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Сажетак
Свр ха овог ра да је да се иден ти фи ку ју и под врг ну од
го ва ра ју ћој ме то до ло ги ји нај бит ни је те о ри је без бед
но сти. Ис тра жи ва њем ком па ра тив ног ви да кла сич не 
и са вре ме не те о ри је, до шло се до за кључ ка да по јам 
без бед но сти нај по де сни је од ре ђу ју са вре ме ни ме ђу
на род ни кон цеп ти. Нео ли бе ра ли зам и Нео ре ли зам по
сте пе но до во де до за кључ ка о по тре би укљу чи ва ња 
си стем ског аспек та у ци љу до пу не основ них ва ри ја бли 
ко лек тив ним за ви сним про мен љи ви ма. Без бед ност се 
ов де мо же са гле да ти као мул ти ва ри јант на по ја ва ко
ја се мо же из у ча ва ти опе ра ци о ним ис тра жи ва њи ма, 
а по себ но об ли ци ма про гра ми ра ња. Кри ти ком по сто
је ћих гру па те о ри ја, укљу чу ју ћи и си стем ски пра вац, 
до ла зи се до за кључ ка да је нај кон зи стент ни ји на чин 
де фи ни са ња без бед но сти, онај ко ји уокви ру је но ва Ре
ла ци о ни стич ка фи ло зо фи ја и ме то до ло ги ја.
Кључ не ре чи: без бед ност, де мо кра ти ја, ка па ци тет, 
ин те гра ци је, уста но ве

U овом ра ду би ће из гра ђен  ме то до ло шки оквир раз во ја те о ри-
је без бед но сти и би ће на пра вљен по ку шај де фи ни са ња пој ма 

без бед но сти. Ов де ће би ти тре ти ра не кла сич не и са вре ме не док-
три не и те о ри је без бед но сти и би ће ме ђу њи ма ус по ста вље на од-
го ва ра ју ћа те о риј ска и раз вој на ве за ме то до ло шког ви да. Као што 
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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се у ис тра жи ва њу мо же прет по ста ви ти нај по год ни ји ме тод за де-
фи ни са ње пој ма без бед но сти, узи ма ју ћи по себ но у об зир кри ти ке 
по сто је ћих те о ри ја, је нов Ре ла ци о ни стич ки ме тод. Ова ква но ва 
ме то до ло ги ја по себ но на ла зи сво је ме сто у ре де фи ни са њу пој ма 
ме ђу на род не без бед но сти уво ђе њем ви ше слој них ре ла ци о них ва-
ри ја бли.

ОП ШТИ МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР  
ЗА ПО ЈА ВУ И ПО ЈАМ БЕЗ БЕД НО СТИ

По ја ва без бед но сти је пред мет про у ча ва ња ви ше дру штве них 
на у ка, као и фи ло зо фи је. Основ ни ме то ди фи ло зоф ског при ла за 
пој му без бед но сти, као што се мо же при ме ти ти, се по кла па ју са 
ме то ди ма со ци о ло ги је и по ли тич ко-прав не на у ке. У ме ђу на род ном 
пра ву не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма без бед но сти, 
па ни не ких по себ них ње них под-еле ме на та као што је на при мер 
по јам те ро ри зма1). По себ не ди сци пли не, као што је кри ми но ло ги-
ја, исто та ко не из ла зе из ван оп штих окви ра по сто је ће дру штве не 
ме то до ло ги је. Слич но за кљу чи ва ње мо же се да ти и у ве зи са фор-
мал ним те о ри ја ма ко је, и по ред по себ них ме тод ско-тех нич ких по-
сту па ка, оста ју на ши рем те ре ну дру штве не на уч не ме то до ло ги је. 
Има ју ћи ово у ви ду, тре ба при ме ти ти да де фи ни ци ја без бед но сти 
мо ра ба зи ра ти на со ци о ло шко-по ли тич ком за кљу чи ва њу, где се 
ме тод со ци о ло ги је до пу њу је фи ло зоф ским на уч ним ме то дом, пре 
све га у окви ри ма фи ло зо фи је на стан ка др жа ве и пра ва. 

Оп шти ме то до ло шки оквир раз ма тра ња пој ма без бед но сти 
тре ба да укљу чи сле де ће без бед но сне кон цеп ци је или те о ри је: 1) 
Струк ту рал на те о ри ја без бед но сти; 2) Ре а ли стич ка те о ри ја без бед-
но сти; 3) Функ ци о нал на и струк ту рал но–функ ци о на ли стич ка те о-
ри ја без бед но сти; 4) Ди ја лек тич ка те о ри ја без бед но сти; 5) Си стем-
ска те о ри ја без бед но сти; и 6) Фор мал на те о ри ја без бед но сти. Овим 
те о ри ја ма се по пра ви лу до да је и Иде а ли стич ка и Ли бе рал на (одн. 
Нео ли бе рал на) те о ри ја и те о ри ја Ме ђу за ви сно сти у од но си ма. Ове 
ли бе рал но–иде а ли стич ке док три не у уској су ве зи са функ ци о на-
ли змом (и Нео функ ци о на ли змом), од но сно док три на Ме ђу за ви-
сно сти (у без бед но сти) је сво ди ва на струк ту рал но–функ ци о на-

1) Ви ди оп шир ни је Р. Га ћи но вић: Ан ти те ро ри зам, Дра слар Парт нер, Бе о град,  2006,  стр.  
23-28.
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ли стич ко об ја шње ње без бед но сти.2) Кри ти ка ових те о ри ја и кон-
цеп ци ја, као што ће мо ви де ти у овом раз ма тра њу, до ве шће нас до 
иде је о при ме ни Ре ла ци о ни стич ке те о ри је у на уч ном са гле да ва њу 
фе но ме на, по ја ве и пој мо ва без бед но сти.

Освр ну ће мо се ов де на основ не ка рак те ри сти ке по ме ну тих гру-
па те о ри ја у ци љу ја сни је кла си фи ка ци је ме то до ло шких пра ва ца у 
на у ци о без бед но сти. Струк ту рал на те о ри ја без бед но сти је ба зи ра-
на на Оп штем струк ту ра ли стич ком ме то ду дру штве не на у ке. Ова 
те о ри ја на сто ји да от кри је, при ка же (опи ше) и об ја сни од ко јих се 
еле ме на та и јед но став них свој ста ва кон сти ту и ше без бед ност. Ту се 
иден ти фи ку ју ли ца, гру пе или уста но ве ко је се за шти ћу ју од дру гих 
су бје ка та (истог или срод ног ти па) ко ји их угро жа ва ју. За тим, об ја-
шња ва ју се или опи су ју еле мен ти ме то да и по сту па ка угро жа ва ња, 
по том еле мен ти ме то да за шти те, као и дру ге ком по нен те у окви ру 
еле мен та ри стич ко – струк ту рал ног при ла за. Ре а ли стич ка те о ри ја, 
ко ја се раз ви ја на су прот Иде а ли стич ком ин сти ту ци о на ли зму, за-
сни ва се на об ја шње њи ма без бед но сти по себ но у ме ђу на род ним 
од но си ма, пре ко је дин стве не си ле или си стем ски усло вље не си-
ле (Нео ре а ли зам). Ре а ли стич ка те о ри ја у осно ви оста је у окви ри-
ма ме то до ло шког прав ца Струк ту ра ли зма, уз из ве сно од сту па ње у 
окви ру Нео ре а ли зма ко ји еле мен та ри стич ки при лаз ком би ну је и 
про ши ру је са аспек ти ма и ком по нен та ма Оп ште те о ри је си сте ма.3) 
На су прот овим гру па ма те о ри ја, раз ви ја се Функ ци о на ли стич ка 
те о ри ја ко ја до пу њу је Иде а ли стич ко-ин сти ту ци о нал ну кон цеп ци-
ју, и ко ја на сто ји да екс пли ка ци ји по ја ве без бед но сти пру жи но ве 
ди мен зи је кроз ква ли тет ни је об ја шње ње ве за и кон гло ме ра та ве за 
ме ђу еле мен ти ма по ја ве без бед но сти (и са рад ње). Функ ци о на ли-
зам и Нео функ ци о на ли зам се за сни ва на об ја шње њу по тре ба ко је 
ве зу ју еле мен те у це ли не и узро ци ма ова кве по ве за но сти у струк-
ту ри. Ли бе ра ли зам ово до пу њу је мно штвом мо ти ва или ти по ва по-
тре ба (ци ље ва) ко ји де лу ју на пре фор му ла ци ју по ја ве без бед но сти, 
где си ла (су бјек та) ви ше ни је је дин стве на, мо но лит на и основ на 
ком по нен та без бед но сти. Функ ци о на ли зам, да ље, има екс тен зи ју 
у на ста ја њу и раз во ју те о ри је Ме ђу за ви сно сти. Овај ме то до ло шки 
и те о риј ски пра вац на сто ји да пре фор му ли ше ме ђу на род ну без бед-
ност кроз ука зи ва ње на зна чај ра зно ли ке (по ли ва лент не) плу рал-

2) Ви ди E. Lu ard: Bаsic texts in In ter na ti o nal Re la ti ons, St. Mar tin’s Press. 1993,  pp. 552-559. 
и C.W. Ke gley Јr, Con tro ver si es in In ter na ti o nal Re la ti ons the ory, St. Mar tin’s Press. 1995. 
pp. 25-35.

