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ДА ЛИ ЈЕ КИН ГОВ САН ЈОШ УВЕК ЖИВ  
МЕ ЂУ НА МА ДА НАС? 

КИНГОВАСТРАТЕГИЈАСОЦИЈАЛНЕПРОМЕНЕ
ИТАКТИКАПРЕОКРЕТАЊА

ЛЕГАЛИСТИЧКОГАРГУМЕНТА**

Са же так
АуторканајпредајеједнуближуекспликацијуКинго
ве стратегије социјалне промене, која се заснива на
практиковању грађанске непослушности уз приме
нутактике преокретања легалистичког аргумента.
Такође, у раду се истражује ито колики и какав је
утицај Кинговог наслеђа и његовог начина цивилног
деловања на савремене облике (не)насилног отпора
грађана.Дакле, уфокусупажње је значај и значење
Кинговогдела занасданас,чимесенастојиодгово
ритиинасамонасловнопроблемскопитање:„Дали
јеКинговсанјошувекживмеђунамаданас“.Збоги
даље постојеће легализоване неправде у савременом
свету,каконанационалним,такоинамеђународном
нивоу,изгледадајеКинговсанјошувексамосан.Ада
бионпостаостварност,намајехитнопотребнобу
ђењеизснаисуочавањесанагомиланимпроблемима
нашесадашњице.Тозначиидасунампотребниак
тивизамицивилноделовање,алиузвисокоразвијену
свестсвихполитичкихсубјеката,ионихсапозиције
„одозго“,ионихкојиделују„одоздо“,означајуприн
ципаненасиља.Управорастућидруштвенинемириу
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свету,попутнајновијегпримераУкрајине,упозорава
јудаидејаненасиљанесмеумрети.
Кључнеречи:М.Л.Кинг,Кинговсан,Покретзагра
ђанскаправа,САД,легализовананеправда,социјална
правда,равноправност,дискриминација,сегрегација,
социјална промена, грађанска непослушност, легали
стички аргумент, уставни политички принципи,ме
тодненасиља,насиље,протести,Србија,Украјина.

„Никотинеможесестизаврат,
акосетисамнепогнеш“

М.Л.Кинг

MартинЛутерКинг (MartinLutherKing, Jr.), анабаптистички
свештеник,изврстанговорникивизионари једнаоднајпо-

знатијихличностиXXвека,1) јестесвакако,узГандија (Mahatma
Gandhi),највећиапологетненасиљаиособачијије„недодирљиви
морални ауторитет“2)широм света био признат и поштован.Да-
насјеовајизваничнопроглашени„хришћанскипаћеникXXвека“
(сврставајућигамеђудесетособасатаквимстатусом,лондонска
Вестминстерскацрквамуодајепосебнупочаст)националнихерој
уСједињенимАмеричкимДржавама,гдесењеговрођендансла-
виикаонационалнипразник(почевшиод20.јануара1986.год.).
Некенајновијестудијепоказујукако јеборбазаграђанскаправа
уСједињенимДржавамабилазаправосвевремеусенциКингаи
његовевеликепопуларности.3)Но,упоследњимгодинамањеговог
живота,тапопуларностКингамеђусамимАмериканцима јеби-
лазнатноопала,збогњеговеоштрекритикеамеричкеполитикеи
власти,тезаговарањамасовнихакцијаненасилноготпора.Каоиу
случајувећинедругихисторијскихфигура,нион,истинерадитре-
барећи,нијебиобезодређенихконтроверзи.Утомконтексту,пре
свегатребаистаћиизвеснеразликеизмеђуонограногитзв.позног
Кинга,аодзначајнепомоћинамтуможебитидистинкцијакојује
даонемачкитеологипрофесордрХајнрихВ.Гросе(HeinrichW.

1) У једном чланкуДојчеВелеа (DeutscheWelle) наводи се податак да јеКинг, према
Галуповомистраживању, друганајславнијаличностXXвека (в. „40 годинаодуби-
стваМартинаЛутераКинга“/припремилаТањаМишчевић/,DeutscheWelle,04.4.2008.,
http://www.dw.de/40-godina-od-ubistva-martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).

2) ДрХајнрихВ.Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначење
занасданас“(изводизрефератаХ.В.Гросеаповодом70.рођенданаМартинаЛутера
Кинга),http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2(03/05/2014).

3) О томе говори Дејвид Чепел (David Chappell) у својој новој књизи. Видети: David
Chappell,WakingfromtheDream:TheStruggleforCivilRightsintheShadowofMartin
LutherKing,RandomHouse,NewYork,2014.
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Grosse),којисеинтензивнобавионаслеђемКингаипитањимасо-
цијалнеправде.4)

У првој фази свог деловања, у периоду 1955 –1965. године,
Кингјебиоискључивооријентисаннапостизањеодређенихнаци-
оналнихциљева–укидањесистемараснедискриминацијеисегре-
гацијецрногстановништвауСједињенимАмеричкимДржавама,и
топресвеганапољуграђанскихиполитичкихправацрнаца.Упо-
знојфази,токомпоследњихгодинасвогживота(1966–1968),Кин-
гов„сан“,којијењегаипокренуонаакцију,прошириосесанацио-
налногнаглобалниплан,обухватајућисадаиједнувизијусветске
братскезаједницесвихљуди.Онје,наиме,тадазнатнопроширио
опсегсвогдискурса,тејеупредметсвогтематизовањаиделовања
укључиоинекаекономско-социјалнапитања,алиионаизподручја
спољнеполитикеСАД-а.Уфокусуњеговепажњесвесувишеби-
липостојећимеђународнипоредакиулогаСАД-ауњему,теразне
последичнедевијацијеумеђународнимодносима.Уосновиовог
тематскогзаокретаукритици,тј.уобличавањасветскеперспекти-
вењеговогсна,важнуулогујеималаКинговаспознајапостојања
узајамневезеизмеђурасизма,сиромаштваимилитаризма(рата),о
чемујеонсвечешћеговориоодкраја1966.године.Посебноже-
лећиданагласитумеђународнудимензијупроблемасиромаштва,
Кингјепоручивао:„НаманаЗападу,пресвега,морабитијаснода
сусиромашнеземљесветасиромашнеуправозатојерсмоихми
политичкимипривреднимколонијализмомопљачкали».5)Решење

4) Др Хајнрих Гросе, из Института друштвених наука Евангелистичке цркве у
Хановеру(Немачка),имаојеприликуда60-тихгодинаиличноупознаМ.Л.Кинга
приликом једног његовог говора у Бостону, а иначе је у то време и волонтирао у
делтиМисисипија,подржавајућиПокретзаграђанскаправа.Гросеједокторираона
теми “DieMacht derArmen.MartinL.KingundderKampf für sozialeGerechtigkeit”.
Овадокторскатезајеобјављена1971.год.уНемачкој,итојеуовојземљибилапрва
објављенанаучнастудијаоживотуирадуКинга.Онсебавиоиистраживањемутицаја
методаамеричкихпротестазаграђанскаправаиКинговогнаслеђанатзв.мирољубиву
револуцију у Немачкој, која је довела до рушења Берлинског зида 1989. О томе је
говорио у свом реферату: “The March onWashington and theAmerican Civil Rights
Movement as an Inspiration for Social ProtestMovements inWest and East Germany”,
изложеномнаконференцијиTheDreamandItsUntoldStories:TheMarchonWashington
andItsLegacy,којујепрошлегодине(19–21.септембар2013.)организоваоНемачки
историјски институт изВашингтона (GermanHistorical Institute,WashingtonDC).О
томевидетинасајтуовогИнститута:http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1378&Itemid=1192(07/05/2014).Поредтога,уширеобластиГро-
сеовогинтерсовањаспадајупрактичнатеологијаиулогапротестантскихцркаватоком
нацистичкеере.

