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АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ

„ТАЈ НА ВЕ ЗА” КО СМО ПО ЛИ ЗМА  
И АУ ТО ШО ВИ НИ ЗМА

СА ЖЕ ТАК:Рад про у ча ва ве зу из ме ђу ко смо по ли ти зма и ау
то шо ви ни зма ко ји се, по сло вич но, у јав ном мње њу до жи вља ва ју 
као пот пу но раз ли чи те, чак и су прот не по ја ве. На кон од ре ђи ва ња 
оба фе но ме на и уо ча ва ња њи хо вих кључ них од ли ка, пре ла зи се на 
ана ли зу идеј не ге не зе и глав них исто риј ских ма ни фе ста ци ја ко
смо по ли ти зма од ан тич ких, пре ко ра но мо дер них до са вре ме них, 
пост мо дер них вре ме на. По том се уо ча ва од нос из ме ђу ко смо по
лит ских по зи тив них и ре ал по ли тич ких им пе ри јал них про је ка та у 
свим овим епо ха ма, без об зи ра ко ли ко се и вер зи је ко смо по ли ти зма 
и ови им пе ри ја ли зми ме ђу соб но раз ли ко ва ли. На кра ју се уо ча ва
ју слич но сти и раз ли ке из ме ђу ау то шо ви ни зма као ин верз ног, ка 
свом на род окре ну тог шо ви ни зма и ко смо по ли ти зма ко ји, бу ду ћи 
већ одво јен од свог кул тур ног кон тек ста, же ли да пре ва зи ђе сва 
огра ни че ња ко ја он да је. Из све га то га се из во ди за кљу чак да су 
ове две по ја ве по не ким еле мен ти ма ве о ма бли ске и срод не, упр кос 
уо че ним раз ли ка ма, те да ко смо по ли ти зам у слу ча ју свог не у спе ха 
мо же под од ре ђе ним окол но сти ма да се из врг не у вид са мо мр жње. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау то шо ви ни зам, ко смо по ли ти зам, ан тич ка 
фи ло зо фи ја, им пе ри је, свет ска др жа ва, мо дер ност.

Ис ка зи ва ти ау то шо ви ни змом не чи ји ствар ни или на вод ни ко
смо по ли ти зам – не слав на је прак са ко ја се на срп ској јав ној сце ни 
уо би ча ји ла од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка на о ва мо. И по ред 
знат не уче ста ло сти та квог „до ка зи ва ња при пад но сти све ту” на ште
ту свог на ро да, ве ли ка ве ћи на ов да шњег јав ног мње ња и да ље сто ји 
на ста но ви шту ка ко је по сре ди је дан са свим до ма ћи па ра докс, не сум
њи ва ло гич ка збр ка ко ја је по сле ди ца остра шће но сти и за блу да изни
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клих из спе ци фич них по ли тич ких и дру штве них усло ва на овим 
про сто ри ма. У зе мљи где се не до след ност за рад лич не ко ри сти неве
што при кри ва прин ци пи јел но шћу за го ва ра ња по зи тив них, по ли тич
ки ко рект них а про би тач них ста во ва и кон це па та – ево јед ног, ми сли 
ве ћи на, очи глед ног до ка за ко ји по твр ђу је ово не слав но пра ви ло!

Ау то шо ви ни зам је тер мин ко ји је (па ра фра зи ра ју ћи струч но 
ела бо ри ра ну син таг му „ау то ра си зам”) на до ма ћи те рен пр ви увео 
но ви нар Зо ран Ћир ја ко вић1, а по пу ла ри зо вао у Ду ху са мо по ри ца
ња Ми ло Лом пар.2 Син таг му су, по том, при хва ти ли број ни на ци
о нал но опре де ље ни ин те лек ту ал ци. Под ау то шо ви ни змом се под
ра зу ме ва ка уну тра, пре ма свом на ро ду пре у сме ре ни шо ви ни зам 
– са мо мо р жња ко ју мо гу из ра жа ва ти по је дин ци или гру пе. Он се 
огле да у из ра же ним крај ње не га тив ним пред ра су да ма, у пре зи ру и 
мр жњи пре ма соп стве ној на ци ји, ње ној кул ту ри и исто ри ји. Ау то
шо ви ни зам има исту са др жи ну као и „кла сич ни” шо ви ни зам, али 
је та мр жња ин тер и о ри зо ва на и сто га дру га чи је усме ре на. Пси хо
ло шки ме ха ни зам не га тив ног од ре ђе ња ау то шо ви ни сте ка соп
стве ном окру же њу вр ло је јед но ста ван: ка ко по је ди нац се бе до
жи вља ва не у по ре ди во бо љим и уз ви ше ни јим, а сво ју око ли ну 
до жи вља ва као ни жу и не а де кват ну – он да се пре ма њој ис ка зу је 
„за слу же ни” пре зир. „Љу ди по чи њу да пре зи ру ка да про це не да 
је не ко ис под не ког прет по ста вље ног ми ни му ма људ ске вред но сти. 
Дру гим ре чи ма, пре зи ру оно га за ко га ве ру ју да не вре ди, да му 
се не ги ра људ скост. За то је пре зир де ху ма ни зу ју ће, не при ја тељ ско 
осе ћа ње.”3 Кроз сте ре о тип ну ге не ра ли за ци ју пре зир по сте пе но 
пре ра ста у спе ци фи чан, ве о ма ин тен зи ван вид мр жње пре ма соп
стве ном ко лек ти ву ко јим се те же ком пен зо ва ти соп стве ни не у спе
си и нео ства ре не ам би ци је. Кри ви ца за све не у спе хе на ла зи се увек 
код не ког дру гог – у овом слу ча ју код соп стве ног на ро да, ње го вог 
ко лек тив ног на сле ђа и ње го вог са да шњег по ло жа ја. Ау то шо ви ни
сти из ових раз ло га про јек ту ју не га тив не сте ре о ти пе на ма се соп
стве ног на ро да ко је то бо же „слу ша ју са мо тур бофолк, чи та ју 
са мо та бло и де, има ју по ква ре не зу бе и смр де по про вин ци ја ма или 
по (бео)град ском пре во зу”.4 Ло ги ка пре у сме ра ва ња шо ви ни стич ке 
мр жње ка соп стве ном ко лек ти ву је јед но став на: уни жа ва ју ћи и 