3) Vi di K. Waltz, The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Rаndom Ho u se, 1979. pp. 38-60.
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но мо ти ви са не ме ђу на род не са рад ње и, по себ но, зна чај кре и ра ња 
“мре жа” сло же них или ком плек сних уза јам них за ви сно сти из ме-
ђу др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма.4) Зна чај ну, ек тен зи ју те о ри-
је без бед но сти на ла зи мо, по том, у Ди ја лек тич ком кон цеп ту, где се 
без бед ност фор му ли ше кроз раз вој (уну тра шњих) про тив реч но-
сти од под струк ту ре ове по ја ве, по ла зе ћи од еко ном ско-по ли тич-
ких про тив реч но сти по тре ба за без бед но шћу, до ни воа отво ре не 
струк ту ре, ди на мич ко-ди ја лек тич ког ви да, где без бед ност би ва 
фор му ли са на (про тив реч но сти ма бор бе су прот но сти) ши рим ме-
ђу на род ним по рет ком у кре та њу. На да ље, по себ но бит ну на до-
град њу основ ног Функ ци о на ли зма на ла зи мо у Си стем ској те о ри ји 
без бед но сти. Она по ред ди на мич ке раз вој но сти, уно си и си стем-
ске си нер ги стич ке ефек те, као и дру ге ко лек тив не ефек те или ва-
ри ја бле ко ји ди на мич ки об ли ку ју по ја ву без бед но сти. Ов де тре ба 
при ме ти ти да је је ди но Нео ре а ли зам (Wаltz, Gil pin) укљу чио до 
кра ја ова кве ди на мич ке аспек те у фор му ла ци ју без бед но сти. Слич-
ни по ку ша ји у окви ру Нео ли бе рал ног прав ца ни су до са да би ли 
за па же ни у до са да шњем раз во ју те те о риј ске гру пе. На по слет ку, 
сле ди и Фор мал на те о ри ја о без бед но сти. Она се ба зи ра на екс тен-
зи ји ма те ма тич ко–опе ра ци о них ис тра жи ва ња на област без бед но-
сти. Ов де је по себ но ме сто на шла Те о ри ја ига ра (по себ но Зе ро-
Сум) и, на ове (мо де ле  ма ње или ви ше кон фликт не игре) при ме на 
по сту па ка из те о ри је ве ро ват но ће. Без бед ност се мо же у мно гим 
аспек ти ма све сти на кон фликт ну игру ко ја се по на вља, огра ни чен 
или нео гра ни чен број пу та. Ме ре ње ис хо да ових ига ра пред ста вља 
ва жну ди сци пли ну Те о ри је ига ра у обла сти без бед но сти. До бра 
стра на Опе ра ци о них ис тра жи ва ња је и мо гућ ност про ве ре и про-
це не вред но сти глав них те о ри ја у ме ђу на род ној без бед но сти. Ово 
се пре све га од но си на Нео ре а ли зам и Нео ли бе ра ли зам као до са да 
но се ће прав це док три не. 

Кри ти ка свих ов де на ве де них те о ри ја тре ба, у овом ра ду да 
нам ука же на мо гућ ност ус по ста вља ња но ве те о ри је (и де фи ни ци-
је) без бед но сти.

4) Ви ди C.W. Ke gley Јr, Con tro ver si es in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory, St. Mar tin’s Press, 
1995, pp.83-150 . и P. R. Vi ot ti, M. V. Ka up pi: In ter na ti o nal Re la tion s The ory, Al lun and 
Ba con, Mac mil lan, Bo ston, 1993, pp. 228-513,  ви ди и R. C. Art, R. Jer vis: In ter na ti o nal 
Po li tics, Har per Col lins Col le ge pub., 1996. pp. 319-375.
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ПРЕ ТЕ ЧЕ СА ВРЕ МЕ НОГ КОН ЦИ ПИ РА ЊА ТЕ О РИ ЈЕ  И 
ПОЈ МА БЕЗ БЕД НО СТИ

Пр ве те о ри је ко ју су укљу чи ва ле еле мен те фор му ли са ња пој-
ма без бед но сти на ла зи мо још код древ них ми сли ла ца ста ре Ки не 
и Грч ке.5) Код Пла то на се већ ја вља по јам ста бил но сти дру штве ног 
уре ђе ња и уло га за ко на у от кла ња њу дру штве них кон фли ка та. По-
зна та је ов де Пла то но ва те о ри ја о ква ре њу др жав них об ли ка вла сти 
од но сно о три не ис ква ре на и три (си ме трич но-ан ти под ски) ис ква-
ре на ви да по ли тич ке вла да ви не.6) Про па да њем др жав них об ли ка 
ка ти ра ни ји или окло кра ти ји на ста је ра су ло дру штва, ши ре ње кон-
фли ка та и оп шта не ста бил ност за др жа вља не у за јед ни ци. Слич-
на ви ђе ња де ло ва ња об ли ка вла да ви не на ста бил ност  на ла зи мо и 
код Ари сто те ла.7) У ве зи са нај ма њом ће ли јом дру штва Ари сто тел 
при ме ћу је да је по треб но да по сто ји од луч на власт му шкар ца над 
же ном и де цом да би по ро ди ца би ла ста бил на. За тим, Ари сто тел 
вр ши кла си фи ка ци ју по ли тич ких об ли ка вла сти на пра вил не и не-
пра вил не (по етич ким прин ци пи ма) и по ве зу је их са ква ли те том 
и “здра во шћу” дру штва, ко је се сво де на ста бил ност за јед ни це. И 
код Пла то на и код Ари сто те ла уло га за ко на има за функ ци ју спре-
ча ва ње кон фли ка та и га ран то ва ње “ово зе маљ ске” прав де (на ли ку 
иде ал не прав де), ко ја је нео п ход на за мир не од но се у дру штву. 

На да ље, за шти ту пра ва пре ма гра ђа ни ма про ши ру је и Рим ско 
пра во, где се већ на зи ру мо мен ти огра ни че ња вла да ре ве мо ћи. Те о-
ри ја По ли би ја ов де има по се бан зна чај, пред ла жу ћи мо дел кон тро-
ле вла сти. Ов де власт под ле же прин ци пу по де ле, што ће по ста ти 
основ ни еле мент ка сни је на ста ле кла сич не ли бе рал не док три не.

Кроз сред ње ве ков не те о ри је о др жа ви (Ав гу стин, и Т. Аквин-
ски) сре ће се иде ја хар мо нич ног функ ци о ни са ња дру штва ка да су 
љу ди под ло жни истин ским мо рал ним или бож јим вред но сти ма. 
Ако је др жа ва “со тон ска”, ме ђу тим, сле ди не ми нов ни крај дру-
штве не за јед ни це, јер та ква за јед ни ца ни је би ла бож је де ло, већ 
“ђа во ља тво ре ви на”. Код Све тог Ав гу сти на и до не кле Аквин ског 
власт вла да ра се не мо же од стра не по да ни ка до во ди ти у пи та ње. 

5) Ви ди E. Lu ard: Bаsic texts in In ter na ti o nal Re la ti ons, St. Mar tin’s Press, New York, 1993 , 
pp. 5-26.

6) Ви ди о Пла то ну о де лу Др жа ва: K. W. Thomp son: Fat hers of In ter na ti o nal Tho ught, Lo u-
i si a na Sta te Univ. Press. 1994, pp. 26-35.

7) Ви ди о Ари сто те лу о де лу По ли ти ка: K. W. Thomp son: Fat hers of In ter na ti o nal Tho ught, 
Lo u i si a na Sta te Univ. Press. 1994, pp. 36-43
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На сил но ру ше ње ти ран ске вла сти до но си са мо не да ће и оп ште 
кон флик те у за јед ни ци, бу ду ћи да је по ре кло вла сти са мо у Бо гу. 
Аквин ски, ме ђу тим, у нај бе зоб зир ни јим и нај ек стрем ни јим ти ран-
ским усло ви ма до пу шта бу ну на ро да про тив та кве ти ра ни је. Без-
бед ност, као и по ли ти ка се ов де ве зу ју за мо рал.

У ре не сан си Н. Ми ка ја ве ли рас ки да чвр сту ве зу по ли ти ке и 
ети ке.8) Овим је омо гу ће но да се его и стич ка функ ци ја вла сти из-
дво ји из оп штег ин те ре са што је био услов за ка сни је за кљу чи ва-
ње да је без бед ност дру штва би ла у прак си сво ди ва на без бед ност 
вла да ви не вла да ра. На овај на чин Ма ки ја ве ли је по ста вио те ме ље 
ка сни јег ре а ли зма, у ко јем ети ка и оп шта хар мо ни ја, укљу чу ју ћи и 
уста но ве, гу бе на зна ча ју по себ но ако се до во ди у пи та ње власт, а 
ти ме и без бед ност вла да ра. Не ста бил ност вла да ра и вла сти се ов де 
ве зу је за не ста бил но сти и су ко бе у дру штву.

