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САЖЕТАК. Разматрања о цивилизацијским и етичким аспектима еколошке без-
бедности аутор отпочиње освртом на појмовно одређивање те безбед-
ности, и њеном заснивању на схватању о планети Земљи као политич-
ко-геолошком пространству, насталом развојем животних облика.
У том смислу сагледавају се екосистемске структуре Земље, њена је-
динства и нарушавања тог јединства с последицама по њен опстанак и
живот људске цивилизације. У контексту оваквог приступа, аутор ука-
зује на потребу очувања еколошке безбедности са становишта равно-

правности и праведности, истичући да правда представља правну кате-

горију, посебно кад је повезана с природним правом, који је повезан са

човеком као природним бићем.
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1. Савремено 9рушLво чесLо, и све чешће, означава се као %ло�ално
�руш�во и као ме%а�руш�во. Тиме се жели исказаLи сDознаја 9а
сви оJлици живоLа љу9ско: ро9а, и оJлици живоLа на DланеLи
Земљи, чине својеврсну уку нос�, али не и је9инсLво, чију основу
чини  лане�а Земља као њихова �аш�ина, са својим %еолошким и еко-
лошким  ос�ојањем, на којој човек као Dриро9но Jиће сLвара своју
цивилизацију. Човек је, као свако Dриро9но Jиће, нераз9војно ве-
зан за о9ређени омоLач своје DланеLе Земље, Jиосферу, која се
JиLно разликује о9 њених 9ру:их омоLача, а њена :рађа о9ређе-
на је својс�веном ор%анизованошћу, и заузима као �ео целине  осе�но
изражено мес�о (Верна9ский, 2012, сLр. 265). У овом смислу чове-
кова сLваралачка 9елаLносL у насLајању цивилизације нео9воји-
ва је о9 ње:ове осоJеносLи као креаLора, која је Dовезана са ње:о-
вим Lелом као сLвараоцем, које изражава ње%ову осо�енос� и уза-
јамнос� сложено% механизма са �ра%овима космо-физике, �ио%ене�ске
и социјално-кул�урне еволуције. У конLексLу овакво: DрисLуDа чо-
век сLвара цивилизацију нео9војиво о9 своје самосвојносLи, која
оJухваLа сва ње:ова оLкрића и изуме, исказујући зJир DосLоје-
ћих и9еја, и зJир Lехничких DосLи:нућа, и сLеDен савршеносLи
науке, умеLносLи и ин9усLријске Lехнике, оLкривајући о9ређено
сLање Dоро9ично: и социјално: уређења и свих емоционалних
усLанова, и размера сLања DриваLно: и 9рушLвено: живоLа са-
:ле9аних у њихову је9инсLву (Акумов и Јаковљев, 2012,
сLр. 42–100).

МеђуLим, Lермини %ло�ално �руш�во и ме%а�руш�во изражавају
својеврсну укуDносL живоLа љу9ске врсLе, која изражава равно-
 равнос� љу9и условљену разним факLорима. То својеврсно ује-
9ињено човечансLво исLовремено је и разје9ињено (Лукић, 1994,
сLр. 380–380), и у њему DосLоје разни Dроцеси и оJлици ор:анизо-
вања, Dа је сLо:а свеL вишеDоларан, јер између Lих Dроцеса и
оJлика DосLоје не само о9носи сусреLања и сара9ње, већ и сукоJи
који мо:у 9а у:розе не само Lековине цивилизације, већ и саму
Jиолошку основу љу9ско: ро9а, унишLавајући о9носе, екосисLе-
ме Dа и саму DланеLу Земљу као укуDносL свих екосисLема и
Земљу као велики екосисLем. Јер, у космосу и на DланеLи Земљи,
DосLоје закониLосLи које изражавају међуусловљеносL и Dовеза-
носL њихових сLрукLура и о9носа у сLрукLурама, којих човек у
свом о9носу Dрема окружењу мора 9а се Dри9ржава. Јачањем,
својом 9елаLношћу човек власLиLу моћ Dрема Dриро9и увећава,
нарочиLо ин9усLријском револуцијом, Lе „романLичарима као
9а се Dричинило 9а је сLваралашLво човека Dреузело уло:у Jо:а у
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Dриро9и – Lе је „ковачница свеLа” и 9а је Lаква ње:ова моћ Jес-
крајна као шLо је љу9ски наDор из:ле9ао Jесконачан” (СуDек,
1989, сLр. 87–88). МеђуLим, Dракса је све више указивала на DоLре-
Jу, Dа и нужносL, 9а човек у Dрисвајачким Dре:нућима, и уоDшLе
у свом 9еловању на Dриро9у, не DроLивуречи закониLосLима
које DосLоје у њој и њеним 9еловима, уколико жели 9а оJезJе9и
њихову DосLојаносL у оквиру Lих закониLосLи; а ако се суDроLно
овом захLеву Dонаша излаже се оDасносLи 9а унишLи „Dоре9ак”
у Dриро9и, или у њеним 9еловима, оDасносLи 9а у:рози и сам
оDсLанак DланеLе Земље и живоLа на њој (шире в: Марковић,
2015, сLр. 200–217). ОJлици у:рожавања, нарушавањем еколош-
ко: Jиланса и њихових Jаланса у Dриро9ној сре9ини и на Dлане-
Lи имају разне оJлике исDољавања и условљени су еволуцијом у
развоју DланеLе и љу9ске цивилизације.