5) Нав. према:ДрХајнрихВ. Гросе, „‘I StillHaveADream’—МартинЛутерКинг и
његовозначењезанасданас“,op.cit.,http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/be-
deutung.htm#2(03/05/2014).



-164-

ДАЛИЈЕКИНГОВСАНЈОШУВЕКЖИВ...АлександраМировић

јевидеоунужној„револуцијивредности“узападнимдруштвима,
којаби једино тако вредносно трансформисанамогладапокажу
бригузајазизмеђусиромаштваибогатства.Натојлинијиразми-
шљања,онсесврстаоимеђугласнепротивникеВијетнамскогра-
та,маданајпресаизвеснимоклевањем,уследстрахаводећихљуди
његовогПокретадаћеимсезбогтаквекритикевластиускратити
финансијскаподршка,каоизбогмогућностидасеАфро-Амери-
канциоптужезадефицитпатриотизма.Но,Кинг јеипаксхватао
важносточувањаконзистентностиузаступањупринципаиметода
ненасиљаикадајеречоспољно-политичкимпитањимаиделова-
њима.Евоикакојеону једнојБожићнојмолитви1967.год.об-
јашњаваопотребу заувођењемненасиљаумеђународнеодносе:
„Мисмоиспробализначајизначењененасиљаунашојборбиза
праведностмеђурасамауСАД-у,алисада...дошлојевремедасе
ненасиљеиспробаусвимслучајевимаконфликтамеђуљудима,а
тозначиненасиљеинамеђународномнивоу“.6)Имајућисвеовоу
виду,можемозакључитидајеКингсправом,јошзавремењеговог
живота,перципираннесамокаонајвећиборацзаграђанскаправа,
већикаоборацзамир,слободуиправду.Стогасеможемо,тако-
ђе,сложитиисаједномдавнодатомоценомда„његовепрепоруке
морајубитипажљиворазмотрене“.7)Товажииданас,јерњихова
актуелностсаданијеништамања.Наконцу,речјеодобитникуНо-
беловенаградезамир(из1964.године),којујепримиосасвојих34
године,тејетимеистекао„статус“уисторијинајмлађегносиоца
овог,некадазаистапрестижногпризнања.

Кадајереч,међутим,оположајуцрногстановништвауСАД-у,
изгледа да је у последњим годинамаживота Кинг ипак изгубио
својубезпоговорнуверууопробаниметодненасиља,схвативши
очигледноњеговаограничењакаостратегије социјалнепромене.
Јер,ипоредуспешнеборбезаукидањераснедискриминацијена
јавнимместимаиобезбеђењагласачкогправа,положајАфро-Аме-
риканацаугетимасеверноамеричкихвеликихградова–пресвега
упогледуусловањиховоградаиживљења–несамоданијебио
бољинегосечакипогоршао.Предкрајсвогживота,Кингјеизра-

6) Ibid.
7) Ова оцена је изнета у једном приказу Кингове књигеWhere Do We Go from Here,

објављеномјош1.фебруара1968,акојиједоступануелектронскојархивиКинговог
центразаненасилнусоцијалнупромену(TheMartinLutherKing,Jr.CenterforNonvio
lentSocialChange).Видети:PalmerVanGundy,“’Wheredowegofromhere?’AsksNegro
King”,February1,1968,http://www.thekingcenter.org./archive/document/where-do-we-go-
here--asks-negro-king#(10/05/2014).
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жаваострепњудабисењеговсанмогаопретворитиуноћнумору.
Поредтога,онједоживеоинекепромененапсихичкомплану,у
структури своје личности, показујући извесне самодеструктивне
тенденције(чакиувидусклоностикасуициду),дакле,наклоност
канасиљупремасамомсеби.8)

ДабисеразумеоправиипотпунизначајКинговогделазанас
данас,морасеиматиувидуцелокупноњеговостваралаштвоиде-
ловање,сасвимопречностиманапутуњеговеборбе.Јер, једино
јетоонакогнитивнамапакојаомогућујеистинскидоприносуте-
оријскојиемпиријскојравни.Иуправозбогтогајеважноизбећи
замкукреирања,какоиГросенанекиначинупозорава,„Кинг-кул-
та“,узњеговотретирањесамокао„апостоланенасиља“или,пак,
некаквог„усамљеногсвеца“.9)

Саотпочињањемборбезаеманципацијуамеричкихцрнацато-
комчетрдесетихгодинапрошлогавека,апосебноњенимкулмини-
рањемсрединомпедесетихгодина,историјатграђанскенепослу-
шностићеопетбитивезанзаСједињенеАмеричкеДржаве,будући
даје–наконслучајаквекерауамеричкимколонијамаизXVIIвека
иделовањаПокретапротивропствауСАДтокомXIXвека (све
дотамошњегпотпуногукидањаовеустанове1865.године)–сре-
диштеразвојаовепраксеињеногконцептуалногуобличењаби-
лоизмештенонанекедругеконтиненте,попутАфрикеиАзије.10)
Наиме,уСједињенимАмеричкимДржавамаје,ипоредукидања
ропства,постојаосистемраснедискриминацијекојијеподржаван
низомзаконскихиподзаконскихпрописа(великимделомдонетих
уоквирузаконодавствасавезнихдржава)икојијепоказаоколико

8) Гросе,настојећидаобјаснидеоконтроверзииопречностивезанихзаКингаињегово
дело,истичедајеон,ипоредсвогпознатогхумора,честопатиооддепресије;такође,
и да је, исто тако, поред признања светских размера за његов морални ауторитет,
патиоодосећајакривицезбогсвојеванбрачневезе.Премаистомизвору,FBIје,након
саслушањаКинга,његамаркираокао„човекасклоногсамоубиству“(в:ДрХајнрихВ.
Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначењезанасданас“,
op.cit.,http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2/03.05.2014/).Када
јеречоконтроверзамавезанимзаКинга,занимљивјеиподатакдајебилоустановљено
дајењеговдокторатвеликимделомплагијат,алидајеУниверзитетуБостонуодлучио
дамугаипакнепоништи,управозбогњеговезначајнеулогеудруштву(в.„40година
од убиства Мартина Лутера Кинга“, op. cit., http://www.dw.de/40-godina-od-ubistva-
martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).