Са вре ме не пре те че фор му ла ци је пој ма без бед но сти на ла зи мо, 
у ужем сми слу, тек код те о ре ти ча ра при род ног пра ва и дру штве ног 
уго во ра. Ов де се пра ва љу ди за шти ћу ју кроз (оп шти) дру штве ни 
уго вор ко јим на ста је др жа ва. Ту је ја сно, по пр ви пут, фор му ли-
сан пред мет за шти те, и то као људ ска пра ва при пад ни ка од ре ђе ног 
дру штва.

Код Ж. Бо де на се по ја вљу је схва та ње да је су ве рен огра ни чен 
са мо при род ним пра вом. Оно је бож ја во ља, по том, ме ђу на род ним 
пра вом и пра ви ма ко ја су са др жа на у при ват ном вла сни штву. За кон 
вла да ра тре ба, ме ђу тим, да бу де са здан по “бож јем узо ру”.9) Бо ден 
је, да кле, пр ви ис та као иде ју о уро ђе ним при род ним пра ви ма ко ја 
по сто је у пред др жав ном ста њу. Су ве ре ност је по ње му не де љи ва и 
нај ста бил ни ји си стем је мо нар хи ја. Она је га рант ми ра и без бед но-
сти у дру штву.

За осни ва ча ме ђу на род ног пра ва Х. Гро ци ју са при род но пра во 
са др жи сво ју ег зи стен ци ју у вла сти тој људ ској при ро ди од но сно 
вла сти том ауто ри те ту над са ве шћу. При род но пра во се ов де раз-
дво је но тре ти ра од по зи тив ног и тре ба га на ћи у би ти са мог чо-
ве ка, ко ји има би о ло шку, али и ра зум ну стра ну. Гро ци јус се пи та 
ка кве усло ве др жа ва мо ра ис пу ни ти да би за до во љи ла људ ске по-
тре бе и зах те ве узе те ин ди ви ду ал но. Др жа ва је циљ људ ске при ро-
де. При ро да чо ве ка се ис по ља ва у те жњи да жи ви мир но и ор га ни-

8)  Ви ди N. Ma ki ja ve li: Vla da lac, Enig ma, Pan če vo, 1998. str. 22-92
9) Ви ди у J. Ko la ko vić: Hi sto ri ja no vo vje kov nih po li tič kih te o ri ja od XV sto le ća do 1848, 

SNL, Za greb, 1981, str. 54-60.
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зо ва но у за јед ни ци са дру гим љу ди ма, у скла ду са прин ци пи ма ра-
зу ма. Сва ки дру штве ни чо век огра ни чен је пра ви ма дру гих љу ди, 
док лич на ко рист по ти че од за јед нич ког жи во та. При род но пра во 
је усло вље но на че лом со ци ја би ли те та. Др жа ва је на ста ла уго во ром 
свих и, сто га, пред ста вља је дин ство сло бод них љу ди у ко јој мо ра 
би ти оте ло тво рен за кон при ро де и “мир но и ре гу ли са но” дру штве-
но ста ње. Др жа ва тре ба да оси гу ра мир ни уну тра шњи, као и мир ни 
“спољ ни” жи вот. Ме ђу на ро ди ма тре ба да се по стиг не мир и са гла-
сност на ба зи при род ног пра ва и прин ци па со ци ја би ли те та.10)

По Б. Спи но зи да би оси гу ра ли свој жи вот љу ди ства ра ју спо-
ра зум да би оства ри ли ко лек тив но пра во ко је слу жи ин те ре си ма 
свих љу ди у за јед ни ци. Ту су удру же не све си ле и при род но пра-
во свих да би се жи ве ло “на бо љи на чин”.11) Ства ра њем др жа ве се 
ства ра ју усло ви за оства ре ње пу не сло бо де свих од но сно оства ре-
ње сло бо де за сва ког, што ни је би ло мо гу ће у не си гур ном при род-
ном ста њу (де фи ни са ним пре на стан ка др жа ве). Др жа ва се огра ни-
ча ва нео ту ђи вим пра ви ма чо ве ка и во љом ве ћи не на ро да, али и у 
пред др жав ном ста њу по сто ји из ве сна хар мо ни ја ко ја, ни је оси гу-
ра на фак том да не ма дру штве ног уго во ра. Ов де је без бед ност љу ди 
мно го ма ња. 

Про бој у те о ри ји на ла зи мо код Т. Хоб са. Пре ма Хоб су при-
род ни за кон је за кон его и зма и тај за кон упу ћу је чо ве ка на са мо-
за шти ту. Је ди но ин те рес, а не при род на скло ност чо ве ка пре ма 
чо ве ку (ал тру и зам) је сте услов де ло ва ња. При род но ста ње је рат 
“свих про тив сви ју”, јер је осно ва људ ске при ро де его и зам. Др жа ва 
на ста је уго во ром свих, због стра ха јед них од дру гих и не мо гућ но-
сти за шти те би ло ка квих пра ва у при род ном ста њу, где вла да “си ла 
и пре ва ра”. Има ју ћи јед нак на гон за исте ства ри, љу ди сви те же 
истим вред но сти ма и по ку ша ва ју да са чу ва ју (она) при род на пра-
ва, ко ја сма тра ју сво јим. Због то га се ге не ри ше не пре кид ни страх 
и ре ал на опа сност, за ко ји се из лаз ов де ви ди у ор га ни ци стич кој 
др жа ви са ап со лут ном вла шћу.12) Ус по ста вља њем др жа ве чо век се 
од ри че оних пра ва ко је је по се до вао у при род ном ста њу, пре но се-
ћи сву власт на др жа ву са ап со лут ним ауто ри те том. Ви ди мо да кле, 
да се ов де ја сно уокви ру ју еле мен ти но вог Ре а ли стич ког без бед но-
сног прав ца, ко ји ће све до да на шњих да на би ти про тив те жа Ли-

10)  Ви ди исти из вор, стр. 71-75.
11)  Исто, стр.  76-80.
12) Исто, стр. 84-88.
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бе рал ном и Нео ли бе рал ном кон цеп ту. Осно ва Хоб со ве фи ло зо фи је 
је осла ња ње на “си лу” и его и стич ки ин те рес сва ког при пад ни ка 
за јед ни це. Си ла је осно ва (по ја ве) без бед но сти.

За раз ли ку од Хоб са, Џ. Лок је сма трао да је чо век ра зум но би-
ће и да је сло бо да “нео дво ји ва од сре ће”. Циљ по ли ти ке је тра же ње 
сре ће ко ја се од ре ђу је кроз ка те го ри је “ми ра, хар мо ни је и си гур но-
сти”.13) Ра ни је код ов де на ве де них ауто ра, бож ја во ља је већ би ла 
за ме ње на има нент ним ре дом људ ске при ро де. Код Ло ка, при род но 
пра во је је ди но ле ги тим но, мо гу ће и схва тљи во пра во. У ли бе рал-
ном ду ху, Лок ви ди свр ху при род ног пра ва у функ ци ји очу ва ња 
и оправ да ња прин ци па лич не сло бо де. При род но ста ње је ста ње 
ре ла тив ног ми ра, узи ма ју ћи у ви ду ал тру и стич ку при ро ду љу ди, 
а дру штве ни уго вор ко ји ус по ста вља др жа ву, мо же би ти пред мет 
опо зи ва. За ко на и по ли ци је не ма у при род ном ста њу, они су про из-
вод “гра ђан ског” дру штва.14) По Ло ку др жав на власт је скло ни ште 
за вла сни ке сво ји не од вла сни ка. На ме ђу на род ном пла ну Лок по-
ми ње фе де рал ну власт и мо гућ ност ра зум ног ме ђу на род ног пра ва, 
чи ја је свр ха очу ва ње ме ђу-др жав ног ми ра и оп ште без бед но сти.

Ш. Мон те скје про ду бљу је Ло ко ву ли бе рал ну те о ри ју. Пре дру-
штве ног пра ва и за ко на по сто је при род на пра ва, као њи хов пред-
у слов. Из при ро де вла да ви не про из и ла зе за ко ни, а за ко но дав ство 
је за ви сно од об ли ка вла сти. Сва ком об ли ку вла сти по треб ни су 
по себ ни за ко ни, осим у слу ча ју де спо ти је, где власт (вла дар) са-
мо вољ но вла да. Сло бо да је оства ре ње за ко ни то сти, а за кон је, по 
сво јој при ро ди, про дукт ра зу ма. Сло бо да је не мо гу ћа ако се две 
или чак три основ не вла сти на ђу у истим ру ка ма (ов де су основ не 
вла сти: за ко но дав на, из вр шна и суд ска).15) Мир и без бед ност под-
ра зу ме ва да су три ви да вла сти у рав но те жи. Управ на власт, та ко ђе, 
мо ра да бу де огра ни че на, да би се оси гу ра ла за ко ни тост и мир.