У конLексLу размаLрања узрока нарушавања еколошке равно-
Lеже и њихових Dосле9ица како на :лоJалном Lако и на локал-
ном нивоу, DосеJну Dажњу заслужују нарушавања Lе равноLеже
и њених Dосле9ица које насLају Dо9 9ејсLвом војних (раLних) 9еј-
сLава. Та 9ејсLва имају оJележја исLоријско: Dерио9а у коме на-
сLају како са сLановишLа њихове условљеносLи Lако и њихово:
Lрајања. У овом смислу  осе�ан значај имају узроци и  осле�ице војних
�ејс�ава у савременом �руш�ву. Војна 9ејсLва у савременом 9ру-
шLву насLају у условима %ло�ализације 9рушLва и каракLерисLика
Lе :лоJализације која се о9вија у условима развијених Dроизво9-
них сна:а и Lехнике, Lј. осLваривања Dромена које се желе и који-
ма се о9ређеном 9елаLношћу Lежи. Савремено 9рушLво се карак-
Lерише Dлурализмом цивилизација и оJлика економско: и Dо-
лиLичко: ор:анизовања, са разним оJлицима :еоDолиLичко:
ор:анизовања и сукоJљавања Lих оJлика и Dромена у каLе:ори-
јалном сисLему вре9носLи, Lачније сисLемима вре9носLи и на-
сLојањима 9а они Jу9у намеLнуLи, чак Dо DоLреJи и насилним
DуLем, укључујући и војна 9ејсLва. УDраво ова сложеносL и ком-
DлексносL услова у којима се осLварују војна 9ејсLва у савреме-
ном 9рушLву и њихов уLицај на еколошку сLварносL, Dа и еко-
лошку JезJе9носL захLева 9а ова 9ејсLва, Dре све:а са сLановишLа
еколошких Dосле9ица Jу9у комDлексно исLраживана и Dроми-
шљана. У оваквом DрисLуDу Dре све:а LреJа Dоћи о9 каракLери-
сLика DланеLе Земље као својеврсно: еколошко: сисLема, укуD-
носLи и сLрукLуре, као и закониLосLи које њоме вла9ају, а DоLом
о9 сLрукLуре, 9инамике и Dосле9ица Lих 9ејсLава и њихових ци-
вилизацијских и еLичких Dосле9ица.
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2. РазмаLрање узрока 9е:ра9ација живоLне сре9ине као оJлика
нарушавања еколошке равноLеже у Dоје9иним 9еловима Земље
и у њој као целини морају  олази�и о� схва�ања о  лане�и Земљи
као је�ном космичко-физичком  рос�ору чије је је�инс�во �а�о у је�ној
физичкој (�иолошкој)  олазној �ачки, у физичком је�инс�ву Земљине
ку%ле (Вајс, 1965, сLр. 8). Може се закључиLи 9а DланеLа Земља
Dре9сLавља човеков завичај са мно:им екосисLемима и њихо-
вим међусоJним о9носима у међусоJној DовезаносLи и условље-
носLи, Lако 9а се и сама ПланеLа на о9ређен начин јавља као ве-
лики екосисLем и Jиолошка основа љу9ско: ро9а и човечансLва
(Милисављевић, 1982). У конLексLу овакво: DрисLуDа LреJа има-
Lи у ви9у 9а се, и9енLичносL сLрукLуре космичке маLерије која
9о нас 9осDева и саме земаљске маLерије, не о:раничава само на
Jиосферу, Lу Lанку сDољашњу оDну ПланеLе. Та с�рук�ура је ис�а
за чи�аву Земљину кору, за омо�ач ли�осфере, чија 9еJљина износи
60 и 100 киломеLара и чији :орњи 9ео Dре9сLавља Jиосферу која
се DосLеDено и сLаDа с њом (Верна9ский, 2012, сLр. 42). Али, исLо
Lако све је DрихваLљивије и 9а ма�ерија �у�љих слојева Плане�е
има ис�е о�лике, ма�а је њен хемијски сас�ав различи�. У склоDу
ових схваLања смаLра се 9а је Земљина кора свој са9ашњи кван-
LиLаLивни и квалиLаLивни оJлик 9оJила као резул�а� узајамно%
�еловања је�них �е ис�их %еолошких  роцеса �оком уку но% %еолошко%
времена, ско чаних са с�алношћу хемијских елемена�а �оком чи�а-
во% �о%  ерио�а (Верна9ский, 2012, сLр. 42). На основу ових сазнања
закључује се 9а се у сасLав наше DланеLе, Земљине коре оLкри-
вају ин9иције о DосLојању Dојава које излазе 9алеко изван њених
:раница. ОLкривање и схваLање Lих :раница указује 9а је DоLреJ-
но у9аљиLи се о9 земаљских и DланеLарних Dојава, и Dромишља-
Lи чиLаву космичку маLерију кроз њихову мо9ификацију, у ко-
смичким Dроцесима (Верна9ский, 2012, сLр. 43). 