1 Зо ран Ћир ја ко вић, „По глед пра вог ко смо по ли те”, Но ви по лис, http://
www.no vi po lis.rs /sr /in ter vju/27581/po gledpra vogko smo po li te.html, при сту пље но 
22. 04. 2018.

2 Ми ло Лом пар, Дух са мо по ри ца ња, Ор фе ус, Но ви Сад 2011.
3 Зо ран Ми ли во је вић, „Ау то шо ви ни зам – пре зир пре ма сво ји ма”, По ли ти

ка, 14. 06. 2015, http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/335769/Zi votistil/Au to so vi ni zam
pre zirpre masvo ji ma, при сту пље но 22. 04. 2018.

4 Му ха рем Ба здуљ, „Бе ле шка о ау то шо ви ни зму”, По ли ти ка, 02. 02. 2015, 
http://www.po li ti ka.rs /sr /cla nak/317868/Be le skaoau toso vi ni zmu, при сту пље но 
22. 04. 2018.
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мр зе ћи сво је, ау то шо ви ни сти уз ди жу са ми се бе; они се на тај на чин 
из два ја ју из пре зи ра вред ног окру же ња и та ко, јед ним по те зом, 
по ку ша ва ју се би при ба ви ти и ква зи мо рал ну по зи ци ју и оправ да
ње за сво је евен ту ал но по ве зи ва ње и са рад њу са гру па ма и по је
дин ци ма из дру гих на ро да чи ји су ин те ре си усме ре ни про тив про
ку же ног соп стве ног на ро да, а за њих лич но ве о ма про би тач ни и у 
ма те ри јал ном и не ма те ри јал ном сми слу (пре стиж, са мо у ве ре ност). 
У дру гом ко ра ку ау то шо ви ни зам из по ља пси хо ло ги је исту па на 
по ли тич ко по ље. На ње му ау то шо ви ни стич ке ста во ве „екс тре ми
сти из дру гих на ро да мо гу са свим ра ци о нал но про ту ма чи ти као 
оправ да ње за пу ње ње ма сов них гроб ни ца те ли ма су на род ни ка 
са мо пра вед ног шо ви ни сте”5, од но сно – што је че шћи слу чај – ау то
шо ви ни зам по ста је под у пи рач окол них шо ви ни за ма, бу ја ња њи хо
вих ста во ва и по ли тич коте ри то ри јал них пре тен зи ја ко ји ма до ту ра 
до дат не ар гу мен те о „дру гом” као пре зре ном и од врат ном.

И по ред под сме шљи вог а не ги ра ју ћег ста ва пре ма фе но ме ну 
ау то шо ви ни зма ко ји по пра ви лу ис ка зу ју ње го ви за ступ ни ци, овај 
фе но мен у нај ве ћем де лу јав но сти има из ра зи то не га тив ну ко но та
ци ју, не у пре ди во го ру од кла сич ног шов ни зма. Док се шо ви ни зам 
сма тра мр зи тељ ским ста вом ко ји је, при то ме, пар ти ку ла ри стич ки 
и ко ји под ра зу ме ва ис кљу чи ва ње и за тва ра ње, ау то шо ви ни зам по
се ду је и до дат не не га тив не ква ли те те од ро ђа ва ња, не за хвал но сти 
пре ма свом окру же њу те отво ре ног из дај ства. Због то га се не рет ко 
сма тра да он има и ја сно из ра же не пси хо па то ло шке ка рак те ри сти ке.

Ко смо по ли ти зам се, с дру ге стра не, по сма тра као јед на ге не
рал но ве о ма по зи тив на исто риј ска по ја ва, као жи вот ни став ко ји 
пред ста вља су шту су прот ност мр зи тељ ским и пар ти ку ла ри стич
ким ста но ви шти ма шо ви ни зма и ње го вог са мо мр зач ког из дан ка. 
У јав ном мње њу углав ном пре о вла да ва став ко ји ко смо по ли ти зам 
ви ди као уни вер за ли стич ки, отво рен и укљу чу ју ћи при ступ ко ји 
во ди раз у ме ва њу и при бли жа ва њу раз ли чи тих љу ди, на ро да и 
њи хо вих кул ту ра. Пре ма вла да ју ћем ми шље њу, ко смо по ли ти зам 
пред ста вља те жњу ка оства ре њу иде је по ко јој љу ди, ху ма ни и про
све ће ни, тре ба да ус по ста вља ју ме ђу соб не бли ске и при ја тељ ске 
од но се без об зи ра на на ци је, ве ре, ра се и др жа ве те све гра ни це 
ко је оне по ста вља ју. Оства ре њем ко смо по лит ских иде а ла, твр ди 
се, уна пре ђу ју се ме ђу људ ски од но си и гра ди се сло га из ме ђу по
је ди на ца и на ро да. По треб но је са мо пре вла да ва ти пред ра су де и 
сте ре о ти пе те про зре ти ла жне или ма ње бит не по де ле и раз ли ке 
ко је по сто је из ме ђу љу ди. За то се ко смо по ли ти зму при пи су је ши
ри на, раз у ме ва ње, отво ре ност за раз ли чи то сти, по ве ћа на то ле ран
ци ја и од су ство мр жње. При ука зи ва њу на број на за јед нич ка ста