Да љу ли бе рал ну екс тен зи ју кла си ча ра Ло ка и Мон те скјеа, на-
ла зи мо у Нео ли бе ра ли зму Б. Кон ста на. Вла сни штво и власт се, по 
Кон ста ну, мо ра ју сла га ти и би ти у истим ру ка ма да би се очу вао 
мир и без бед ност. Вла сни штво ни је при род но пра во, не го је об лик 
дру штве ног уго во ра, што га не чи ни ма ње не по вре ди вим. Овај те-
о ре ти чар ука зу је да ни је зна чај но са мо ко ме власт при па да, већ у 

13)  Исто, стр. 91-96.
14)  Исто
15)  Исто, стр. 107-113
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ко јој ме ри се власт ко ри сти.16) Да би се са чу ва ла сло бо да лич но сти 
и ње на при ват на не за ви сност Кон стан пред ла же та кве ин сти ту ци је 
ко је мо гу обез бе ди ти ту сло бо ду и дру штве ни мир. Оне ба зи ра ју на 
“си ли јав ног мње ња” и по де ли вла сти на што ши рој осно ви. Кон-
стан уво ди по ред прин ци па по де ле вла сти и прин ци пе рав но те же, 
огра ни че ња и кон тро ле вла сти. Као што уоча ва мо иде је о кон тро-
ли и огра ни че њу вла сти осно ва су са вре ме ног кон сти ту ци о на ли-
зма. Нео ли бе рал ни еле мент фи ло зо фи је овог ауто ра је по тре ба за 
што ма њом ко ли чи ном ко ри шће ња вла сти, јер дру штво не мо же 
би ти де мо крат ско са ја ким уста но ва ма где је власт кон цен три са на. 
С дру ге стра не, Кон стан је, кон се квент но сво јој те о ри ји др жав не 
ли ми та ци је, и про тив нео гра ни че не су ве ре но сти на ро да. Од су ство 
ја ких уста но ва омо гу ћу је ми ран и без бе дан жи вот љу ди, уз пу ну 
сло бо ду имо вин ског ви да. Огра ни че ње вла сти је услов ле ги ти ми-
те та и ми ра.

Те о ри је о без бед но сти, за тим, има ју на гла ше ни ји ме ђу на род-
ни аспект. По ла зе ћи од иде је ра ци о нал не др жа ве, Кант пред ла же 
да се ме ђу на род на без бед ност очу ва кроз “дру штво” или “са вез” 
др жа ва, над ко ји ма би би ла над др жав на власт тј. “др жа ва на ро-
да”.17) Услов без бед но сти је да др жа ве не мо гу би ти пред мет на-
сле ђи ва ња, ку по ва ња или да ри ва ња и њи хо ве вој ске не сме ју да се 
ме ша ју у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. Са мо ре пу бли кан ски 
(де мо крат ски) об лик вла сти омо гу ћу је мир ме ђу на ро ди ма. Одав де 
и по зна та те о ри ја Нео ли бе ра ла да де мо кра ти је не кре ћу у рат. Ту је 
бит на уло га сло бо де штам пе и уло га  јав ног мне ња, ко је обе у би ти 
има ју осло нац у ра зум ној при ро ди чо ве ка.

Слич ну те о ри ју ли бе рал ног об ли ка има мо и код Фих теа. Др жа-
ве, за сно ва не дру штве ним уго во ром, мо ра ју ко ег зи сти ра ти “при-
зна ју ћи” јед на дру гу. Фих те се за ла же за фе де ра ци ју др жа ва, ко је 
су су ве ре не, и не мо ра ју ако не ће ући у та кву над др жав ну уго вор ну 
тво ре ви ну. Ка да, ме ђу тим, ова фе де ра ци ја бу де про ши ре на на це лу 
пла не ту ус по ста ви ће се веч ни мир, ко ји ће би ти за сно ван на пра-
ву са гла сном ра зу му.18) Он пред ви ђа и стал ну вој ску и суд ство ове 
над др жав не фе де ра ци је ко ји би би ли га рант очу ва ња ме ђу на род не 
прав де и ми ра.

16)  Исто, стр. 227-225.  ви ди и А. Toc qu e vil le, исти из вор стр. 227-232
17)  Исто, стр. 237-245.
18)  Исто, стр. 246-253.
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У те о ри ји ме ђу на род не без бед но сти има мо, по том, Марк со во 
схва та ње о мо гућ но сти на о ру жа ног на ро да и од у ми ра њу кла сич не 
др жа ве, као и Ле њи но во схва та ње по ре кла ра та услед про тив реч-
но сти раз во ја ме ђу на род не при вре де. По Ле њи ну из воз ка пи та ла 
и ње го ва не јед на ка кон цен тра ци ја до во де до за ко ни те по тре бе да 
са вре ме не ци клич не при вре де те же очу ва њу сво јих (им пе ри ја ли-
стич ких ин те ре са) кроз во ђе ње ра то ва.19) Ова те за је, ка ко при ме ћу-
је мо, са свим дру га чи ја од Кан то ве те зе да (де мо крат ске) ре пу бли ке 
не за по чи њу ра то ве.

Има ју ћи сва из не та те о риј ска раз ма тра ња у ви ду, мо же мо се 
са да освр ну ти на мо дер не те о ри је без бед но сти, са по себ ним на гла-
ском на др жав ну и ме ђу на род ну без бед ност.

ОСНОВ НЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ  
МЕ ЂУ НА РОД НЕ И ДР ЖАВ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

У овом де лу ра да, у ци љу де фи ни са ња пој ма без бед но сти, 
има ју ћи у ви ду глав не ме то до ло шке (из ло же не прав це) из дво ји ће-
мо кључ не еле мен те и аспек те нај бит ни јих те о ри ја, пр вен стве но 
ме ђу на род не без бед но сти. Пра вац раз во ја док три не без бед но сти 
од Кан та и Фих теа се све ви ше пре ме шта ка ме ђу на род ним ре ла-
ци ја ма.

У те о ри ји Ре а ли зма Е. Х. Кар пред ви ђа ја ча ње его и зма на ци-
о нал не др жа ве, по раст ме ђу на род них су ко ба и све ма њу при ла го-
дљи вост ме ђу на род ног пра ва ре ал но сти ме ђу на род них од но са. Он 
за у зи ма ове ста во ве: 1) ли бе рал ни ра ци о на ли сти про шлог ве ка су у 
сво јим ана ли за ма од но са раз ма тра ли та да шња пре те жно хо мо ге на 
дру шта ва, са сло бод ном тр го ви ном, што их је до ве ло до иде а ли-
стич ког и уто пи стич ког за кључ ка о по сто ја њу “при род не хар мо ни-
је ин те ре са”; 2) ка сни ји раз вој, са од ба ци ва њем на че ла сло бод ног 
тр го ва ња, из о штра вао је кон флик те ин те ре са, ко ји су мо гли да бу ду 
ре ша ва ни са мо пре го во ри ма, што је ума њи ло зна чај мо рал них нор-
ми у ре ша ва њу спо ро ва; 3) уну тра шњи со ци јал ни мо ти ви, не за по-
сле ност и рас по де ла до хот ка, по ста ју зна чај ни ји од мак си ми за ци је 
про фи та, про из вод ње и до хот ка; 4) та тен ден ци ја при о ри те та се 
пре но си и у спољ ну по ли ти ку, где све ма ње до бит, а све ви ше “си-
ла” по ста је кључ ни при о ри тет; 5) еко ном ска са рад ња је све ви ше 

19)  V. I. Le njin: Im pe ri ja li zam kao naj vi ši sta dij ka pi ta li zma, Kul tu ra, Be o grad, 1949. и Ле њин: 
Со чи не ни ја, том 3, стр. 43.
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пред мет без бед но сних кон си де ра ци ја; 6) со ци јал но-еко ном ски ци-
ље ви на ци је мо гу да се оства ру ју са мо ако се ути че на по ли ти ке 
дру гих др жа ва; 7) кон флик ти ме ђу др жа ва ма мо гу да се из ми ру ју 
са мо жр тва ма ин те ре са ме ђу пре го ва ра чи ма; 8) уто пи стич ки је за-
ми сли ти по ре дак за сно ван на “ко а ли ци ји” где сва ка др жа ва по ку-
ша ва да од бра ни и по твр ди свој ин те рес; 9) на ци о нал ни ин те рес 
се не по кла па са мо ра лом и “си ла” кре и ра мо рал за за шти ту свог 
ин те ре са; 10) пи та ња “си ле” су не из ра зи ва ка те го ри ја ма мо ра ла, 
ма да из ме ђу си ла и мо ра ла по сто ји при сут на ве за; 11) др жа ва во ди 
ра чу на и о мо ра лу, јер по ли ти ка за сно ва на са мо на си ли мо же да 
иза зо ве са мо ре волт дру гих др жа ва; 12) си ла има при мат над мо ра-
лом; 13) да би се ство рио ме ђу на род ни по ре дак, из др жљив на кон-
флик те, по треб но је да јед на је ди ни ца ре жи ма бу де знат но “ја ча” од 
дру гих је ди ни ца (тј. др жа ва) и има пре власт ко ја обез бе ђу је да се у 
кон флик ти ма не мо ра узи ма ти стра на.20)

На Е. Х. Ка ра се, за тим, на до ве зу је и по зна та те о ри ја Мор ген-
та уа ре а ли стич ког и  струк ту ра ли стич ког опре де ље ња.