Уважавање ово: космичко: конLексLа у сазнавању и разма-
Lрању DланеLе Земље има DосеJан значај у размаLрању Jиосфе-
ре, сDољашње: слоја Земљине коре као оJло:е DланеLе коју је жи-
воL освојио и у којој се налазе сви ор:анизми, који је увек ошLром
и неоDхо9ном :раницом о9војен о9 ин�ерне ма�ерије која их
окружује, а сам живо� је неиз�ежно  овезан са хемијским  роменама
у �иосфери, �ок се о чи�авом живо�у, о целоку ној живој ма�ерији
може %овори�и као је�инс�веној целини у механизму �иосфере. Међу-
Lим, „Jиосфера не може JиLи схваћена кроз Dојаве које се у њој
9ешавају уколико се не узме у оJзир Lа очи:ле9носL веза са
сLрукLуром чиLаво: космичко: механизма” (Верна9ский, 2012,
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сLр. 46). Уважавање с�рук�уре чи�аво% космичко% механизма је не-
о хо�но како у схва�ању о�носа у �иосфери и  оложаја �иосфере у  ла-
не�арним и сложеним �руш�веним о�носима.

 У конLексLу овако са:ле9аних, и са:ле9аваних о9носа Земље и
космоса, и  осе�но �иосфере и космоса, DоLреJно је DромишљаLи и
еколошке DроJлеме који DосLоје у Dо:ле9у очувања живоLне сре-
9ине са сLановишLа очувања еколошке равноLеже као услова оD-
сLанка живоLа, Dа и оDсLанка љу9ске врсLе, у разним оJлицима
њено: ор:анизовања и решавања Dосле9ица Lо: нарушавања са
еколошко: и 9рушLвено: сLановишLа. У овом DрисLуDу DосеJно
LреJа размаLраLи и еколошке, Dа и 9рушLвено шLеLне Dосле9ице
које насLају војним (раLним) 9ејсLвима. И 9а Jи се овај DрисLуD
осLварио DоLреJно је 9а се оLкрију основна оJележја раLних 9еј-
сLава као о9ређених Dроцеса који у:рожавају и унишLавају изме-
ђу осLало: и еколошку сре9ину као живоLну сре9ину живоLа-жи-
воLне маLерија, човека као живо:, Dриро9но: Jића и оJлике ње-
:ово: ор:анизовања и живоLа. У оваквом DрисLуDу LреJа узеLи у
оJзир и космички факLор. Узимање у оJзир ово: (космичко: фак-
Lора), Dо9разумева уважавање исDољавања чињеница 9а је у са-
временом 9рушLву, захваљујући развоју научних сазнања, човек
усDео не само 9а сазнања о космосу корисLи за осLваривање ци-
љева којима се DосDешују услови и квалиLеL ње:ово: живоLа и
живоLа уоDшLе и ње:ових заје9ница као Lековина цивилизације
коју сLвара, већ и за у:рожавање и рушење Lих Lековина. Та са-
знања о космосу 9оJијају и Lакву широку и сDецијализовану уDо-
LреJу 9а се корисLе за реализовање рушилачко: војно: 9еловање
и сLављање и ор:анизовање космичке војске за њихова реализо-
вања, шLо LреJа имаLи у ви9у у размаLрању носиоца и реализа-
Lора војних 9елаLносLи које у:рожавају еколошку сре9ину у Dо-
:ле9у уравноLеженосLи еколошких факLора у њеној сLрукLури.

