жа ва древ не Ин ди је; и мо дер ни си стем 
др жа ва, ко ји је на стао у Евро пи а да нас се про сти ре ши ром све та.

За јед нич ка од ли ка ових исто риј ских ме ђу на род них дру шта-
ва је то што су сва за сно ва на на за јед нич кој кул ту ри или ци ви ли-
за ци ји, или ба рем не ким еле мен ти ма та кве ци ви ли за ци је: за јед-
нич ком је зи ку, за јед нич кој епи сте мо ло ги ји и раз у ме ва њу све ми ра, 
за јед нич кој ре ли ги ји, за јед нич ком мо рал ном ко дек су, за јед нич кој 



ХедлиБул Међународнипоредак

391

естет ској или умет нич кој тра ди ци ји. Ра зум но је прет по ста ви ти да 
та кви еле мен ти за јед нич ке ци ви ли за ци је, уко ли ко чи не те мељ ме-
ђу на род ног дру штва, олак ша ва ју ње го во функ ци о ни са ње на два 
на чи на. Са јед не стра не, они олак ша ва ју ко му ни ци ра ње, ме ђу соб-
но раз у ме ва ње и оба ве ште ност др жа ва, олак ша ва ју ћи на тај на чин 
од ре ђи ва ње за јед нич ких пра ви ла и раз вој за јед нич ких ин сти ту ци-
ја. Са дру ге стра не, они мо гу осна жи ти свест о за јед нич ким ин те-
ре си ма, што под сти че др жа ве да при хва те за јед нич ка пра ви ла и 
ин сти ту ци је са сми слом за за јед нич ке вред но сти. На ово пи та ње 
ће мо се вра ти ти ка да, ка сни је у сту ди ји, бу де мо раз ма тра ли тврд њу 
да гло бал но ме ђу на род но дру штво два де се тог ве ка, за раз ли ку од 
хри шћан ског ме ђу на род ног дру штва ше сна е стог и се дам на е стог 
ве ка, или европ ског ме ђу на род ног дру штва осам на е стог и де вет-
на е стог ве ка, не по се ду је ни ка кву слич ну за јед нич ку кул ту ру или 
ци ви ли за ци ју.

Пре вод: Мла ден Ли ша нин


	spm-2-2010
	0-000sadr