У сво јој те о ри ји он за сту па гле ди ште да на ци о нал ни ин те рес 
пред ста вља ауто ном ну ка те го ри ју, ко ја ни је бит ни је усло вље на ни 
до ма ћим, ни ме ђу на род ним уста но ва ма: 1) по јам на ци о нал ног ин-
те ре са са др жи два еле мен та, је дан “ло гич ки” нео п хо дан и ста ти-
чан, и дру ги “ва ри ја би лан” (за ви сан од окол но сти); 2) у све ту, на-
ци је се так ми че за рас по ла га ње што ве ћом “си лом” и ту се ја вља ју 
су ко би, а спољ не по ли ти ке др жа ва се по зи ва ју на “оп ста нак” као 
нео п хо дан чи ни лац на ци о нал ног ин те ре са; 3) на ци је чи не све да 
за шти те фи зич ки, по ли тич ки и кул тур ни иден ти тет од угро жа ва-
ња; 4) еле мен ти иден ти те та чи не ен ти тет на зван на ци ја и, сто га, 
ин те рес на ци је по ста вља при о ри те те и усме ра ва спољ ну по ли ти-
ку; 5) док је ме ђу на род на за јед ни ца ор га ни зо ва на као за јед ни ца на-
ци о нал них др жа ва, на ци о нал ни ин те рес је “по след ња реч” спољ не 
по ли ти ке, а не ка ви ша ме ђу на род на ор га ни за ци ја тај ин те рес не 
мо же за шти ти ти, јер по ли ти ка те ор га ни за ци је не ма мо гућ но сти да 
за шти ти чак ни фи зич ки др жав ни оп ста нак, а на ци је и ни су спрем-
не да пла те би ло ко ју це ну (ни ка кву це ну) за сво ју не за ви сност; 6) 
ва ри ја бил ни еле мент на ци о нал ног ин те ре са мо же има ти ма њи или 
ве ћи ути цај на спољ ну по ли ти ку, за ви сно до по ли тич ких ин те ре са 
уну тар др жа ве, ко ји су под ути ца јем ин те ре сних гру па, др жав них и 
не др жав них уста но ва, а по себ но ту и “сек тор ских ин те ре са” и по-

20)  Ви ди оп шир ни је E. H. Ca rr: The twenty years’ cri sis: 19191939, Mac mil lan, 1946.
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ли тич ких пар ти ја; 7) ле ги тим ност на ци о нал ног ин те ре са се мо же 
до ве сти у пи та ње “узур пи ра њем” тог ин те ре са ко ји, по ни воу, мо гу 
има ти суб на ци о нал ни, ван на ци о нал ни и су пра на ци о нал ни вид; 8) 
на ци о нал ни ин те рес мо же би ти узур пи ран над на ци о нал ним ин те-
ре сом ко ји, код ме ђу на род них ор га ни за ци ја не ма јак ути цај, а по-
вре ме на по кла па ња по ли ти ке др жа ве са по ли ти ком ме ђу на род не 
ор га ни за ци је не пред ста вља по ви но ва ње др жа ве, већ “слу чај но по-
ду да ра ње”; 9) по треб но је ус по ста ви ти по ре дак вред но сти на ци о-
нал ног ин те ре са и сред ста ва за њи хо во из вр ше ње, ко ја су оскуд на, 
а при ус по ста вља њу при о ри те та ва ри ја бил ни еле мен ти има ју че-
сто ка рак те ри сти ку да (су бјек ти) на сто је да их при ка жу као ма ње 
или ви ше “нео п ход не еле мен те”; 10) кон цепт на ци о нал ног ин те-
ре са не под ра зу ме ва ни ти при род но ускла ђе ну мир ну ме ђу на род-
ну за јед ни цу, ни ти не из бе жност ра та, ко ји се ми ни ми зу је до бром 
ди пло ма ти јом.21)

Срод не те о ри је струк ту рал но ре а ли стич ког прав ца на ла зи мо 
и код Не и бу ра, Вај та, Аро на и Бу ла.22) Кла сич ну те о ри ју Ре а ли зма, 
ме ђу тим, убр зо за ме њу је Нео ре а ли зам, уокви рен пре све га у де лу 
Вал ца (K. Wаltz) и де лу Гил пи на (R.Gil pin).

У свом де лу “Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке” Валц кла сич ном 
Ре а ли зму при кљу чу је си стем ски ме тод. Он за у зи ма ова кве ста во-
ве: 1) да би се из бе гли про пу сти “ре дук ци о ни стич ких” те о ри ја по-
треб но је при ме ни ти си стем ски при лаз; 2) ме ђу на род ни по ли тич ки 
си стем тре ба одво је но раз ма тра ти од еко ном ског и со ци јал ног, али 
еко ном ске чи ни о це тре ба узи ма ти у об зир код утвр ђи ва ња “спо-
соб но сти” (од но сно си ле) си стем ских је ди ни ца, ко је су (ов де) др-
жа ве; 3) по треб но је утвр ди ти за јед нич ки чи ни лац ко ји по ве зу је 
је ди ни це у це ли ну си сте ма; 4) основ на ком по нен та ко ја про жи ма 
је ди ни це је “Прин цип по рет ка” ко ји је део си стем ске струк ту ре; 5) 
по ред Прин ци па по рет ка, је ди ни це ни су је ди не ком по нен те, већ 
пре све га рас по де ла “спо соб но сти” пред ста вља по себ ну ком по нен-
ту си сте ма; 6) Струк ту ра си сте ма са др жи: а) прин цип по рет ка, ко ји 
пр вен стве но од ре ђу је уре ђе ње вла сти и ор га ни за ци ју др жа ва (је-
ди ни ца); б) је ди ни це си сте ма (као су ве ре не др жа ве); ц) ди стри бу-
ци ја спо соб но сти ме ђу др жа ва ма; 7) раз ма тра ње тре ба да по себ но 

21)  H. Mor gent hau: „Anot her Grand De ba te, the Na ti o nal  In te rest of the US“, Ame ri can Po
li ti cal Sci en ce Re vi ew, XLVI, 1952, pp. 971-978. , ви ди и H. Mor gent hau: Pol tics among  
Na ti ons, Har per and Row, 1948.

22)  Ви ди оп шир ни је у мо но гра фи ји I.  Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, 
Be o grad, 2002, стр. 119-144, 192-193.
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тре ти ра “про мен љи ве” је ди ни ца, али и про мен љи ве си сте ма; 8) да 
би се до би ло си стем ско раз ма тра ње, по треб но је утвр ди ти, ап стра-
хо ва њем кон крет них од но са је ди ни ца, ка ко су ове је ди ни це “аран-
жи ра не”; 9) ме ђу на род ни си стем је, на и ме, Анар хи чан (не цен тра-
ли зо ван), где се да нас је ди ни це си сте ма на ла зе у из ве сној мо гу ћој 
ко ор ди на ци ји; 10) основ но свој ство је ди ни ца су ње не функ ци је и 
за да ци, а ове је ди ни це да нас има ју исте функ ци о нал не за дат ке, али 
не јед на ке спо соб но сти за њи хо во из вр ша ва ње, та ко да је си стем-
ски ре ле вант на са мо “спо соб ност” др жа ве.23) Ме ђу на род ни по ли-
ти чи си сте ми се раз ли ку ју по “рас по де ли спо соб но сти, и ма да је 
спо соб ност ин ди ви ду ал на, рас по де ла спо соб но сти је си стем ска 
ка рак те ри сти ка (те има мо си сте ме са ма ње или ви ше ве ли ких си-
ла). Си стем ске про мен љи ве Валц илу стру је на при ме ру пред у зе ћа 
где сви те же ве ћем до хот ку, али ко лек тив но деј ство истих ре зул ту је 
спу шта њем це на и ума ње њем до хот ка.24) Нај ста бил ни ји по ли тич ки 
ме ђу на род ни си стем, по Вол цу, је си стем са ми ни мал ним бро јем 
ве ли ких си ла, а то су две ве ли ке си ле, по пред ло же ном мо де лу: 
((n- 1)n/2).25)

Дру гу Нео ре а ли стич ку (си стем ску) те о ри ју на ла зи мо код Гил-
пи на ко ји ин си сти ра на још ве ћој ди на ми за ци ји те о ри је. Ме ђу на-
род ни си стем је на стао из истих раз ло га као би ло ко ји по ли тич ки 
си стем, а то је те жња је ди ни ца (ак те ра) да ула зе ћи у со ци јал не од-
но се и кре и ра ју ћи со ци јал не струк ту ре оства ре по ли тич ке и дру ге 
ин те ре се. Гил пин за у зи ма сле де ће бит не ста во ве: 1) по што ин те ре-
си јед них су бје ка та до ла зе у су коб са ин те ре си ма дру гих, по себ ни 
ин те ре си из “со ци јал ног” аран жма на по рет ка има ће скло ност одр-
жа ва ња ре ла тив них си ла су бје ка та уну тар си сте ма; 2) иако си стем 
на ме ће ли ми та ци је за по на ша ње сва ког ак те ра, си стем ће за ко ни то 
“ка жња ва ти” или “на гра ђи ва ти” по на ша ња ак те ра, али ће, ба рем 
ини ци јал но али и кроз про ме не си сте ма, одр жа ва ти (фа во ри зо ва-
ти) и од ра жа ва ти ин те ре се нај сна жни јих др жа ва; 3) кроз про ти ца-
ње вре ме на ин те ре си су бје ка та и ба ланс сна га (си ле) ме ђу њи ма 
до жи вља ва ју про ме не ко је су ре зул тат раз во ја, при че му су бјек ти 
ко ји су нај ви ше на до бит ку овим про ме на ма и ко ји су до би ли до-
вољ но си ле да из вр ше ове про ме не, те же из ме на ма си сте ма ко је ће 
за до во љи ти њи хо ве ин те ре се; 4) про ме ње ни си стем ће од ра жа ва ти 

