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УВОДНИК 

Упркос несумњиво контраверзним реакцијама, покушајима прећуткивања, па чак и
одбојности и готово аутоматском дисквалификовању од стране шире публике и дела
научне заједнице, дело Карла Шмита у савременим расправама из политичке
филозофије и теорије заузима истакнуто место. Теоријска радикалност Шмитове
позиције, његов нацистички ангажман, послератно заточење у америчком затвору,
доследно неодустајање од сопствених теоријских ставова, а нарочито уочљива и
упечатљива функционалност Шмитове теорије непријатеља за објашњавање догађаја на
светској политичкој сцени – баш као и супротстављена гледишта према којима најновији
(не)политички феномени, од глобализације до тероризма, сведоче да ова теорија,
наводно, више „не ради“ – показују да је Шмит незаобилазна теоријска фигура, полазећи
од које се и данас мора одре|ивати готово свако озбиљно промишљање политике и
политичког. 

Ма колико били противни току савременог политичко-филозофског мејнстрима, и ма
колико да се, на први поглед, противе „здравом разуму“, а још више нашим модерним
морално-политичким интуицијама, мора се признати да поједини Шмитови ставови имају
и те како снажно теоријско утемељење и, чини се, не мању емпиријску и историјску
потпору. Ако је непријатељ, како тврди Карл Шмит, конститутиван за одређење
политичког, односно ако политичка субјективност дословно зависи од фигуре
непријатеља, онда се непријатељ увек и нужно мора производити. А ако се непријатељ
непрестано мора производити, како је, и да ли је уопште могуће говорити о миру –
нарочито о кантовском „вечном миру“? Ако се, најзад, без политике – схваћене не као
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технологија владања, већ као услов могућности заједничког живота људи – ако се,
дакле, без политике не може, онда се, следимо ли Шмита, не можемо „одрећи“
непријатеља чак и ако бисмо то желели, и чак и да смо најмирољубивији становници
космоса, а не изданци агресивне врсте хомо сапиенса. Јер, опомиње Шмит, уколико не
уђемо у игру непријатељства, правдајући то, на пример, одсуством жеље да се бавимо
„прљавом“ политиком, или пак вером у превазилажење и укидање политичке сфере, оно
политичко свеједно неће нестати, али ће нестати народ који се у тој дијалектици
пријатељства и непријатељства не сналази, игнорише је или избегава. Нестаје, каже
Шмит, слаб народ. 

Утолико је овај број НСПМ покушај да се о Шмиту изнова проговори, да се подстакне
расправа о кључним моментима његове теорије – и то управо на овим, српским,
балканским и еx-yу просторима, који као да су током последњег века били арена за
испробавање, како шмитовских, тако и оних радикално антишмитовских, разних
утопијско-политичких концепата. 

У овом избору најпре доносимо два драгоцена документа. Први је превод записника са
саслушања Шмита у америчком затвору 1947. године, а други је његов последњи
интервју који је дао у дубокој старости, свега неколико година пре смрти, и који
представља неку врсту његове интелектуалне аутобиографије. Тематски и теоријски
разнородни текстови Петра Бојанића, Невена Цветићанина, Милорада Беланчића и
Владимира Милисављевића сачињавају домаћи блок о Шмиту, чему ваља додати и
превод текста савременог италијанског филозофа Ђорђа Агамбена, теоретичара чији су
рецентни радови у великој мери допринели реактуелизацији Шмита на светској сцени, и
покренули лавину нових интерпретација и читања Шмита из другачије перспективе.
Најзад, Шмиту, односно књигама о њему, посвећени су инструктивни осврти Саше Гајића
и Богдане Кољевић, као и прилог Ксеније Радовић која приказује прву монографију о
Шмиту на српском говорном подручју. 

У везу са Шмитом могу се, индиректно, довести и текстови објављени у другим
рубрикама ове свеске (Баштина, Огледи), с обзиром на то да се сви баве његовим
омиљеним темама (држава, право, политика), а неки од њих (Младен Ђорђевић, Милева
Томић) и раздобљем између два светска рата, које је било златни период Шмитовог
стваралаштва, као и поднебљем за које је из биографско-сентименталних разлога био
емотивно везан.
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