9) ДрХајнрихВ.Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас“, op. cit., http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
/03.05.2014/

10) Више о „географији“ развоја концепта и праксе грађанске непослушности видети:
АлександраМировић, „Кратки осврт на историјат модерног развоја идеје и праксе
грађанскенепослушности“,Политичкаревија,vol.31,бр.1,2012,стр.215–228.
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можебитивеликијазизмеђудруштвено-политичкестварностии
уставнихпрокламација.Збогтога,црначкапопулација,као један
значајандеоамеричкогграђанства,нијемогладабудезадовољна
самотимештовишенеживиуропству,јерјежелеласуштинску
политичку и економску једнакост са тамошњим грађанима беле
бојекоже.ЕвокакојеМартинЛутерКингнаједномместупоку-
шаодадочарасвутегобносттогположајаукаквомјебиочовекцр-
небојекожеуСједињенимДржавама:„Главнообележјеуживоту
црнцајепатња,такостараитакодубокапатњакојасеманифестује
ускоросвакоммоментуњеговогпостојања“.11)

Првепротестнеакције,попутsitinидругихобликапротеста,
против законскедискриминације црнаца започеле су јошкасних
четрдесетихгодинаXXвекаподокриљемКонгресараснеједнако-
сти(CORE),алићеонетекпочеткомшездесетихгодинадоспетиу
центарпажњеамеричкејавности.Праваантирасистичкакампања
је, заправо, започела1954. године, акључнидогађај, који јебио
преломнатачкауцрначкојборбизаграђанскаправа,десиосе1.
децембра1955.годинеуМонтгомерију,градујужнеамеричкедр-
жавеАлабаме.Тадајеједнацрнкиња,поименуРосаПаркс(Rosa
Parks),одбиладауступисвојеместоуаутобусубелцу,какосуто
налагаливажећидискриминаторскипрописиораснојсегрегацији
најавнимместимаутојдржави.Онајебилаухапшена,ацрначки
активистисузбогтогаорганизовалибојкотјавногградскогпрево-
за,дабипотомосновалииУдружењезаунапређењеМонтгомерија
начијемјечелубиоМ.Л.Кинг,утовремемладианабаптистички
свештеник.Тиме је заправоКингпреузеовођствонадПокретом
заграђанскаправацрнаца.ОвајПокретћеспроводитиразличите
обликененасилнихакцијаотпора:одкршењаинепоштовањасе-
грегационистичкихпрописа,прекопротестаsitin,додемонстра-
цијаимасовнихмаршева;алићеонпокренутииизвеснесудске
поступке.Иакојепослепрвихпредузетихакцијадошлодопојача-
вањарепресијенадактивистимаицрначкимстановништвомуоп-
ште,Кинговатактикаћеуродитиплодомивећусептембру1956.
године остваритипрвиуспех.Тада јеВрховни судСАД-адонео
пресудуопротивуставностисегрегацијеујавномпревезунесамо
Монтгомерија, већ целе државеАлабаме.Стога ће тада развије-
наипримењенатактикабитикоришћенаикасније–уакцијама

11) MartinLutherKing,Jr.,ChaosorCommunity?,HodderandStoughton,London,1968,стр.
102.
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организованимодстраненовооснованеКонференцијејужногхри-
шћанскогруководства,којојјетакођеКингбионачелу–уциљу
вршењапритисканаамеричкевластидасеуставнопозитивирана
основнаправачовекапризнајуицрначкомстановништвуСједиње-
нихАмеричкихДржава.

Но,важнојеистаћидајенапочеткусвогангажманаКингипак
имаоизвесну дилемупопитању (не)насиља каометода црначке
борбе. То се, помишљењуА.Молнара, може закључити већ из
некихКинговихразмишљањаувремеприпремазасвојпрвијавни
говоруфункцијивођецрначкогпротеста.Тадасеонпитао:„Ка-
кодаодржимговоркојићебитидовољномилитантандазадржи
мојељудеупозитивнојакцији,аопетдовољноумерендаодржи
овај бунт у контролисаним и хришћанским границама“.12) Кинг
томприликом,алииусвојимнареднимјавнимобраћањима,ни-
је говорио о ненасилнимпротестима. Тако је било све домарта
1956.године,кадајеподнекимутицајимаодустаооднасиља(Глен
Смајли/GlennSmiley/иБајарРистен/BayardRustin/суутомправ-
цуутицалинањега)икадасе,прихватањемГандијевогучењаи
његовогметодапасивноготпоракаоузоритогмоделауцрначком
супротстављањудискриминаторскојполитициамеричкихвласти,
иексплицитеопределиозаненасиље:„Боримосепротивнеправде
пасивнимотпором...МалисмеђичовекуИндији–МохандасГан-
ди–употребиогаједабисмрскаобританскувојнумашину...Хајде
даупотребимоовајметодуСједињенимДржавама“.13)

ГлавниелементикојејеКингпреузеоизГандијевогконцепта
грађанскенепослушностибилису:пресвега,методактивногне-
насиља,заснованнауверењудасепротивникможепретворитиу
свог савезника једино путем снагељубави и ненасиља; и друго,
масовностспровођењатаквоготпора.Наиме,иакојеКингкасни-
јеистицаоТороа(HenryDavidThoreau)каосвојузорипозиваосе
и нањегов концепт,желећи да борбу за црначка права утемељи

12) MartinLutherKing Jr.,Papers.Volume III:Birth of aNewAge (December 1955−De
cember1956),UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,LosAngeles,London,1997,стр.
5;нав.према:АлександарМолнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,у:
истиаутор,Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност,
СамиздатБ92,Београд,2002,гл.XXIV,стр.248−9.

13) Нав.према:Ibid.,стр.249.КингјебиоиранијеупознатсаГандијевимучењемињеговим
концептом satyagraha, захваљујући студијама наУниверзитету уПенсилванији.Но,
потпунизаокретуњеговомопредељењузагандизамнаступићепочетком1956.године,
одкадаонкрећеуинтензивнопроучавањеГандијевогучењаиделовања,арадитога
ћечакборавитиимесецданауИндији.
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првенственоуамеричкојполитичкојтеоријиинационалнојполи-
тичкој историји, он сеипакуформулисању своје тактикеморао
многовишеослањатинаГандијевустратегијумасовноготказива-
њаграђанскепослушности.14)Њемујебилојаснодајеуспешност
протестнихакцијањеговогПокретапресуднозависилаодпридо-
бијањаимобилисањанајширихслојевастановништва,аоквирза
такводеловањенијемогаонаћиуономТороовомелитистичком
концепту,којисеослањаонавршењепритискаодстранеморал-
носупериорнемањине.15)Такође,Кинг јесхватаода језабудуће
помирењемањинеи већинеу америчкомдруштву, то јестцрног
ибелогделаамеричкогнарода,изузетнобитнодасеодустанеод
насилнихконфронтација,какобиборбазаграђанскаправаостала
ненасилна.Усвомчувеномговору„Имамједансан“(«Ihaveadre-
am”),одржаномповодомМаршанаВашингтон28.аугуста1963,
онјерекао:„Унастојањудастекнемоправокојенамприпада,не
смемоскривитирђавадела.Немојмосвојужеђзаслободомзадо-
вољаватитакоштоћемопитиизчашегорчинеимржње...Сањам
даћеједногдана(...)синовинекадашњихробоваисиновинека-
дашњихробовласникамоћида седну заједно за сто братства“.16)
Или,јошконкретније,какојеистакаоуговору,тј.својојзахвали,
поводомдоделеНобеловенаградезамир:„Ненасиљепредставља
одговорнаодлучујућаполитичкаиморалнапитањанашегвреме-
на:потребучовечанствадапревазиђенасиљеисилу,адауисто
временепосегнезаједнакимметодама“.17)Усвомписмуиззатво-
рауБирмингему,Кингје,пак,објасниоисамусврхуспровођења
активногненасиљапутемдиректнеакције.Одговарајућинаапеле
некихдасупреговорибољипутзаостваривањедруштвенихциље-
ва,онјеподвукаодауправоутомеијестесврхадиректнеакције:
„Ненасилномдиректномакцијомнастојисестворититаквакриза

14) ВишеосамојГандијевојстратегији,видетиу:АлександраМировић,Огледограђанској
непослушности,Службенигласник,Институтзаполитичкестудије,Београд,2011,стр.
77–85.

15) ОконцептуХенријаДејвидаТороаписалисмонадругомместу.Видети:Александра
Мировић,„Животутороовскојшумиилиуглобалистичкојџунгли?Грађансканепо-
слушност:ИнтерпретацијаиприменљивостТороовогконцептаданас“,Српскаполи
тичкамисао,год.XIX,vol.38,бр.4,2012,стр.233-251.