23)  Ви ди K. Waltz: The ory of In ter na ti o nal Po li tics,  Rаndom Ho u se, 1979. pp. 81-201.
24)  Исто, p. 90.
25)  Исто, pp. 134-138.
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но ву ди стри бу ци ју си ле сво јих су бје ка та, из че га про из и ла зи да је 
пред у слов про ме не у про тив реч но сти из ме ђу по сто је ћег си сте ма 
и ре ди стри бу ци је сна га (са да, пре ма оним ак те ри ма ко ји су нај ви-
ше на до бит ку про ме на ма у си сте му); 5) ме ђу на род ни си стем је 
ста би лан ако ни јед на др жа ва не ве ру је у про фи та бил ност про ме не 
си сте ма; 6) др жа ва ће по ку ша ти да про ме ни си стем уко ли ко оче ку-
је да до би ци пре ва зи ђу тро шко ве; 7) др жа ва ће те жи ти да про ме ни 
си стем кроз те ри то ри јал ну и дру гу екс пан зи ју, све док мар ги нал ни 
“тро шко ви” да љих про ме на не бу ду јед на ки или ве ћи од мар ги нал-
них до би та ка; 8) ка да се јед ном ус по ста ви екви ли бри ум тро шко ва 
и до би та ка на ста лих (да љим) про ме на ма, тренд је да еко ном ски 
тро шко ви одр жа ва ња но во на ста лог ста ња, ра сту бр же од еко ном-
ских ка па ци те та ко ји тре ба да по др же ста тус qуо; 9) уко ли ко дис-
ба ланс у си сте му не бу де раз ре шен, си стем ће би ти опет про ме њен 
и но ва рав но те жа, одр жа ва ју ћи ре ди стри бу ци ју си ле, би ће ус по-
ста вље на.26)

Дру гу ве ли ку гру пу те о ри ја у ме ђу на род ној без бед но сти чи-
не плу рал не Нео ли бе ра ли стич ке (Ин сти ту ци о на ли стич ке) и Нео-
функ ци о на ли стич ке (Ор га ни за ци о не / Ко о пе ра тив не) те о ри је. Из-
ло жи ће мо са мо ка рак те ри стич не пред став ни ке.

За Р. К. Ешли ја основ ни не до ста ци кла сич ног и ка сни јег Ре-
а ли зма се из ра жа ва ју кроз сле де ће ста во ве: 1) Ре а ли стич ки ар гу-
мен ти / кон цеп ти су пре ви ше нео д ре ђе ни, “кли за ви” и не по доб ни 
опе ра ци о ним фор му ла ци ја ма и пре ви ше су за ви сни од сен зи би-
ли те та ис тра жи ва ча по ја ва; 2) Ре а ли зам не до вољ но одва ја су бјек-
тив не и објек тив не аспек те по ли ти ке, при че му су бјек тив не пер-
цеп ци је за не ма ру је, а код Нео ре а ли зма ово се вр ши и кроз да ва ње 
при о ри те та си сте му; 3) Ре а ли зам се сла бо осла ња на дру штве ну 
те о ри ју, укљу чу ју ћи и со ци о ло ги ју и еко но ми ју; 4) Ре а ли зам за-
па да у сла бост ауто ном но сти “по ли тич ке сфе ре” и без бед но сти, 
не ре спек ту ју ћи еко ном ске про це се и не ре ша ва ју ћи “по ли тич ко–
еко ном ске” про бле ме; 5) струк ту ра ли сти су увек су прот ста вље ни 
фе но ме на ли стич ким и ево лу ци о ни стич ким зна њи ма, док “свест” 
су бјек ти ви те та код струк ту ра ли ста иза зи ва сум њу; 6) струк ту ра ли-
зам ин тер пре ти ра све са ста но ви шта “то та ли зу ју ћег”, дру штве ног 
и не за ни ма се за кон крет ну прак су по се би, сво де ћи је на усло-
ве од го вор не за бит ност прак се или по ста ја ње прак се бит ном; 7) 
струк ту ре пра ви ли ма, по Ре а ли зму, не ре гу ли шу по на ша ње, већ га 

26) R. Gil pin: War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Univ. Press, 1981,  pp. 10-14.
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омо гу ћа ва ју, док је ди ни це (др жа ве) не ма ју иден ти тет не за ви сан од 
це ли не; струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње ста тич ког и 
ди на мич ког и, евен ту ал но, ука зу ју на њи хо ву за ви сност, где је та-
ква за ви сност “јед но смер на”27); 9) Др жав ни цен три зам је за блу да 
Нео ре а ли зма, јер не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” од но са и 
иде о ло шки се ли ми ти ра на аспек те ко ји ма се све сво ди на др жав-
не ин те ре се; од но сно Др жа ва прет хо ди ме ђу на род ном си сте му, где 
се ова де фи ни ше као је ди ни ца, а по том се од ре ђу је струк ту ра; 10) 
Нео ре а ли зам има не до стат ке ути ли та ри зма и по зи ти ви зма, ко ји 
об ја шња ва ју ак ци ју на ин стру мен та ли стич ки на чин.28)

Ме ђу Нео ли бе ра ли ма се укљу чу је и ди ја лек тич ки те о ре ти чар 
Р. Кокс ко ји се сма тра и мо дер ним Нео марк си стом. Ње гов при ступ 
је не де тер ми ни стич ки марк си зам: 1) осно ва про ме не у си сте му је 
код Нео ре а ли зма не а де кват но об ја шње на, а по себ но уло га др жа-
ве и дру гих су бје ка та; 2) у но ви је вре ме по сто ји фе но мен ин тер-
на ци о на ли зо ва ња др жа ве, од зна ча ја је кон ку рен ци ја би ро кра ти ја/
упра ва и сла бље ње др жа ве на ме ђу на род ном пла ну као по сле ди це 
тран сна ци о нал них мре жа ак тив но сти; 3) за раз ли ку од кон флик-
та у Нео ре а ли зму, ко ји је кон стан тан, ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам 
ви ди у кон флик ту про цес кон ти ну и ра ног раз во ја људ ске при ро де 
и со ци јал них обра за ца ко ји ме ња ју пра ви ла од но са тј. у по ре ђе њу 
са Нео ре а ли змом где је кон фликт по сле ди ца струк ту ре, ди ја лек ти-
ка ви ди кон фликт као из вор про ме не; 4) Нео ре а ли зам не до вољ но 
до бро уви ђа “вер ти кал ну” ди мен зи ју мо ћи, ко ји се ди ја лек тич ки 
илу стру је од но сом до ми на ци је ме тро по ле над пе ри фе ри јом, где 
да нас има мо из ме ње ну уло гу др жа ве и ин тер на ци о на ли за ци ју ко ја 
је у ве зи са про из вод ним од но си ма; 5) исто риј ски ма те ри ја ли зам 
узи ма у об зир ком плек сност од но са др жа ве и дру штва (њи хо ве ре-
ла ци је) и про ши ру је ви ђе ње од но са ци вил ног дру штва и др жа ве. 
Марк си зам уоча ва ути цај и од нос еко ном ских струк тур них огра-
ни че ња и “етич ко-по ли тич ке” струк ту ре на де ло ва ње др жа ве; 6) 
ма те ри ја ли зам про у ча ва про из вод ни про цес као кључ ни еле мент у 
ана ли зи исто риј ских фор ми ком плек са дру штво/др жа ва, а по себ но 
је, с овим у ве зи, бит на и уло га про из вод них “сна га” ко ја се мо ра 
до ве сти у ве зу са “др жав ном” си лом.29)

27) Ви ди R. K. As hley: „The po verty of Neo re a lism“, у књи зи Neo re a lism and its Cri tics, Co-
lum bia Univ. Press, 1986, pp. 255-300.

28) Исто, pp. 260-267.
29) R. W. Cox: „So cial For ces, Sta tes and World Or der“ у књи зи Neo re a lism and  its Cri tics, 

Co lum bia Univ. Press, 1986, pp. 204-249.
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Из ових из ло же них иде ја ви ди мо те о риј ску ко ре ла ци ју са плу-
ра ли стич ким кон цеп ти ма ком плек сних ци ље ва и мо ти ва ак ци је, 
као и осно ве раз во ја функ ци о на ли зма, оли че ног у Дој чу, Ха су и 
Ми тра ни ју.30) Да љи раз вој те о ри је ме ђу за ви сно сти (ком плек сних 
мре жа са рад ње) до пу нио је на ве де на Нео ли бе рал на схва та ња. 