РазмаLрање о DланеLи Земљи, Jиолошкој основи живоLа, жи-
воLа човека и љу9ско: 9рушLва и мо:ућносLи нарушавања еко-
лошке равноLеже у њеним сLрукLурама и између сLрукLура са
сLановишLа очувања услова живоLа ка9а су о9носи равноLеже
очувани, и неDосLојања Lих услова ка9 су Lи о9носи нарушени,
чиме су оLежани или чак нарушени услови живоLа, укључујући
и војна (раLна) 9ејсLва, имали су исLоријску условљеносL. У овом
смислу са сLановишLа размаLрања и решавања еколошких Dро-
Jлема је о9 DосеJно: значаја указивање 9а Dрелазак XX у XXI век
Dре9сLавља Dерио9 између 9ве еLаDе у развоју човечансLва. Је9-
на, о9лазећа еLаDа, о9вијала се у условима нео:раничених мо-
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:ућносLи Земље. Дру:а, 9олазећа и Lекућа еLаDа, оLDочиње у
условима анLроDо:ено: у:рожавања Земље (Ковалев, 2008,
сLр. 4). РасL маLеријалне Dроизво9ње, омо:ућен научно-Lехнич-
ким Dро:ресом Dраћен је Jрзим исцрDљивањем Dриро9них ре-
сурса и нарушавањем о9носа у екосисLемима и између екосисLе-
ма. Нарушавање еколошке равноLеже и исцрDљивање Dриро9-
них ресурса Lражило је уса:лашавање човекове Dроизво9не
9елаLносLи са закониLосLима у Dриро9и, али и оживљавање Jор-
Jи за живоLни DросLор, нових :еоDолиLичких DросLрансLава ако
LреJа и уDоLреJом војне силе (АненLов, С. А, АнсLиков, О. С, 2009).

Указивање 9а између 9ве еLаDе, XX и XXI века у условима JорJе
за живоLни DросLор на Земљи која је Dо9ложна исцрDљивању и
нарушавању равноLеже у еколошким сисLемима и између њих,
9олази 9о сукоJа у 9рушLву, Lачније 9о Dоје9иних оJлика ор:а-
низовања 9рушLва који мо:у имаLи, и имају, каракLер војних
(раLних) 9ејсLава са не:аLивним и шLеLним Dосле9ицама у еко-
лошком смислу како за  оје�ине  рос�оре као �елова  лане�е Земље,
�ако и за њу као је�инс�вен  рос�ор, има за циљ �а скрене  ажњу �а
они мо%у �овес�и и �ово�е у  и�ање како  оје�ине о�лике ор%анизовања
�руш�вено% живо�а, �ако и услове живо�а на  лане�и Земљи, као
оквиру живоLа и JашLине човечансLва. МеђуLим, између ранијих
коришћења војних 9ејсLава у исLорији 9рушLва и војних 9ејсLава
у савременом :лоJализирајућем 9рушLву DосLоје разлике у мо-
:ућносLи коришћења Lих оJлика и њиховим Dосле9ицама које
заслужују DосеJну Dажњу у Dроучавању и њиховом Dромишља-
њу у циљу осLваривања еколошке JезJе9носLи на Земљи, шLо
Dре9сLавља очување еколошких услова живоLа и љу9ске циви-
лизације.