16) M.L.King,MartinLutherKing:ThePeacefulWarrior,PocketBooks,NewYork,1968;нав.
према:ИванаСпасић,„Грађансканепослушност“,у:ПредрагКрстић(ур.),Критички
појмовникцивилногдруштва(II),Група484,Београд,2004,стр.51.

17) ДрМартинЛутер Кинг, „Говор на доделиНобелове награде за мир“, 10. децембар
1964, Осло, Норвешка, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/nobelpreis.htm
(05/5/2014).
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иуспоставититаквакреативнатензијауследчегаћезаједница(ло-
калневласти–прим.А.М.) која константноодбијадапреговара
битипринуђенадасесуочисаспорнимпитањем“.18)

Онће,међутим, иматидостапотешкоћа у томнастојањуда
очуваненасилникарактерПокретазаграђанскаправацрнаца.Раз-
логсубилејакемилитантнеструјеунутарсамогПокрета,чијису
припадницисматрали,држећисеаргументасамоодржањаиизње-
гаизведеногосновногправачовеканасамоодбрану,дацрнциима-
јуприродноправодананасиљебелацаузвратенасиљем.Управо
борећисепротивтаквихсхватањаиснагакојесустајалеизањих,
КингсенајвишеослањаонаГандијевоучењеотомедасестрпљи-
вимтрпљењемнасиљаиотвореномпатњомнесамонеправдачини
видљивијом,већдасеприменомтаквогметоданенасиљакодпро-
тивникабудиионапозитивнастранакојукарактеришехуманост,
аштоводипостепеномразвијањуњеговетолеранцијеисаосећа-
ња,такоданемапотребезаузвраћањемнасиља.Кингћеуочити
идасеједаноднајвећихпарадоксаBlackPowerпокретасастојао
утомештосеуоквируњегасталноинсистиралонанеимитирању
вредностибелогдруштва,доксдругестране,самим„заговарањем
насиља,имитиралосеононајгоре–најбруталнијаинајнецивили-
зованијавредностамеричкогживота“(“...inadvocatingviolenceit
is imitatingtheworst, themostbrutalandthemostuncivilizedvalue
ofAmericanlife”).19)Но,ипоредсвогпацифистичкогопредељења
идоследногзалагањазаненасиље,илибашзбогтога,онћеисам
битижртванасиља.

Премдасусеамеричкицрнци,упогледусвојеобесправљено-
стииексплоатације,налазилиусличномположајукаоиИндијци
подбританскомколонијалномвлашћу,њиховеситуацијесуипак
билеидостаразличите.Јер,доксуИндијцичиниливећинууодно-
сунаБританцеи,каодомаћестановништво,билинасвомтерену,
црнциуСједињенимДржавамабилисумањинаинисубили„до-
маћи“, јерсупредстављалипотомкеробовакојесуранијебелци
вековимапринуднодоводили,тојестувозилиизАфрике,тесупо-
слеукидањаробовласничкогсистемабилитретираникао„стран-
ци“.20)Безобзиранатеситуационеразликеизмећудискриминиса-

18) DrMartinLutherKing,Jr.,LetterfromBirminghamCityJail(1963),http://www.dadalos.
org/srbija/vorbilder/MLK/birmingham.htm(05/5/2014).

19) MartinLutherKing,Jr.,ChaosorCommunity?,op.cit.,стр.64.
20) Отомевидетиу:А.Молнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,op.cit.,

стр.250.
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нихамеричкихцрнацаиподјармљенихИндијаца,Кингјемислио
да јеГандијевметодненасилноготпорапријемчљив запримену
у америчкомдруштву, јер га је сматрао сагласним са америчком
традицијомграђанскенепослушности.Поњеговомвиђењу,читава
историјаСједињенихАмеричкихДржавапредстављала јеништа
другодоисторијуграђанскенепослушности;почеводтогадасу
америчкадржаваинацијаинасталеизприменеовепраксе,будући
дајебостонскачајанка,каоувертираАмеричкојреволуцијииРату
занезависностуXVIIIвеку,билауправоакцијамасовноготкази-
вањапослушностиграђана.

Међутим,заразликуодГандијаињеговеборбепротивцело-
купног британског колонијалног система власти уИндији, Кинг
ниједоводиоупитањеамеричкисистемуцелостиинијетежиору-
шењуамеричкевласти,нитиуспостављањунекеноведржаве.Све
оноштојеонзахтеваоодносилосесамонагарантовањецрнцима
Уставомпрокламованеједнакостисвихљудиионихправакојасу
„очеви-основичи“америчкенацијеформулисаликао„неотуђива“
икојаби,каотаква,требалодабудубаштинасвакогАмериканца.
Тоје,заправо,биласуштинаоногњеговогиницијалногсна,изло-
женогуисторијскомговоруиз1963.године:„Јаимамсан.Тојесан
којиједубокоукорењенуамеричкомсну.Имамсандаћесеједно-
гаданаованацијаиздићиидаћеживетипоправомкредуњеног
постојања:‘Занасјеоваистинасамапосебиразумљива–дасу
свиљудистворениједнаки’“.21)ТомприликомјеКинг,фигуратив-
носеизражавајући,амислећинаобећањеравноправности,тј.про-
кламовањеједнакихправасвихнаживот,слободуисрећу,Устав
САД-аиДекларацијунезависностисликовитоупоредиоса„чеком
безпокрића“,одн.„потписаномпризнаницом“којутребауновчи-
ти,јеровиактитаданисусматраниважећимзацрноамеричкоста-
новништво.Но,потомјеодмахоптимистичкидодао:„Али,мине
желимовероватидајеовабанкаправедностибанкротирала.Мине
желимовероватиданемадовољноновцаувеликимсефовимамо-
гућностиовеземље“.22)

Кингсезаправотрудио,какокажеСпасићева,„даакцијеПо-
кретаутемељиуамеричкојтрадицијиипокажедаоненепредста-

21) DrMartinLuterKingJr., IHaveaDream (говородржанповодомМаршанаВашинг-
тон28.аугуста1963.пред250.000људииспредЛинколновогмеморијала),http://www.
dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/traum.htm(05/5/2014).

22) Ibid.
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вљајуњеноизневеравање,већдовршавањеисторијскогходаоства-
ривањауправоонихврховнихвредностикојеоличаваУставСАД-а
икојетворетемељцелокупногамеричкогпројекта“.23)Збогтогаће
онувестиинекеновинеупраксуграђанскенепослушности,које
сеиначеусавременимтеоријскимсхватањимаузимајузасуштин-
скаобележјаовеврстеполитичкогделовања.Такодаданас,сход-
новладајућимгледиштима,борбаамеричкихцрнацазаграђанска
права, под вођствомКинга, представља „најчистији“ историјски
примерграђанскенепослушности,уужемсмислутогпојма.Кинг
је, наиме, овај протестни покрет усмерио против појединачних
акатаиполитичкепраксевластикојисубилипротивуставни,агра-
ђансканепослушностјекоришћенакаосредствоскретањапажње
америчкејавностинапостојећулегалнунеправдуипридобијања
њенеподршкекакобисесеизвршиопотребанпритисакнаКон-
гресиВрховнисудСАД-а,којисујединимоглипокренутииспро-
вестиизменузаконскерегулативе.