5 Исто.
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но ви шта са вре ме ног гло ба ли зма и ко смо по ли ти зма ко ји ука зу ју 
да је гло ба ли зам са мо јед на са вре ме на, крај ње ис по ли ти зо ва на 
ва ри јан та ко смо по ли ти зма, нај че шће се на и ла зи на не ве ри цу и 
не ги ра ње. Че сто се мо гу сре сти и тврд ње ка ко је гло ба ли зам са мо 
пост мо дер но за стра ње ње, па и зло у по тре ба ина че по зи тив ног ко
смо по лит ског идеј ног стре мље ња, слич но као што су ра зни ле ви
ча ри то ком про шлог ве ка ко му ни зам сма тра ли по зи тив ном иде јом 
чи ја је ста љи ни стич ка, то та ли тар на вер зи ја са мо гру бо за стра ње ње 
(по прин ци пу, „Маркс и Ле њин су до бри, а Ста љин је за стра нио”). 
А да ли ства ри за и ста сто је та ко?

Идеј на ге не за и исто риј ски раз вој свих до са да по зна тих об ли
ка ко смо по ли ти зма не са мо да не да ју за пра во ова квим ви до ви ма 
од бра не већ у ве ли кој ме ри про ти ву ре че са мо ре кла ми ра ју ћим 
ста во ви ма њи хо вих по бор ни ка као уни вер зал ног идеј ног кон цеп та 
ко ји је укљу чу ју ћи, отво рен за раз ли чи то сти, то ле ран тан и ко ји 
во ди при бли жа ва њу раз ли чи тих љу ди, на ро да и кул ту ра. У свом 
пр вом, ан тич ком по јав ном об ли ку у хе лен ском све ту ко смо по ли ти зам 
је пред ста вљао је дан крај ње не га ти ви стич ки и ре дук ци о ни стич ки 
кон цепт ко ји је био и по сле ди ца и из раз кул тур не де ка ден ци је, 
вред но сног уру ша ва ња. Та де ка ден ци ја нај ви ше се огле да ла у од
се ца њу по је ди на ца од та да шњих ствар них за јед ни ца и њи хо вог 
вред но сног окви ра ко ји је био у трај ној и очи глед ној кри зи. У пи
та њу је био дуг про цес рас па да хе лен ског по ли са као ви да „за јед ни
це љу ди и бо го ва” ко ја је по чи ва ла на крв ним ве за ма и за јед нич ком 
ре ли ги о зном пре да њу, од но сно по ступ ног на пу шта ња ро дов ског 
и ари сто крат скоста ле шког уре ђе ња по ли са и ње го вог од ме њи ва
ња ад ми ни стра тив ним, ра ци о на ли зо ва ним по рет ком. За глав не 
но си о це тра ди ци о нал них вред но сти сма тра не су ру ди мен тар не 
хе лен ске пред ста ве о the mis (у сми слу уте ме ље ња, по рет ка, оби
ча ја) и di ke (у сми слу пра ва). На кон тро ве ков не кри зе па три јар
хал ног грч ког по ли са ко ја се де си ла у пе ри о ду из ме ђу IX и VI 
ве ка пре нoве ере, ми то ви ви ше ни су пред ста вља ли „уте ме љу ју ћу 
сли ку све та” на ко јој је по чи ва ло њи хо во устрој ство. До шло је до 
те мељ не пре крет ни це у исто ри ји грч ких по ли са по ло ви ном V ве ка 
пре Хри ста, ка да се од и гра ла од луч на фа за раз би ја ња тра ди ци о
нал них култ них од но са ко је су све до та да спа ја ле дру штве но 
тки во са чи ње но од крв носрод нич ких ве за. 

Вре ме ном је во де ћа уло га у дру штву пре шла од љу ди пле ме
ни тог по ре кла на љу де из ни жих дру штве них сло је ва... Слом ста рих 
уста но ва и од но са оста вио је за со бом стра хо ви ту пра зни ну ко ју је 
тре ба ло по пу ни ти. Ни ко ни је мо гао да се ла ко сна ђе у но вој сре
ди ни, ус та ла са ној су ко би ма и су прот но сти ма сва ке вр сте, у си туа
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ци ји убр за ног кре та ња, пу ној не из ве сно сти и на пе то сти. Тре ба ло 
је на ћи не ки но ви об лик уну тра шње ста би ли за ци је, тре ба ло је да ти 
љу ди ма не ки но ви осло нац, не ку но ву упо ри шну тач ку, не ко но во 
сред ство у на кна ду за из гу бље ну си гур ност.6 