ФОР МАЛ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

У на у ци о без бед но сти, по себ но ме ђу на род ној, ва жан ис ко-
рак су на пра ви ле фор мал не те о ри је од но са и без бед но сти. Ов де се 
пре све га из два ја ју Те о ри ја ига ра, при ме ње на Те о ри ја ве ро ват но-
ће, Те о ри ја Ха о са, Те о ри ја ка та стро фе, Мул ти ва ри јант на те о ри ја 
(на ба зи мул ти ва ри јант не ана ли зе), Cost-Be ne fit и Те о ри ја гра фо ва 
и ког ни тив них ма па.31) За по тре бе овог ра да освр ну ће мо се са мо 
на Те о ри ју ига ра и Мул ти ва ри јант ну ана ли зу, јер ове има ју би тан 
ути цај на раз вој основ них кон це па та и про ве ру вред но сти глав них 
гру па те о ри ја.

Те о ри ја ига ра, а по себ но кон фликт них са “Ze ro-sum” ис пла та-
ма ба зи ра на прет по став ци да соп стве на без бед ност увек за ви си од 
ефи ка сно сти игре дру гог (или дру гих) так ма ца у уза јам но по ве за-
ном кон фликт ном од но су. Уза јам ни страх од угро жа ва ња, нај ма ње 
два ак те ра, усло вља ва до но ше ње оп ти мал них или “по доп ти мал-
них” (за си ту а ци ју нај бо љих) од лу ка ко је су за ви сне од мо гу ћих 
по на ша ња дру гог су бјек та (или су бје ка та). Нај ко ри шће ни ји ти по-
ви игре су “За тво ре нич ка ди ле ма” и “Ди ле ма ку ка ви це”.32) Ка да 
се игра не пре кид но по на вља (што је бли ско опи су и де фи ни ци ји 
“ста ња” без бед но сти) за про ра чу на ва ње ис пла та (до би та ка) и оп-
ти мал ног од лу чи ва ња, ко ри сте се ме то де те о ри је ве ро ват но ће за 
се квен тив не про це се.33)

Дру ги ва жан при ступ раз у ме ва њу и об ја шње њу по ја ве без-
бед но сти на ла зи мо у Мул ти ва ри јант ној ана ли зи. Мул ти ва ри јант-
на ме то да раз ма тра ња по да та ка пред ста вља и об у хва та ста ти стич-
ке ме то де ко је си мул та но ис пи ту ју ме ђу за ви сност ви ше обе леж ја 
(ва ри ја ци је про мен љи вих) из јед ног или (ви ше) ску по ва обје ка та 
ана ли зе. Основ ни ме тод ре гре си је је уста но вља ва ње ка ко се за ви-

30) Ви ди код I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, 2002, str. 145-152.
31) Ви ди I. Ja nev: Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke i di plo ma ti je i no va de fi ni ci ja po li ti ke, IPS, Be-

o grad, 2006. str. 99-274.
32) Ви ди  I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, Be o grad, 2002, str. 98-101.
33) Исто
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сна про мен љи ва Y ме ња, не од са мо јед не, већ од ви ше по себ них 
про мен љи вих (X1, X2 ... Xn). Ме ре се, да кле, ва ри ја ци је Y и ње ног 
про се ка пре ма про ме на ма на ви ше “под ва ри ја бли” од но сно (не-
за ви сних) по себ них ва ри ја бли од но сно њи хо вих вред но сти ко је 
ути чу на вред ност за ви сне (Y).34) Мо же мо при ме ти ти да по сто ји 
из ве сна срод ност ова кве ана ли зе, са иде ја ма у опе ра ци о ним ис-
тра жи ва њи ма да се про гра ми ра њем (ли не ар ног или не ли не ар ног 
ти па) до би ју оп ти мал на ре ше ња за ви ше про мен љи вих ко је тре ба 
оп ти ми зо ва ти. Из овог кон тек ста из вла чи мо за кљу чак да је угро-
же ност су бје ка та мул ти ва ри ја ци о на по ја ва, где не ка угро же ност Y 
(за ви сна про мен љи ва угро же но сти) за ви си од ни за дру гих про мен-
љи вих из во ра на ру ше ња без бед но сти (X1, X2 ... X3). Ако је без бед-
ност мул ти ва ри јант на по ја ва, а она то увек је сте, при ме ћу је мо да је 
по де сан ме тод про у ча ва ња оп ти мал но сти без бед но сне од лу ке опе-
ра ци о ни ме тод из на ла же ња нај бо љих ре ше ња у окви ру ли не ар ног, 
не ли не ар ног и ди на мич ког про гра ми ра ња.35) Ту се ре ше ња до би ја-
ју оп ти ми за ци јом из ви ше про мен љи вих у си сте му ве за них из ра за.

РЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА СИ СТЕМ СКОГ МЕ ТО ДА  
БЕЗ БЕД НО СТИ И ПРЕД ЛОГ НО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ  

РЕ ЛА ЦИ О НИ ЗМА

Си стем ска ме то да (Оп шта те о ри ја си сте ма) до во ди до мо дер-
ни зо ва ња свих ме то да, укљу чу ју ћи и Ди ја лек тич ког ме то да. По де-
фи ни ци ји си стем има сле де ћа свој ства: 1) то та ли тет ко лек тив них 
обе леж ја кре и ра ре жим це ли не; 2) отво ре ност ове це ли не је нео п-
ход на и она је ди на мич ки то та ли тет; 3) ди на мич ко кре та ње сва ке 
тач ке то та ли те та и ди на мич ко кре и ра ње то та ли те та, за сно ва ног на 
ко лек тив ним ва ри ја бла ма; 4) ути цај сва ке тач ке на сва ку дру гу, и 
то та ли тет у це ли ни; 5) са мо ре гу ла ци ја свих ко лек тив них кре та ња у 
си сте му. По Бер та лан фи ју овај при лаз не ути че бит ни је на струк ту-
ра ли зам и ди ја лек тич ки кон цепт, пре ма ко ји ма је по ја ва об ја шње на 
(ди ја лек тич ким) опи сом и от кри ћем еле ме на та у це ли ни.36)

Мо же мо ов де са да да ти и на шу де фи ни ци ју ста ња без бед но сти 
(Bs). Ова би има ла си стем ски вид ве за них из ра за: Bs =

34) I. Ja nev: Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke i di plo ma ti je i no va de fi ni ci ja po li ti ke, IPS, Be o grad, 
2006. str. 237-274.

35) Ви ди исто, стр. 171-202
36) L. von Ber ta lanffy: Ge ne ral System The ory, Pen guin Press, Lon don, 1971.
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d B1 / dt = f1 (B1, B1 .... Bn)
d B2 / dt = f2 (B1, B1 .... Bn)    
    :
    :   
d Bn / dt = fn (B1, B1 .... Bn)

где је B  ко ли чина св ојства б езб ед ности.
Из  овде пр едс тав љене  де фи ни ције б езб ед ности (п реко  ве заних 

 сист емских  из раза)  види се да п ро мена  било  којег Bi у тиче на све 
B-ове.

 Сист емски  метод п од ложан је,  до некле, и опр ав даној к ри-
тици, јер  за др жава е лемент као осн овну  по лазну т ачку  сис тема. 
Ово је,  ме ђутим, с лучај и код к лас ичне и  сав ре мене  ди јал ек тике. 
Да би се овај п роблем п ре ва зишао ми  ћемо пр ед ло жити  овде  нову 
 Ре ла ц ио нис тику  ме то до ло гију.

Ако  од ре ђена з нања п рир одних  н аука,  од носно  фи зике е лем-
ент арних  чес тица у ка зују на  нас та јање  чес тица из  физ ичког  поља, 
као и п рим арност  инт ер ак ције у  од носу на  њене  по лове и п род-
укте,  мо жемо с мат рати да је  ре ла ција п рим ар нија  ка те го рија од 
е ле ме ната  који у лазе у  њихов  са држај или  састав.37) 

 По редак у  којем  ре ла ције и мају п римат над е лем ен тима стр-
ук туре до к раја  ди на ми зује  пос то јећу  ме то до ло гију, што је  в еома 
б итно за д рушт вене  н ауке. Тај нов  по редак п од ра зу мева да се 
е лем ен тима са св ојством с ин гу ла ри тета, у  од суству  пос ебног о пе-
ра тора,  може  само  те жити, тј. да се  такви е лем енти или  по лови 
 ни када у п ро цесу  тежње не  дос тижу. Е лемент је,  дакле, по  себи 
 са мост ално  не могућ, и  де фи нисан је  само  ре ла цијом п рема 
д ругом, па  макар и с ин гул арном е лем енту. Е лем енти ван  ре ла ције 
не  пос тоје, а  он то лошки н ај нижа  ре ла ција је она  из међу  Ниш тице 
и оног што је од ње р аз ли чито, а то је  Нешто. Као што  ви димо, 
 Нешто је  супр отно  Ниш тици и ова два  пола се  на лазе  сист емској 
( од носно  ре ла ц ионој)  вези.