ПремамишљењуКинга,легализовананеправдапремацрнци-
мауамеричкомдруштвубилајепоследицауправотогаштоони
нисупартиципиралиудоношењутамошњихзакона.Такође,онће
констатоватиитоданеправеданзаконинијеуопштезакон(anun
justlawisnotlawatall)24),тедагачовекнетребанипоштовати,
мадаморабитиспреманназатворскуказнукојаможеуследити.
Али,ионзакључује,каоинекизаступниципраксенепослушно-
стипрењега,даштовишеграђанскихнепослушниказавршиуза-
твору, тоћењихов јавниапелбити јаснијииснажнији.ТуКинг
очигледноследиТороаињеговуидејуовршењупритисканавласт
путемодласкаузатворштовећегбројанепослушнихприпадни-
каморалнеелите;мадајејошједанпацифиста–ЛавНиколајевич
Толстој–имаонаумунештослично,самоуконтекстуодбијања
војнеобавезеподоружјемзбогприговорасавести.25)Усвакомслу-
чају, сагласно саКинговиммишљењем, поштовање неправедног

23) ИванаСпасић,„Грађансканепослушност“,op.cit.,стр.50.
24) MartinLutherKing,Jr.,LetterfromBriminghamCityJail,1963;нав.према:AnaMatan,

TeorijapolitičkelegitimnostiJohnaRawlsa,Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2008,стр.
59.

25) ВишеоТолстојевојрадикално-пацифистичкојконцепцијихришћанства,заснованојна
његовомучењуотзв.универзалномхристијанизованоманархизму,видети:Алексан-
драМировић,Огледограђанскојнепослушности,op.cit.,стр.38–40,каои:Алексан-
драМировић,„Грађансканепослушностиприговорсавести:Концептуалниразвоји
појмовноразграничење“,Политичкаревија,вол.22,бр.04,2009,стр.1–26.
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закона значи његову легитимизацију, док кршење таквог закона
афирмишепоредакукомеоннебинибиозакон.26)

Ипак, окретањем ка уставним политичким принципима као
искључивом утемељујућем основу грађанске непослушности,
Кингјеодбациопозивањенабилокоје„вишепринципе“,какоу
смислуТороовогпринципасавестииуниверзалнихморалнихза-
кона,такоиусмислуГандијевеидеје„духовногпрепорода“.Онје
таконапустиоионутезуоморалномпреображајупојединцакао
потребном услову за примену праксе грађанске непослушности,
којасепровлачилаодТороовог,прекоТолстојевог,доГандијевог
учења.Али,ипоредтога,погрешнобибилотумачитидакодКинга
моралнијеимаонекузначајнијуулогу.Онсеослањаопресвегана
хришћанскуетикуихришћанскудоктринусвеопштебратскељу-
бави,докједуховном,паисамојцрквикаотаквој,придаваоважну
улогу.Познатојењегововеровањеда„хришћанскадоктринаљуба-
ви,којајеприменљивакрозГандијевметодненасиља,представља
најмоћнијеоружјекојеједоступнопотлаченимљудимауњиховој
борбизаслободу“.27)

Узсветеелемента,овајвеликиборацзаграђанскаправаус-
пећедауобличитакавконцептипраксуграђанскенепослушности
којиће,какопримећујеМолнар,усебиобједињаватииГандијев
методмасовногненасилногпротестаиТороову„мирољубивуре-
волуцију“,алиузједнуважнуиновацијукојујеонсамунео:усме-
реностпротестаназаштитууставнопозитивиранихирегулисаних
основнихправачовека.

ЦиљоногаштосуКингиПокретзаграђанскаправацрнаца
чинилиније,дакле,биооспоравањеамеричкогправногиполитич-
когпоретка,већапеловањенаизворнаконституционалнаначела,
штојепредстављалоништадругодосамуњиховузаштиту.Упра-
вотапротективнаулогабићеједноодкључнихобележјаграђан-
скенепослушностиуданасдоминантнимконцепцијама.Стогаће,
например,А.Молнарзакључитида јеКингпрвиуисторијиза-
ступаоипрактиковао грађанскунепослушност „каооблик спро-

26) ЗатаквотумачењеКингавидети:StevenSchroeder,“Allthingsnew:Oncivildisobedience
now”,EssaysinPhilosophy,Vol.8,No.2,Article11,June2007,http://commons.pacificu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1282&context=eip(23/01/2010).

27) MartinLutherKing,Jr.,StrideTowardFreedom:TheMontgomeryStory,HarperandRow
PublishersInc.,NewYork,1958,стр.79;истои:M.L.King,“Pilgrimagetononviolence”,’
у:ThePapersofMartinLutherKing,Jr.:VolumeV:ThresholdofaNewDecade,January
1959–December 1960 (ClayborneCarson, SeniorEditor),University ofCalifornia Press,
BerkeleyandLosAngeles,California;London,England,2005,стр.422.
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вођењаконзервативнеконститутивневластиstrictosensuудемо-
кратскојуставнојдржави“.28)ИсамКингјеистицао,такође,дасу
америчкицрнци,примењујућиграђанскунепослушност,односно
кршећиуредбеизаконекојисубилиусупротностисафедералним
уставнимправом,чинилиглавнуснагууставностиизаконитости
уСАД-у.То,другимречима,значидасуонисамовршилипротек-
тивно-дефанзивнуулогууодносунапостојећиуставнипоредак.С
другестране,оноштосучинилисегрегационисти,апротивчега
сењеговПокретборио,Кингјеназвао„неграђанскомпослушно-
шћу“,којасезаснивананеправеднимосновама,заразликуодгра-
ђанскенепослушностиутемељененаправди.

Кинговатактикасенатајначинзаправосводиланапреокрета-
њелегалистичкогаргументапротивсамихвластодржаца.Управо
ћесетаквопротестноделовањепочетидасматратипичномтакти-
комзапраксуграђанскенепослушности.Инесамото,већможемо
приметитиидајепримењивањетакветактикепосталосвојеврсни
критеријумзаквалификовањеодређенихакатаотпораграђанакао
чинова грађанскенепослушности.Тако,например,применаове
Кинговетактикетокоммасовнихграђанскихпротестаујесен2000.
годинеуСрбији,узимасекаоједанодкључнихмоменатакојиго-
вореуприлогтезедасе–ипоредтадашњихквазидемократских
услова,одн.непостојањаstrictosensuоногстрогогинституционал-
ногусловакојидоминантнеролсовскеконцепцијепостављају за
нужаноквироваквепраксе–протестнеакцијеграђанаСрбијеипак
могутретиратикаочиновиграђанскенепослушности.29)

Усвакомслучају,оваКинговатактикаћесепоказатикаојед-
надостауспешнатактикауборбизаграђанскаправаамеричких
црнаца,будућидајењенаприменарезултиралакакоудоношењу
неких кључних пресуда Врховног суда о противуставности дис-
криминаторскихзакона,такоиуусвајањуодстранеКонгресаниза
новихзаконаограђанскимправима–1957,1960,1964.и1965.го-
дине.ПосебносузначајнапоследњадваЗакона,чијеједоношење
уследило након организовања историјског марша на Вашингтон

28) А.Молнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,op.cit.,стр.253.ОМолна-
ровомсхватањуграђанскенепослушностикаоједногобликавршења„конзервативне
конститутивневласти“,видети:АлександраМировић,Огледограђанскојнепослуш
ности, op. cit., стр. 107–110; такође и: АлександраМировић, „Савремена схватања
грађанскенепослушности“,Политичкаревија,вол.23,бр.01,2010,стр.1–20.