Је дан од тих ал тер на тив них по ку ша ја „из ми шља ња” но вих 
за јед ни ца, на кон на пу шта ња ста рих и де ли мич но уру ше них, био 
је и ко смо по ли ти зам. Он се у свом из вор ном, ан тич ком ви ду (али 
и свим ње го вим ка сни јим ва ри јан та ма) на ла зио на ста но ви шту 
ка ко су тек из тра ди цо нал них за јед ни ца из дво је ни по је дин ци – „од
се че не” ин ди ви дуе са сво јим при род ним да то сти ма и без ика квих 
кул тур них ве за и огра ни че ња – по тен ци јал ни „гра ђа ни све та” 
ко ји мо гу да се ме ђу соб но удру жу ју и ства ра ју но ви, до та да не по
сто је ћи по лис. Ко смо по ли те ви ше не ће би ти огра ни че не ра ни јим 
кул тур новред но сним окви ри ма, већ са мо за јед нич ком људ ском 
при ро дом. Већ код пр вих со фи ста ко смо по ли та до вр ши ла се де ми
то ло ги за ци ја the misа и di ke њи хо вим сво ђе њем на no mos (по ре дак 
по ли са). Ње му се, као ве штач ком и из ми шље ном, су про ста вља 
истин ска људ ска при ро да (physis).

Со фи сти су соп стве но про ти вље ње ти ра ни ји no mosа (no mos 
tyra nos), као из ра за пре дач ких оби ча ја санк ци о ни са них бо жан ско
људ ском во љом, а ко ја је до та да упра вља ла по ли сом, из ра жа ва ли 
су прот ста вља њем physis di a koi (пра ву при ро де); раз у ме ва ли као 
от кри ће стал ног, по сто ја ног и не про ла зног, на су прот про ла зном и 
по сто ја ном ко је је ство рио чо век, а у од но су на чи ју су бо жан ску 
и тра ди ци о нал ну „ис прав ност” по сто ја ле ве ли ке ре зер ве.7 

По ста вља ју ћи чо ве ка као ме ру свих ства ри (по ре чи ма Гор
ги је), уз очи глед ни ра зум ски ре дук ци о ни зам при од ре ђе њу за јед
нич ке при ро де свих љу ди, со фи стико смо по ли ти су би ли пр ви 
ан тич ки ре ла ти ви сти, прин ци пи јел ни не га то ри це ло куп ног кул
тур ног на сле ђа у ко ме су ви де ли из ра зе свих ла жних и бес по треб
них по де ла, за блу да и не зна ња. Због то га су њи хо ва ста но ви шта 
оди са ла скеп ти ци змом, окре та њем од те о риј ских зна ња ка прак
тич ним пи та њи ма жи во та ми мо пре дач ких оби ча ја, за го ва ра њем 
прасу бјек ти ви зма и ин ди ви ду ал них сло бо да кроз ра ди кал но но
ва тор ство ви ђе но пре све га као не ги ра ње по сто је ћих тра ди ци ја и 
ње них окви ра. За со фи стеко смо по ли те отаџ би на је би ла та мо где 

6 Ми хај ло Ђу рић, Ху ма ни зам као по ли тич ки иде ал, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1968, 308. 

7 Алек сан дар Га јић, Иде ја свет ске др жа ве, Прав ни фа кул тет, Бе о град 
2012, 64.
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им је би ло до бро, док су дру штве не раз ли ке би ле ви ђе не као про
тив при род не и не пра вед не. 

Њи хов дру штве ни по ло жај за ви сио је од по сто је ћих имов них 
раз ли ка, њи хо ва дру штве на ег зи стен ци ја се за сни ва ла на чи ње ни ци 
да ме ђу обич ним, про стим љу ди ма има имућ них а не са мо си ро
ма шних. За раз ли ку од ста рих јон ских фи ло зо фа, ко ји су ма хом 
по ти ца ли из нај у глед ни јих и нај от ме ни јих ку ћа, та ко да су мо гли 
да се ода ју умо ва њу ра ди умо ва ња и да на чи сто ака дем ској осно ви 
оку пља ју око се бе уче ни ке и след бе ни ке, со фи сти су жи ве ли од свог 
по зи ва, би ли су пла ће ни да бу ду учи те љи и вас пи та чи, по у ча ва ли 
су љу де за но вац. По све му су де ћи, би ли су то пра ви ин те лек ту ал
ци у на јам ном од но су, пр ви ко ји су про на шли да ба вље ње ду хов ним 
ства ри ма мо же би ти ве о ма про би тач но.8 

Уоб ли ча ва ње ра них ко смо по лит ских ста во ва мо же се пра ти
ти од Про та го ре и Хи пи је из Ели де, пре ко Тра си ма ха и Ка ли кла, 
све до Гор ги је, на кон че га се они ули ва ју у две сло же ни је ан тич ке 
фи ло зоф ске шко ле – ки нич ку и сто ич ку. Код ки ни ка, по себ но код 
Ди о ге на из Си но пе, ја вља се пот пу но оформ ље но ко смо по лит ско 
ста но ви ште ко је је би ло усмеренo пре све га на од ри ца ње гра ђан
ске при пад но сти и би ло ка кве оба ве зе слу же ња по ли су. Ки ник 
Ди о ген под ко смо по ли том ни је под ра зу ме вао ни шта дру го до 
чо ве ка ко ји ни је уко ре њен ни у јед ну по сто је ћу др жа ву, по је дин ца 
ко ји од би ја др жав ни по ре дак, уста но ве и тра ди ци ју. Пр ви сто и ци 
су, на про тив, по ку ша ли да оду да ље од не га тор ства пре ма спољ
ном све ту и из гра де ко смо по ли ти зам са по зи тив ним, кон струк
тив ним пла ном. Овај про је кат је по ла зио од јед на че ња fysisa и 
lo gosа, уз не ги ра ње по сто ја ња су ко ба fysisa и no mosa. Зе нон, 
осни вач сто и ци зма, свр ху жи во та ви ди у скла ду и са гла сно сти 
жи во та са ра зу мом, ко ји те жи да очу ва ве зу са по и ма њем ло го са 
ко смо са. След бе ни ци овог фи ло зо фа та кво схва та ње де фи ни шу 
као „жи вот у скла ду са при ро дом”, под ра зу ме ва ју ћи под при ро дом 
и сав твар ни свет, и спе ци фич ну људ ску при ро ду. Ка ко је при ро
да ум но кон сти ту и са на, а чо век је од при ро де ро ђен за вр ли ну, она 
се, као се ме жи во та, мо ра раз ви ја ти у људ ској све сти ко ја је део при
ро де це лог уни вер зу ма, схва ће не у пан те и стич ком кон тек сту. Про
гла ша ва ју ћи брат ство свих љу ди на све ту, сто и ци по пут Хри си па 
из но си ли су ви ђе ње да је „свет ве ли ка др жа ва са јед ним устрој ством 
и јед ним за ко ном... Про стор но огра ни че не др жа ве су сва ка ко бес
ко нач не у бро ју и има ју раз ли чи та, ни по што јед на ка устрој ства и 