 Де фи ни ција б езб ед ности по  ре ла ц ио низму  са држи с ле деће 
к ом пон енте и асп екте: 1)  појам  не чије б езб ед ности има с мисла 
 само у  ре ла цији н ај мање два  субј екта; 2) к он кур ен ција и, од анде, 

37)  I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, Be o grad, 2002, str. 254-263.
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к онфли ктност пр едс тавља  сист емску н е опх одност, чак и  када се 
у зима да  људи (и де ално) и мају (п рир одно)  само  алт р уист ичка св-
ојства; 3)  ре ла ције два или  више  људи или  на рода/ др жава увек 
к р еи рају к он куре нтне  сис теме, са  ди нам ичком к онфли кт ношћу и 
о се ћајем уг ро жа вања с војих  до бара и вр ед ности; 4) од авде  тежња 
свих ау тон омних  суб је ката је да ова  добра/вр ед ности, о пи сане као 
 ин те ресе,  заш тите  не за висно од   мор алних ск ло ности и  на чела; 5) 
 ре ла ц ио низам увек п од ра зу мева сп ољно уг ро жа вање ау тон омног 
 субј екта,  које је у  ре ла ц ионој к он кур ен цији са  из во рима уг ро жа-
вања (у ва жа ва јући и у нут рашње п рот ивр ечне  ре ли ра ности у нутар 
 самог  субј екта); 6) б езб едност  др жаве  нас таје у  мом енту о бе ле жа-
вања  држ авне г ра нице, и  овде  ре ла ције б езб ед ности ус лов ља вају 
 нас танак и р азвој  др жаве, сх ва ћене као  шири ( по себан)  систем. 
Власт као  по јава исто  тако  нас таје  ре ла ц ионим уг ро жа вањем 
 суб је ката  који  теже  до мина нтној д рушт веној  по зи цији.  Из међу сп-
ољног уг ро жа вања и  субј екта увек  пос тоји  ре ла ц иона  веза,  тако 
да е лем енти б езб ед ности и мају увек свој  извор у б езб ед носним 
 ре ла ци јама  које к р еи рају ове е лем енте.  То та литет б езб ед ности је 
 ре ла ц иони  систем  настао  ре ла ц ионим  сист емским п ром ен љи вама. 

*  *  *

Р азвој  т ео рије б езб ед ности имао је, у гл авним ид ејним к ре та-
њима,  до сада три осн овна пр авца. То су  Р еа лизам (Н ео р еа лизам), 
Н ео ли бе ра лизам и Н еофу нк ц ио на лизам, и  на посл етку  Сист емску 
 т ео рију. Под к ри тиком  ли бер алних и Н еома рк сист ичких сх ва-
тања к лас ични  р еа лизам се тр ансф ор мисао у  сист емски Н ео р еа-
лизам. Н ео ли бер ална  т ео рија у виђа з начај м режа  за вис ности  које 
 ре де фи нишу б езб едност, али  не дос таје  овде  сист емски п рилаз 
( пос ебно “д ругом  нивоу”  кол ект ивних  ва ри јабли).  На посл етку сам 
 сист емски  метод  за пада у  не дост атке стр ук ту ра лист ичког и е лем-
ен та рист ичког  вида с мат ра јући да је е лемент осн овна г рад ивна 
к ом пон ента. У овом  пог леду, у  из ло женом  раду, дат је пр едлог  нове 
 т ео рије где  ре ла ција  за ме њује е лемент, на  начин да  ре ла ције к р-
еи рају е лем енте  ре жима. B езбедносни е лем енти и  це лине су увек 
о пи сиве сп ољним  инт ер ак ци јама на  субј екта  који п ер ци пира уг ро-
женост од д ругог  ак тера или г рупе/ це лине  ак тера. Та  инт ер ак ција 
с опст веног и сп ољњег, где с по љашност увек  са држи п рот ивр еч-
ности,  де фи нише б езб едност  за висном од с по љаш ности,  од носно 
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п родукт б езб ед ности  пос таје  од ређен б езб ед носном  ре ла цијом  која 
о мо гу ћава  такав е лемент  це лине. 

IgorJanev
TERMANDDEFINITIONOFSECURITYANDTHEORYOF
RELATIONISMINCONSIDERATIONSOFSECURITY

Summary
The goal of this  art icle is to id entify and  discus with 
 re levant m et ho dology main t h eo ries of  Se curity. Using the 
c om pa ra tive  app roach on cl as sical and  modern t h eo ries, 
it has been  de rived that term  Se curity is best  desc ribed 
in  int er na t ional c oncepts. N eo li be ralism and N eo r ealism 
g ra dually  de velop c onc lusion on  nec essity of  int rod uction 
of sys temic aspects to the  basic  va r iables  exp anding 
 app roach with c oll ec tive  dep endent  va r iables.  Se curity 
can  here be  defind as the M ul ti va r ia t ional term, on 
which  re levant O pe ra t ional R es search, and in first p lace 
p rogr amming, can be of p ar ti culary high  re lev ance. In 
 met ro lo gical c ri tical analysys of main g roups of t h eo ries, 
 inc luding sys temic t heory or  app roach, it has been c onc
luded that most c on sistent way of  de fining of the  Se curity 
is the one p ro vided by  Re la t io nistic P hi losophy and m et
ho dology.
Keywords:  Se curity,  Dem ocracy,  ca pacity,  in teg ration, 
 ins ti tution (s)
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Resume
Тhe p he no menon of  se curity has been  subject of c on ti
n uous s tu dies of many br anches of  social s ci ences for a 
long  period of  time. This p he no menon has been  subject 
 also of the p hi losophy, p ar ti cularly of its part  fo cused on 
the  q ues tions of  social/ na tural rights and of the war and 
 p eace. It can be  no ticed that the  basic m ethods of the p hi
los op hical  app roach to the  notion of  se curity are id en tical 
with t hose used in  so c iology and  po li tical legal s ci ences. 
In the c ont em porary  int er na t ional  public law, a  ge nerally 
 acc epted  de fi nition of the  notion of  se curity  does not exist. 
The p ur pose of the p resent  art icle is to id entify and  discus, 
by applying the  re levant m et ho dology, the main t h eo ries of 
 se curity. Тhe analysis starts with the t h eo ries that  dates in 
the  an tique G r eece,  covers the  Me d ieval and  Re na iss ance 
 pe riods and ends with the  modern  li beral t h eo ries, that 
o ri gi nate in the i deas of L ocke and M on tes q uieu and end 
with the p resentday n eof unc t io nalism and n eo li be ralism. 
In  par allel, the  other  ma inst ream  views on the  se curity 
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p he no menon are  also analyzed, t hose  re lated to the  r ealist 
d oct rine. They  also o ri gi nate in the  he lenic  period, find 
fu rther  de vel opments in the i deas of M ac h iav elli and 
H obbes, and end with the n eo r ealist t heory of K. Waltz. 
The  imp ortant c ont ri bution to the  se curity t heory  given by 
the M arxist d oct rine is  also  noted, p ar ti cularly the  Lenin 
 app roach to the o rigin of  im pe rialst wars. 
Using the c om pa ra tive analysis of cl as sical and  modern 
 se curity t h eo ries, it has been c onc luded that the  notion 
of  se curity can best be  det er mined by the c oncepts of 
 int er na t ional  re la tions t heory. N eo li be ralism and n eo r
ealism g ra dually lead to the c onc lusion of the  nec essity 
of  adding sys temic aspects to the  basic  va r iables, thus 
 exp anding the  app roach with c oll ec tive  dep endent 
 va r iables. H ence,  se curity can be  de fined as a m ul ti va
riant p he no menon, in the study of which the o pe ra t ional 
 re search, and the  li near and non li near p rogr amming in 
the first p lace, can be of p ar ti cularly high  re lev ance. The 
m et ho do lo gical c ri tical analysys of the main g roups of t h
eo ries,  inc luding the  ge neral systems t heory,  leads to the 
c onc lusion that the most c on sistent way of  de fining the 
 notion of  se curity is the one p ro vided by the  re la t ionist 
p hi losophy and m et ho dology. 
The  re la t ionist  app roach is  based on the  mo dified  ge neral 
systems t heory in which the  basic e lement (or e lements 
in a str uc ture) is  rep laced by the  re lation that p re ceeds 
the e xist ence of the e lement (as part of a system). In 
that way, the p roblem of nondy na mical e lem en tarism is 
 sup er ceded, and, at the  same  time, a new  level of  va r iables 
is  int ro duced. The  int ernal aspects of  in di vidual e lements 
in the system (the s tates) can now be easily id en tified, 
which is  imp ortant for the  det er mi nation of the  en tire and 
 in di vidual  motion in the  se curity system. It is now  ob v ious 
that the  se curity, apart of its  int er na t ional  va r iables, p oss
esses  also  int ernal  va r iables that are in a sys temic  re lation 
with the  ext ernal ones. Only when all  re levant  levels of 
 va r iables are  taken  into  ac count, a dy na mical f ra mework 
can be c r eated for  und erst anding and  exp la na tion of the 
 se curity p he no mena at a high  level of  ac curacy and p red
ic tive  power.

 Овај рад је примљен 18. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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