29) Отомевидетиу:АлександраМировић,„Развојијачањедемократскихкапацитетау
Србијипутемприменепраксеграђанскенепослушности“,Српскаполитичкамисао,
вол.33,бр.03,2011,стр.177–203.
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1963.године,којијетакођепредводиоКинг,аукомејеучество-
валодвестотинехиљадаљуди.Њимасуамеричкицрнцидобили
пуноправогласа,штоимјеомогућилоидасепочнуузначајнијој
мериполитичкиангажовати,атакођејезабрањенањиховадискри-
минацијаиујавнимустановама.

Иако су ова достигнућа несумњиво представљала значајан
успех, како смо раније поменули, фактички положај Афро-Аме-
риканаца–посебноувеликимградовимаамеричкогСевера, где
су1965.годинеизбилинереди–нијебиобитноунапређен,јерсу
ониидаљеживелиирадилиудискриминишућимусловима(job
andhousingdiscrimination),салошимживотнимстандардом,пот-
чињени економској експлоатацијии јошувекприсутној сегрега-
цијиушколама.Идоксумноги,посебномлађиактивисти,отво-
реноизражавалискепсууделотворностметоданенасиљауборби
противдискриминацијенаовимподручјима,Кингје,мадаисам
разочаран, настојао да очува веру у ефекте ненасиља, указујући
науспешносторганизовањатзв.don’tbuyкампања,каопримене
ненасилнетактикебојкотаробе.Утаквимусловима,Кинговакри-
тикаиактивизамсусепреусмерилиодпроблемарасизмакапро-
блемусиромаштва(„...народ,којивећгодинамадајевишеновцаза
изградњувојно-безбедноснихсистеманегозасоцијалнереформе,
приближаваседуховнојсмрти“).30)Стогаћеоносмислити„кам-
пањусиромашних“(“PoolPeople’sCampaign”),какобисеспрове-
липолитичкамобилизацијаиуједињењесвихсиромашнихљудиу
САД-у,безобзиранањиховуетничкуприпадност,асаконачним
циљемостваривања„моћисиромашних“ (“poorpeople’spower”).
Акцијетекампањебилесупланиранезапролеће1968.године,али
јеКингасмртспречиладаихиреализује.Он,такође,ниједоживео
још једну велику победу, остварену усвајањем (10. априла 1968.
год.)Законаоукидањудискриминацијеупословимакупо-продаје
иизнајмљивањакућаистанова.

МартинЛутерКингјепогинуосасамо39годинаживота,4.
априла 1968. године, каожртва атентата који је надњим, према
званичнојверзији,извршенодстране једногбелограсисте (Џеј-
мсаЕрлаРеја/JamesEarlRay/,којијезатоделобиоиосуђен)у
Мемфису(Тенеси)токоммасовногскупаштрајкача–црнихрад-

30) ДрХајнрихВ.Гросе,“IStillHaveADream”—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас, op. cit, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
(03/05/2014).
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никакојинисубилиплаћенизасвојрад.31)Овајвеликизаступник
методa ненасиља, скончао је, дакле, насилнимпутем, башкао и
његов историјски претходник у спровођењу и промовисању не-
насилнихакција–Ганди.Остаојезабележенкоментарједногно-
винаранаконКинговесмрти,чијајепројекција,изданашњепер-
спективегледано,биласкоропотпунотачна.Заиста,собзиромна
глобалнураспрострањеностипорастучитавомсветуданашњице
оружанихсукобаидруштвеногнасиља,оверечизвучевишенего
реално:„СаМартинoмЛутеромКингомумројеипринципнена-
сиља.Веровањедајејошувекмогућеспаситиовајпринцип,било
билагањесамогасебе“.32)Но,управоуследпостојећегирастућег
протестногнасиља,идејаненасиљакаообликполитичкеборбеи
стратегијацивилног(ицивилизованог)деловања,морасеочувати.
Усупротномбиседодатноподстакло,паипродуковалопотпуно
хаотизовањесавременогsocietas-a.

Добар пример ескалације насиља, односно претварања гра-
ђанскенепослушностиунасиланобликотпорајестетзв.арапско
пролеће, које почело крајем 2010, а потом се просто капиларно
проширилотоком2011.године.Тадасу,наиме,протести,углавном
претворениувеликенереде,захватиливишесеверно-афричкихи
блиско-источнихдржава.Собзиромнатуескалацијунасиља,овај
обликотпора грађананеможесеникаконазвати грађанскомне-
послушношћу, те су стогапогрешнебилеонепреурањенеоцене
иницијалнихдогађајауТунисукао„револуцијејасмина“,чимесе
потенцираомирољубивкарактерпротеста,докјеистовременона
теренубиломногожртава.Најновијислучајтзв.рускогпролећа,
односнокризеуУкрајини,такођепоказујекакоприменавеликог
насиљаводиуграђанскират.Но,затамошњедруштвененереде
иприменувеликогнасиљаодговорнесупресвеганове,тзв.евро-
мајданскевласти(формиранеодстраневођапротестаорганизова-
ногнакијевскомтргуМајданпротиврежимапредседникаВиктора
Јануковича,акоји је,какосадаизгледа,биоделимичноспонтан,

31) Међутим,насупротовеофицијалневерзијеоКинговомубиству,постојалесугласине
које се и данас могу чути – а по неким тврдњама за то има и доказа – да је у то
убиствобиоумешанFBIкоји јеКингагодинамадржаоподмерамаприслушкивања
ипосматрања,због„непотврђенесумњедајебиочланКомунистичкепартије“(нав.
према: „40 година од убистваМартинаЛутераКинга“,op. cit., http://www.dw.de/40-
godina-od-ubistva-martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).Премаистоизвору,чаксе
иКинговсин,Декстер,залагаозаобнављањесуђењаРеју.

32) Нав.према: «MartinLutherKing” (подаципреузетииз:GerhardZimmermann,Oni su
seopirali,Neukirchen-Vluyn, 1995, 55ff ), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/
ml_king.htm(10/05/2014).
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алииинструментализованодстранеСАД-а),33)којесуодпочетка
рускеипрорускедемонстрантеиактивистетретиралекао„побу-
њенике“,тесуихисамисветскимедији,ачестоимедијиуСрбији,
таконазивали.Наиме,даниједошлодо страшнеодмаздекијев-
скихвласти (некиихоцењујуикао„пучистичкувладу“)против
демонстраната,односнодотакверепресијережиманадсопстве-
нимграђанством,34)врловероватноједабиовипротестиосталина
нивоууглавноммирногграђанскогделовања.Иако,каоиуслучају
арапскогпролећа,управозбогпримененасиља,овипротестине
могу бити пример грађанске непослушности, они свакако пред-
стављају један облик отказивања послушности властима; а сада
већ–собзиромнапоменутурепресијуипонашањеукрајинских
новорежимскихснага–сасвимизвесносеможерећида јеупи-
тањузаправопрактиковање(природног)праванаотпортиранији.
Тако јеумеђувремену,спогоршањемситуације,дошлодоотце-
пљењадвеисточно-украјинскеобласти,проглашењањиховенеза-
висностииформирањанових,засаданепризнатихдржава–тзв.
НароднеРепубликеДоњецкитзв.НароднеРепубликеЛуганск.35)

33) Недавноје–токомдводневнеконференције„Европскатрагедија1914.имултиполарни
свет 2014. године: Историјске поуке“, одржане 30–31. маја 2014. год. у Београду у
организацијиЦентра за међународне односе и одрживи развој (CIRSD) –Наталија
Нарочницка,рускаполитичарка,историчаркаидипломаткиња,далатаквуоцену„да
јенеспорнодајепротестнатргуМајданделимичнобиоспонтан,алисепромениоу
тренутку када суАмериканци одлучили да га инструментализују“. Видети: „Мудра
позицијаСрбије оУкрајини“, извор:Тањуг,B92, 31.05.2014, http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=31&nav_id=855430(31/05/2014).