8 М. Ђу рић, нав. де ло, 310–311.
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за ко не... Та ко су по себ на устрој ства по ста ла до да ци јед ног при род
ног за ко на.”9 По сле ди це овог ста ва би ле су ра ди кал но пре врат нич ке: 
на кло ност пре ма се би, сво јој фа ми ли ји и су гра ђа ни ма, про ши ре на 
је на це ло чо ве чан ство, где no mos као lo gos „све љу де спа ја јед не са 
дру ги ма, та ко да чо век већ због то га што је чо век не сме чо ве ка 
осе ћа ти као стра но би ће... Ла ко је ви де ти да смо ство ре ни за ве зу 
и дру штве но од но ше ње са љу ди ма и за при род ну за јед ни цу.”10

Сто ич ки ко смо по ли ти зам се са ове по зи ци је раз ви јао у два 
прав ца: у прав цу крај ње ра ди кал них уто пиј ских про је ка та по пут 
оног Зе но но вог или при бли жа ва њи ма ствар ним им пе ри јал ним по
ли тич ким про јек ти ма зре ле и по зне ан ти ке – Алек сан дро вом пан
хе ле ни стич ком по хо ду (где је ко смо по ли ти зам по стао док три нар на 
над град ња ње го вог осва ја ња Пер сиј ског цар ства и ства ра ња хе ле
ни зо ва не свет ске мо нар хи је) и Рим ској им пе ри ји, ко ја је на по слет
ку за вла да ла ан тич ким све том. Рим ска им пе ри јал на про па ган да 
пр ва се до се ти ла да про гла си пот чи ња ва ње свих дру гих др жа ва и 
њи хо во пре тва ра ње у рим ске про вин ци је за ства ра ње Ко смо по ли са. 
Зе но нов уто пи стич ки про је кат (ко ји се огле дао у за го ва ра њу уки
да ња обра зо ва ња, бра ка, хра мо ва, су до ва и гим на зи ја, уз од ба ци
ва ње нов ца и дру гих кон вен ци о нал них ин сти ту ци ја, за ла га ња за 
за јед нич ку сво ји ну и усва ја ње је дин стве не оде ће за же не и му шкар
це, као и за од ре ђе ње мо ра ла ја чи ном ерот ске при влач но сти из ме
ђу љу ди) био је то ли ко ни хи ли стич ки да су и ње го ви не по сред ни 
след бе ни ци по ку ша ли да га при кри ју и мо ди фи ку ју у при хва тљи
ви јем прав цу. Дру ги пра вац ко смо по лит ске ре а ли за ци је – ње го ва 
ко ла бо ра ци ја и ко оп ти ра ње од стра не оно вре ме них им пе ри јал них 
про је ка та – по ка за ла се да ле ко успе шни јом. У све ту где су ан тич ке 
др жа ви це јед на по јед на па да ле у ру ке рим ским за во је ва чи ма и где 
су се, прет ход но, по пра ви лу фор ми ра ле две стран ке – јед на ко ја је 
бра ни ла тра ди ци ју по ли са и су прот ста вља ла се Ри мља ни ма а дру
га при хва та ла пот чи ња ва ње за рад очу ва ња сте че них дру штве них 
при ви ле ги ја или сти ца ња, но вих под стра ном упра вом – ко смо по ли
ти зам је, по ступ но, по стао оправ да ва ју ћа док три на за ко ла бо ра ци
ју са Ри мља ни ма. Ка да сто ик По сеј до ни је из Апа ме је (130–50. го
ди не пре но ве ере) у пот пу но сти ускла ди по др шку ко смо по ли зи зма 
рим ском им пе ри јал ном про јек ту, уз од луч но од ба ци ва ње свих екс
клу зив них, екс трем них и ни хи ли стич ких ста во ва сво јих прет ход
ни ка (ко ји су мо гли да при до би ју са мо по је дин це огор че не жи во том 
у ан тич ким по ли си ма), би ће ство ре на кров на, уни вер за ли стич ка 

9 Љу бо мир Та дић, Фи ло зо фи ја пра ва, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, Бе о град 1996, 35.

10 Ци це рон, De fin, III, 63–65, цит. пре ма: Ми лош Ђу рић, Исто ри ја хе лен
ске ети ке, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1990, 480.
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иде о ло ги ја рим ског им пе ри ја ли зма. Она ће сво ју пу ну раз ра ду по
при ми ти код По сеј до ни је вог глав ног уче ни ка Ци це ро на, рим ског 
по ли ти ча ра, а ка сни је и Се не ке, учи те ља и са вет ни ка им пе ра то ра 
Не ро на, да би сво је по зно из да ње има ла у ли ку са мог рим ског им
пе ра то ра Мар ка Ау ре ли ја и осло бо ђе ни ка Епик те та.

Слич на те о риј ска по ла зи шта, раз вој не то ко ве и по ступ но 
при кла ња ње ко смо по ли ти зма мо дер ним ва ри јан та ма им пе ри
ја ли зма мо гу се уо чи ти и то ком мо дер не епо хе. У пр во вре ме су 
ху ма ни стич ке, ре не сан сне ре цеп ци је ан тич ког ко смо по ли ти зма 
слу жи ле да се би ло осна жи (Ера змо) би ло по рек не уни вер зал ни 
ау то ри тет ри мо ка то лич ке цр кве (Беј кон), а по том и да се он од
ме ни дру га чи јим уни вер за ли змом, оним ко ји ће да ти те мељ но 
но ве по гле де на до та да вла да ју ће кон цеп те о при ро ди све тов не 
вла сти и жи во та у ан тро по цен трич ном, мо дер ном кљу чу (Пом по
на ци, Бо е ти је, Ју стус Лип си јус). Са ових по зи ци ја ра но мо дер ни 
ко смо по ли ти зам ће по че ти да ства ра уто пиј ске (Мор, Кам па не ла, 
Ко ме ни јус) или ми ров не про јек те ко ји ће се, на кра ју, пре тво ри ти 
у раз ра ђи ва ње нај по год ни јих кон цеп ци ја за из град њу свет ске др жа
ве (пра вац ко ји се мо же пра ти ти од Еме ри ха Кру чеа, Ги јо ма По сте
ла и вој во де од Си ли ја пре ко Сен Пје ра и Ви ли ја ма Пе на до Ру соа, 
Кан та и ра ди кал ног фран цу ског ре во лу ци о на ра ба ро на Де Кло ца).11 
Од мо дер них за го вор ни ка свет ских ми ров них про је ка та ко ји тре
ба да из ра сту у не ки вид свет ске фе де ра ци је во ди ди рек тан пут до 
са вре ме них гло ба ли ста и њи хо вих за ла га ња за свет ску др жа ву, ка кви 
су нпр. број ни свет ски фе де ра ли сти, али и по је ди ни те о ре ти ча ри 
по пут функ ци о на ли сте Ми тра ни ја, Ри чар да Фал ка, Ри чар да Хел
да, Да ни је ла Ар ки бу ђи ја, Да ни је ла Дед ни ја и Алек сан дра Вен та. 

Сва ка ко не тре ба пре не брег ну ти раз ли ке у са др жи ни из ме ђу 
уче ња ан тич ких и мо дер них ко смо по ли та и раз ли чи те исто риј ске 
окол но сти у ко ји ма су се ова уче ња ја вља ла и раз ви ја ла. По треб но 
је уо чи ти и раз ли чи те при ро де древ них „са кра ли зо ва них” им пе
ри ја ли за ма у од но су на мо дер не им пе ри ја ли стич ке про јек те ко ји, 
ба рем што се зва нич ног ста ва ти че, на чел но не ги ра ју сва ку транс
цен ден ци ју, од но сно ме та фи зи ку у из вор ном зна че њу овог пој ма 
у ко рист мо дер ног има нен ти зма. Бит но је при ме ти ти и до са да шња 
ко смо по лит ска исто риј ска ис хо ди шта, то јест фак те да су се све 
зна чај ни је вер зи је ко смо по ли ти зма пре или ка сни је при кло ни ле 
ре ал по ли тич ким им пе ри јал ним про јек ти ма и њи хо вом на сто ја
њи ма да кроз ру ше ње и по ко ра ва ње по сто је ћих кул тур них и ет нич
ких за јед ни ца до не су трај ни ред и мир. 

Да на шње дру штве не при ли ке дра ма тич но су раз ли чи те од 
оних пре ђа шњих, на ро чи то пред мо дер них и ра но мо дер них, па се 