34) Премаанализамаиобјављенимналазимаинекихевропскихневладинихорганизација,
новаукрајинскавладакршиљудскаправаитлачинационалнемањине,причемусе
ту наглашава да би такве акције, попут оних које спроводе „мајдански лидери“, у
већиничланицаЕвропскеунијебилесматранеилегалним.Например,Русијаданас
пренела је такве оцене пољског народног посланика и директораЕвропског центра
загеополитичкеанализе–МатеушаПискорског:„Доминантнеполитичкеснагекоје
суучествовалеутакозваномЕвромајданусезалажузамасивнонасиљенадљудским
правима,углавномзанасиљенадљудскимправиманационалнихмањина...Тосутакве
(мрачне) политичке снаге, да бињихове активности највероватније биле забрањене
у већини земаља Европске уније“ (нав. према: „Насиље над људским правима од
странеукрајинскепучистичкевладе–европскаН.В.О.“ /прев: МиодрагНоваковић/, 
РусијаДанас,12.март2014,http://facebookreporter.org/2014/03/12/%D1%83%D0%BA
%D1%80%.../28.04.2014/).

35) РеферендумионезависностирегионаДоњецкиЛуганскнаистокуУкрајинеодржани
су 11. маја 2014. и, мада њихови резултати нису признати од стране Кијева нити
међународне зајднице, њима је огромном већином становништва ових региона
легитимисанаодлукалокалнихвластиоформирањунезависнихдржава.Наконтога,
одмахсуотпочелиипреговориостарањудоњецко-луганскогсавеза,одн.оуједињењу
овихотцепљенихрегиона,асвевишесеговорииотомедаћесенапросторудосадашњег
украјинскогјугоистокаформиратинова,заједничкадржава–тзв.Новорусија.Видети,
например:С.Самарџија,„УједињујесеистокУкрајине“,Политика,14.05.2014,http://
www.politika.rs/rubrike/Svet/292829.sr.html(15/05/2014).
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Међутим, ако севратимонапочетак тихдруштвено-политичких
дешавањауУкрајини,ондасеипакмогунаћиинекекопчесаКин-
говомтактикомкоришћењалегалистичкогаргумента.Наиме,(про)
рускипротестантисуоспоравалилегалностилегитимностново-
успостављених,прелазнихилипривременихполитичкихвласти,
указујућинапротивуставанначинсамогпреузимањавласти (ва-
нинституционалнимсвргавањемдотадашњег,демократскимпро-
цедурамаизабраногпредседника).Натајначин,онису, заправо,
у тојфазиштитилипостојећиуставнипоредак.Поред тога, они
судемонстриралиисвојунесагласностсаспољнополитичкомори-
јентацијом (евроунијскомили,чак, евроатлантском)којусуфор-
сираленовеполитичкеснагенавласти.Потом,кадасеованова
политичка гарнитура дрзнула да „удари“ по руским мањинским
правима, угрожавајући и само очување руског етничког иденти-
тета (укидањемЗаконаомањинскимирегионалнимјезицимаиз
2012.године,руски,алиидр.мањинскијезици,попутмађарског,
румунскогимолдавског,изгубилисурегионалнистатусзваничног
језика, у областима, регионимаиместима гдеживе припадници
тихетничкихгрупа),рускиипрорускиоријентисанидемонстран-
тиснажносуусталиузаштитутихсвојихзакономстеченихправа,
алииодређенихуставнихправа.36)Дакле,можемоприметитида
суутимаспектима,рускипротестантиуправопрактиковалиКин-
говутактикупреокретањалегалистичкогаргументапротивсамих
властодржаца.Наравно,својимзахтевомзадецентрализацијувла-
стиувидуспровођењафедерализацијеземље,онисуизашлииз-
ваноквирапротективнеулоге,одн.очувањапостојећегуставног
поретка;али–какосмотораније,увишенаврата,објашњавали
–грађансканепослушност,иакојојмногитоодричу,можеимати
ипројективно-иновативнуулогу.37)Међутим,какојерепресијано-

36) Радисе, заправо,отомеда,иако јеуставнорегулисано–какоподоскораважећем
Уставуиз2010.(тојезаправоУставиз1996.којијепоодлуциУставногсудаУкрајине
враћеннаснагу2010.),такоипоновоуведеномУставу(из2004.)–дајеукрајинскизва-
ничнидржавнијезикчијиразвојифункционисањеусвимсферамадруштвеногживота
наподручјучитавеземљеобезбеђуједржава(чл.10уобаУстава),уставносутакође
гарантовани(итоистимчл.10.уобаУстава)слободниразвој,употребаизаштитару-
скогидругихмањинскихјезика.Видети: ConstitutionofUkraine,2010(Constitutionof
Ukraineaspassedon28June1996,andreadoptedon1October2010),http://en.wikisource.
org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010(03/05/2014);и:ConstitutionofUkraine,2004–
reinstalled2014(ConstitutionofUkrainewithamendmentsbytheLawofUkraine№2222-
ІVfrom8December2004),Source:VeniceCommission,http://en.wikisource.org/wiki/Con-
stitution_of_Ukraine,_2004(03/05/2014).

37) Видети више о томе у: Александра Мировић,Оглед о грађанској непослушности,
op. cit; такође видети, на пример:AleksandraMirović, “MovingConceptual Limits of
CivilDisobedience:TheCaseofSerbia”,SerbianPoliticalThought,Vol.2,No.1-2,2010,
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ворежимскихвластипосталатаквадасепосегнулозаупотребом
потпунонепримеренеипрекомернесилепротивсопственоггра-
ђанства,тесупристалицеиактивистипокретаотпораодговорили
такођеприменомсиле,тујепричаограђанскојнепослушностиу
Украјинизавршена.Усавременојтеорији,пак,јошувекнепостоји
сагласностусхватањупринципаненасиља,односнопојманасиља,
и то су постале врло растегљиве категорије.38) Истовремено, на-
сиљеједанассвечешћакарактеристикасавременихдруштвених
протеста,збогчегасу,измеђуосталог,свапостојећадруштва,па
ионанајразвијенија,јошдалекоодтогадапостану,какобиКин
(JohnKeane)рекао,стварно„цивилизованацивилнадруштва“.39)

Иданас,наконскоропедесетгодинаодКинговесмрти,његов
„санканапред“(какогајеназваоГлосе,ослањајућисенаЕрнеста
Блоха /Eрнест Bloch/), сан о успостављању истински праведног
друштва,итонесамоуСАД-у,већинаглобалномнивоу,јошувек
сенијеостварио.Актуелно,пресвегаекономскоисоцијалностање
увећинисавременихдруштава,алинегдеионоунутар-политич-
ко,каоисамостањеуданашњиммеђународнимодносима,говоре
уприлогтезедајепостојање„братскогстола“,„кућесвета“или,
пак, «beloved community” (вољене заједнице) јошувек само сан.
Штавише,посвемусудећи,ниопасностњеговетрансформацијеу
правуноћнуморунијесесмањила.