11 Де таљ ни је ви ди: А. Га јић, нав. де ло.
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и да на шњи ко смо по ли ти зам мо ра са гле да ва ти у са вре ме ном кон
тек сту. У древ ним и ра но мо дер ним вре ме ни ма дру штве не за јед
ни це и њи хо ви вред но сни окви ри би ли су ја сни и не дво сми сле ни, 
а при пад ност по је дин ца њи ма не у пит на чак и ка да су ова дру штва 
про ла зи ла кроз ду бо ке кри зе и исто риј ска ис ку ше ња. У та квим 
окол но сти ма ко смо по ли ти зам је имао ја сно из ра же но не га ти ви
стич ко од ре ђе ње и пред ста вљао је не спор ну и по сле ди цу и из раз 
кул тур новред но сне де ка ден ци је. У зре лим мо дер ним и по зно мо
дер ним вре ме ни ма, ка да су све тра ди ци о нал не за јед ни це иш че зле 
а по је дин ци су по ста ли при ну ђе ни да жи ве ис кљу чи во у ор га ни
зо ва ним дру штви ма код ко јих су сви вред но сни окви ри ре ла ти
ви зо ва ни, из ме ша ни и ин стру мен та ли зо ва ни праг ма тич ним ин
те ре сним при сту пом, ко смо по ли ти зам, осим ка да је по ли тич ки 
кон цеп ту а ли зо ван, има са свим дру га чи ју дру штве ну те жи ну. 
Број ни по је дин ци су си лом гло бал них дру штве них кре та ња ис
трг ну ти чак и из мо дер ног окру же ња свог по ре кла и жи вље ња, те 
при ну ђе ни да се, нај че шће за рад по сла и сма ње ња тро шко ва жи
во та, стал но се ле на дру ге, уда ље не про сто ре, на под руч ја дру гих 
и стра них кул ту ра ко је су већ одав но и уве ли ко ис пре пле те не са 
дру гим кул ту ра ма и њи хо вим ути ца ји ма. У ова квим при ли ка ма 
ко смо по лит ска по чет на по зи ци ја све ви ше де лу је као при род на 
да тост, а не из у зе так. Та ко ђе, са вре ме не ин фор ма ци о не тех но ло
ги је до при не ле су не ве ро ват ном при бли жа ва њу и раз ме ни кул
тур них до ба ра и ве за из ме ђу по је ди на ца ста са лих у раз ли чи тим 
кул тур ним кон тек сти ма. Уче ста ла ме ђу соб на ко му ни ка ци ја, упо
зна ва ње са дру ги ма и дру га чи ји ма и раз ме на ис ку ста ва отва ра 
ши ро ке про сто ре и за про ду бље но раз у ме ва ње, али и за не спо ра
зу ме и ис кри вљу ју ће ре ин тер пе та ци је оног са чи ме се су сре ће. 

Отво ре но је пи та ње: Да ли је ко смо по ли ти зам, у свим ње го вим 
исто риј ским из да њи ма, за и ста љу би тељ „дру гог” и дру га чи јег? 
Да ли он за и ста до при но си раз у ме ва њу и при бли жа ва њу љу ди, 
на ро да и кул ту ра? Већ смо ви де ли ка ко је по ла зи ште и сре ди ште 
ко смо по ли ти зма сме ште но у по је дин цу одво је ном и из диг ну том 
у од но су на ње го во кул тур но окру же ње, ко је се до жи вља ва као 
спу та ва ју ће и пре у ско, и ко је је пре пу но ла жних, из ми шље них 
или спо ред них по де ла и огра ни че ња ко је тре ба пре ва зи ћи. При
ме ти ли смо и да та кви по је дин ци те же да ко смо по лит ски про је кат 
ус по ста ве кроз не по сред но по ве зи ва ње са исто ми шље ни ци ма из 
дру гих кул тур них и дру штве них при ли ка, те да је оно што ко смо
по ли те ви де као је ди но што је су штин ско, ста бил но и спа ја ју ће за све 
љу де – са мо за јед нич ка, људ ска при ро да. Ако ова ква по зи ци ја мо же 
да во ди при бли жа ва њу по је ди на ца из раз ли чи тих за јед ни ца и њи
хо вих кул ту ра, да ли она, исто вре ме но, до при но си и при бли жа ва њу 
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тих за јед ни ца и тих кул ту ра? Да ли се из ове ме ђу лич не ко му ни ка
ци је отва ра про стор за бо ље раз у ме ва ње за јед ни ца њи хо вог по ре кла 
и ка кво је то раз у ме ва ње? Је ли то са мо ства ра ње кон сен зу ал ног 
не га тив ног ста ва пре ма свим кул ту ра ма и огра ни че њи ма ко је оне 
по ста вља ју, или њи хо ва те жња ка пре ва зи ла же њу кул тур них да то
сти оста вља до вољ но мо гућ но сти да се, по лич ном из бо ру, мо гу 
пре у зи ма ти раз ли чи ти кул тур ни са др жа ји и ко ри сти ти по сло бод
ној во љи, а по мо гућ ству и ме ђу соб но укр шта ти? Да ли је ово се лек
тив но упо тре бља ва ње пло до ва раз ли чи тих кул ту ра од стра не ко смо
по лит ских по је ди на ца из раз не ког но вог ква ли те та, или са мо обич на 
зло у по тре ба? На при мер, да ли упра жња ва ње тех ни ка јо ге ми мо 
ње ног хин ду и стич ког аскет ског кон тек ста (нпр. за рад пу ке ре кре
а ци је и по бољ ша ња здра вља) пред ста вља кул тур но обо га ће ње или 
кул тур ну зло у по тре бу? Да ли кла ња ње пет пу та на дан, да ва ње 
ми ло сти ње или од ла зак на ха џи лук има ре ли ги о зно обо га ћу ју ћи 
сми сао за ко смо по ли ту скеп ти ка или пан те и сту као што то има за 
му сли ма на, или је у пи та њу тек бе сми сле но ка ри ки ра ње? Ко ји је 
кул тур ни до мет по се ћи ва ња не ког све тли шта ако га ко смо по ли те 
до жи вља ва ју са мо као ту ри стич ку де сти на ци ју? Мо же ли се нпр., 
ду хов на му зи ка или ико но пис ика ко ствар но раз у ме ти спо ља, из 
пер спек ти ве из дво је не ин ди ви дуе ко ја се бе до жи вља ва као део ап
стракт не, ко смо по лит ске, а не кон крет не ли тур гиј ске за јед ни це? 

Ка ко не га тив ни од го во ри на сва ова пи та ња ука зу ју на ве о ма 
огра ни че не до ме те ко смо по ли ти зма, ја сним се чи ни и да је пер
спек ти ва ко ју ко смо по ли ти зам ну ди из ра же но ин ди ви ду а ли стич
ка, као и да она на раз ли чи то сти и њи хо ве пло до ве гле да с ви си не, 
крај ње ин стру мен тал но, као пу ке ре сур се по год не за за до во ља ва ње 
по је ди нач них по тре ба. И ту нам се отва ра хо ри зонт спо зна је ни за 
слич но сти из ме ђу ко смо по ли ти зма и ау то шо ви ни зма. Обо је по
чи ва ју на ја сно из ра же ном его и зму, ма да раз ли чи тог оп се га и 
усме ре ња. Док ау то шо ви ни зам при свом из ди за њу из пре зре не сре
ди не оста је – си лом не га тив не фик са ци је – ве зан за обје кат сво је 
мр жње, ко смо по ли ти зам је упо ран у те жњи да се одво ји од по ла зног 
ста ња, да се уз диг не из кул тур них да то сти и упу ти ка од но си ма 
са оним по је дин ци ма ко ји има ју исте те жње, све са ци љем да ство
ре ал тер на тив ни вид за јед ни штва ко ји их ни чим не ће спу та ва ти. 
Док ко смо по ли ти зам ове сво је на ме ре сме ра да оства ри на про сто
ру из ме ђу ин ди ви ду ал них те жњи и ап стракт них пој мо ва као окви
ра при род не са мо ре а ли за ци је, ау то шо ви ни зам оста је за ро бље ник 
омра же ног окру же ња. Ве за ау то шо ви ни зма са мр ским ло кал ним 
трај на је у свом не га ти ви зму ка по себ ном, пар ти ку лар ном, и са мим 
тим је и са ма крај ње пар ти ку лар на. Ко смо по ли ти зам – иа ко је, та
ко ђе, из раз ин ди ви ду ал нопар ти ку лар них те жњи, а не су штин ски 
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уни вер за лан – га ји уни вер зал не пре тен зи је, па се за то и про гла ша
ва уни вер за ли стич ким. На рав но, тај уни ве р за ли зам у се би са др жи 
мно штво уну тра шњих кон тра дик тор но сти, по што га ње го ви ути
ли тар ни ци ље ви и не мо гу од ве сти мно го да ље од се лек тив ног 
од но са ка сва кој по себ но сти упр кос ши ри ни свог ам би ци о зног, 
све о бу хват ног за ма ха. Јед но став но, ко смо по ли ти зму не до ста је 
сва ка ду би на, па и ду би на за раз у ме ва ња све га дру гог, из у зев се бе 
са мог и са мо за да тих ци ље ва. Ипак, ко смо по ли ти зам те жи да се 
док три нар но са мо о дре ди и уоб ли чи ма кар и у не ком уто пиј ском 
из да њу. Ау то шо ви ни зам, на про тив, оста је пот пу но ја лов, са мо об
ма њу ју ћи се да до се же уз ви ше ност го лим из ли ви ма мр жње ка 
оном што се про гла ша ва ни ским и бед ним. 

Мо же ли ко смо по ли ти зам, упр кос уо че ним раз ли ка ма и број
ним слич но сти ма, да се сро за у ау то шо ви ни зам и пре тво ри у пу ки 
вид са мо мр жње? Ова ква си ту а ци ја је са свим за ми сли ва. Ко смо по
ли ти зам, као и сва ка док три на ко ја про из ла зи из оту ђе но сти ко ју 
те жи да пре ва зи ђе а про бле ме ви ди на ма ње или ви ше по гре шним 
стра на ма, има сво је де фи ни са не ци ље ве. Они оп шти и крај њи су, 
по пра ви лу, уто пиј ски и ап стракт ни. Ка да јед на та ква док три нар на 
те жња до жи ви озбиљ но оме та ње при по ку ша ју до се за ња ових ци
ље ва – би ли они ви ђе ни као хар мо нич на ре а ли за ци ја људ ске при
ро де, спи ри ту ал на за јед ни ца, су пра на ци о нал на ми ров на тво ре ви на 
или свет ска др жа ва, све јед но – упра во оно што му сто ји на том 
пу ту као пре пре ка по чи ње да се ви ди као раз лог за при вре ме ни 
не у спех и глав ни кри вац. Из фру стра ци је не у спе ха ла ко је про јек
то ва ти не га тив на осе ћа ња ка овим пре пре ка ма, а пре зир ка њи ма 
пре тва ра ти у сна жну мр жњу. Ка да се ус по ста ви трај на ве за ност 
из ме ђу мр зи те ља и објек та мр жње ко јом се овај пр ви са мо о дре ђу је, 
док, у ства ри, су штин ски од у ста је од сво јих (из ко зна ко јих раз ло
га) не у спе шних про је ка та и нео ства ри вих ци ље ва – та да и уто пиј
ски про јек ти по пут ко смо по ли ти зма мо гу да се из врг ну у па то ло шке 
ви до ве не га тив них фик са ци ја. Са вре ме ни ау то шо ви ни зам је са мо 
јед на од ње них број них об ли ка, на стао у са да шњим дру штве ним и 
исто риј ски ом окол но сти ма. Он пред ста вља све до чан ство о су но
вра ту и нај ду бљем не у спе ху свих оних ко ји су хте ли да пре ва зи ђу 
сво је окру же ње и ње го ва (ствар на и на вод на) огра ни че ња, а ни су 
би ли у ста њу да пре и спи та ју и пре ва зи ђу са ми се бе. 
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