ОчињеницидасениунашевремеуСАД-унијемногоодма-
клонаКинговомпутупрогресивногпроцесаеманципације,говори
иједнопризнањекојеједошлоодтаквеполитичкирелевантнефи-
гурекаквупредстављапредседникСАД-а.Наиме,2000.годинеу
САД-у,уСелми(државаАлабама),токомпрославе35.годишњице
марша,подКинговимвођством,прекомостарекеАлабама,пред-
седникКлинтон(WilliamJefferson«Bill»Clinton),одајућипочаст
жртвама,изјавио је да, „допостизања једнакостимеђу свимма-

стр. 23-40; и: АлександраМирович, „Ограничения и несостоятельность концепции
гражданского неповиновения по Ролзу“ („Ограничења и превазиђеност ролсовског
концепта грађанске непослушности“), Вестник Череповецкого государственного
университета,No.4(52),том2,Череповец,2013,стр.43–47.

38) Више о томе у: АлександраМировић, „Развој и јачање демократских капацитета у
Србијипутемприменепраксеграђанскенепослушности“,op.cit.,стр.177–203.

39) Видети:АлександраМировић,„Нецивилнодруштвоинасиљеуцивилномдруштву“,
Политичкаревија,вол.9,бр.04,2005,стр.973–984.
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њинамауСједињенимДржавама,морасепрећијошмногомосто-
ва“.40)

Наконцу,инамеђународномплану,итодобримделомуправо
збогамеричкеглобалистичкеполитикенеоимеријализмаинеоко-
лонијализма,Кингова„визијабратскесветске заједниценијепо-
сталареалност“.„Али“–какоистичепомињаниХајнрихГросе–
„акоми,сећањемнањега,добијемохраброст‘даговоримоуиме
онихкојинемајугласа’,његовсанјеживмеђунама“.41)

Дакле,дабиданасКинговсанидаљебиожив,«voiceof the
voiceless”42)– „глас оних који немају гласа“ – треба да будемо-
тосвакогаутономногиауторитативногпојединца,свакеособеса
моралниминтегритетом,свихделатнихактерацивилногдруштва,
каои свакеполитички зреле, одговорнеикапринципу солидар-
ностиоријентисанедруштвенезаједнице,саистанчанимсензиби-
литетом задруштвенунеправду.Уз то,потребно је дапостојии
вршењеефективногпритисказаспровођењеодређенедруштвене
промене, а у циљу отклањања неке постојеће легалне неправде,
акојепотребноипутемтзв.директнеакције,одн.применоммето-
даактивногненасиља.Акобисекаорезултаттаквецивилнемо-
билизације,јавногделовањаисталнебудностицивилнихактера,
оствариомакарипостепен,пачаксамоиминималаннапредаку
реконципирању,реконструисањуиразвојусавременихдруштава,
управцудостизањавишегстепенањиховецивилизованостииху-
маности,ондаКинговсаннесамодабијошувекбиожив,већби
коначноонпостаоиједнастварајућареалностили,датакокаже-
мо,„стварностунастајању“.

40) Нав.према:„СлављезамислимаршазаграђанскаправауАлабами“ (R.St.Washing-
ton, 06. март 2000), Neue Züricher Zeitung, 07.03.2000, http://www.dadalos.org/srbija/
vorbilder/MLK/materialien.htm(10/05/2014).МаршкојијепредводиоКингпрекомоста
рекеАлабамаиукомејеучествовалоокошестстотинаљуди,организованје7.марта
1965.збогодбијањаорганавластидаАфро-Американцеставиурегистарбирача.Овај
протестје,међутим,крвавоугушен,применомсилеодстранедржавнеполиције.

41) ДрХајнрихВ.Гросе,“IStillHaveADream”—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас, op. cit, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
(03/05/2014).

42) Кинговмотоили,бољерећи,концептодносисе,заправо,нањеговосхватањеулоге
цркве.Наиме,онјесматраодајенајважнијизадатакхришћанскецрквеуправотајда
буде„гласонихкојинемајугласа“,усмислудајеобавезаоведруштвенеинституције
да јавно иступа у име оних који су потлачени, обесправљени или немоћни, те су,
као такви,унемогућностида сењихов гласчује.Кинг је, дакле,инсистираона тој
дужностицркведајавноименујеонунеправдуокојојсеудруштвућутииликојасе
игнорише.Видети:Ibid.
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Aleksandra Mirovic
IS THE KING’S DREAM STILL ALIVE AMONG US TODAY?  

King’s Strategy for Social Change and Tactics of Reversing  
a Legalistic Argument

Resume
Inthepaper,thereisgivenacloserexplicationofKing’s
strategyforsocialchange,whichisbasedonthepractice
ofcivildisobediencewiththeuseoftacticstoreversele
galisticargument.Also,thereisinvestigatedhowbigand
what is the impactofKing’s legacyandhiswayofcivil
actionincontemporaryformsof(non)violentresistanceof
citizen.Therefore,thefocusofattentionisthesignificance
andmeaningofKing’sworkforustoday,whichistryingto
answerthetitleproblemquestionsby:‘IstheKing’sdream
stillaliveamongustoday?’
MartinLutherKing,oneofthemostfamousfiguresofthe
twentiethcentury,isofcourse,withGandhi,thegreatest
apologist of nonviolence and personswhose“untouch
able moral authority” were recognized and respected
aroundtheworld.Thisofficiallydeclared“Christiansuf
fererofthetwentiethcentury”todayisanationalheroin
theUnitedStates,wherehis birthday is celebratedas a
nationalholiday.Somelateststudiesshowthatthestrug
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gle for civil rights in theUnited Stateswas actually all
thetimeintheshadowoftheKingandhisgreatpopular
ity.Butinthelastyearsofhislife,theKing’spopularity
amongtheAmericanswassignificantlydecreased.Infact,
aswithmostotherhistoricalfigures,evenhewasnotwith
outsomecontroversy.In thiscontext,wepointoutsome
differencesbetweentheearlyandthesocalledlateKing.
TheaimofwhattheKingandhistheCivilRightsMove
ment of black people done was not disputingAmerican
constitutional system, but rather appeal to the original
constitutionalprinciples,whichrepresentednothingmore
thantheveryprotectionofthem.Theprotectiverolewill
beoneofthekeyfeaturesofcivildisobedienceinthose,to
daydominantconceptions.King’stacticsinthatwayactu
allycamedowntoreversethelegalisticargumentagainst
therulersthemselves.Anditwillprovetobearathersuc
cessfultactic.
This great advocate of nonviolencemethods, paradoxi
cally,diedinaviolentway,justlikeitshistoricprecursor
inimplementingandpromotingnonviolentaction–Gan
dhi.AfterKing’sdeath,itwasnotedacommentaryofsome
reporter,whichtheprojection–watchingfromthepresent
perspective–wasalmostentirelyexact.Indeed,consider
ing theglobalspreadingandgrowth in thewholeworld
of todayarmedconflictandsocialviolence, thesewords
soundmorethanrealistic:“WithMartinLutherKingdied
theprincipleofnonviolence.Thebeliefthatitisstillpos
sibletosavethisprinciple,itwouldbelyingtooneself”.
But,preciselybecauseoftheexistingprotestviolenceand
growing social unrest in theworld, as confirmedby the
most recent exampleofUkraine too, the ideaofnonvi
olence asa formofpolitical struggleand the strategy
ofcivil(andcivilized)action–mustnotdieandhaveto
bepreserved.Otherwise,itwouldadditionallyencourage
andevenproducefullychaosofcontemporarysocietas.
Keywords: M. L. King, King’s dream, the Civil Rights
Movement,theUnitedStatesofAmerica,legalizedinjus
tice, social justice, equality, discriminatory conditions,
segregation, social change, civil disobedience, legalistic
argument, constitutional political principles,methods of
nonviolence,violence,protests,Serbia,Ukraine.
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