Формулисање основних оJележја војних 9ејсLава, DосеJно са
њихових еколошких асDекаLа Dре9сLавља сложен за9аLак усло-
вљен мно:им факLорима. Пре све:а Lа 9ејсLва су мно:оJројна и
разноврсна како са сLановишLа њихово: вршења Lако и Jројних
моLивација и циљева чијим 9осLизањем LреJа 9а се осLваре не
само, и не Dре све:а, са еколошко:, већ са DолиLичко: и :еоDоли-
Lичко: сLановишLа као 9рушLва знања и цивилизацијско: Dро-
:реса. Да Jи се формулисала њихова оJележја DоLреJно је њихо-
во размаLрање у сваком конкреLном случају и Lеоријско Dроми-
шљање уз Dревазилажење мно:их њихових о:раниченосLи
узрокованих и9еолошким и класно-9ржавним чиниоцима2.
ИDак је мо:уће указаLи на неке заје9ничке каракLерисLике вој-
них 9ејсLава која су 9о са9а исDољена и формулисаLи њихова ос-
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новна, заје9ничка оJележја. Је9но о9 основних оJележја је 9е:ра-
9ација живоLне сре9ине која се исказује у физичком ошLећењу и
унишLавању сLрукLуре љу9ско: DоLенцијала и хемијском 9ева-
сLирању не само, и не Dре све:а, у времену војних 9ејсLава, већ и
Dо њоховом окончању, чиме се у:рожавају услови живоLа и ци-
вилизације коју је човек сLворио и сLвара, шLо се може 9ефини-
саLи као еколошка каLасLрофа не само на DланеLи Земљи већ и у
космосу. Ово оJележје војних 9ејсLава има ослонац у исLражи-
вањима и Lеоријском Dромишљању војно: 9ејсLва у СР Ју:осла-
вији DочеLком 9еве9есеLих :о9ина Dрошло: века, а Dре све:а у
Dерио9у марL–јуни (Јовановић, ПеLковић и Чикарић, 2012). Али, у
нишLа мањој мери они имају уDоришLе и у резулLаLима исLра-
живања војних 9ејсLава у 9ру:им 9еловима ју:ословенско: Dро-
сLора Lих :о9ина.3

3. КомDлексно и целовиLо сLање еколошке у:роженосLи жи-
воLне сре9ине као Dосле9ице војно: (раLно:) 9ејсLва земаља
НАТО DакLа на DросLору Ју:ославије није мо:ућ изложиLи у је9-
ном ра9у како је овај насловљен. Али је мо%уће, и  о�ре�но у њему
учини�и освр� на основне ре ере �е у%роженос�и како ма�еријалних
�о�ара (инфрас�рук�уре) �ако и живе силе, љу�ско% фак�ора који је
учес�овао у војним �ела�нос�има или, иако није �ио с�рана у суко�и-
ма, нашао се на  рос�ору �их �ејс�ава као у свом живо�ном  рос�ору
у ужем смислу �е речи, као и на о�носе ак�ера војне �ела�нос�и  ре-
ма у%роженос�и живо�не сре�ине као �иолошке основе и живо�но%
 рос�ора човека и ње%ових о�лика �руш�вено% живо�а.

У оваквом DрисLуDу LреJа се осврнуLи на уDоLреJу у војним
9ејсLвима сре9сLава са осиромашеним уранијумом (ОУ). Према рас-
Dоложивим Dо9ацима сна:е НАТО-а DросLор нека9ашње СР Ју:о-
славије, а DреLежно LериLорију СрJије, :ађале су муницијом са
ОУ више о9 60 DуLа извршивши Dреко 112 у9ара Dо циљевима на
91 локацији који су Jили цивилни циљеви и чесLо насељена ме-
сLа. УDоLреJа муниције са ОУ, с оJзиром на маLеријал о9 ко:а се
Dроизво9и и у коме су и9енLификовани ра9ионукли9и са на:ла-
шеним учешћем уранијума чије се Dосле9ице не мо:у 9ржаLи
Dо9 конLролом, DосLојеће сLање у коме је он коришћен у војним

2 Тих 9ејсLва је Jило више (нDр. у Ју:ославији, Ираку, ЛиJији, Сирији и још не-
ким 9ржама или 9еловима њиховим LериLорија), а може се DреLDосLавиLи
9а че их JиLи и у Jу9ућносLи.

3 На:ласак у овом ра9у је на еколошким Dосле9ицама војних 9ејсLава и заLо
се не чини осврL на Dравне и 9ру:е асDекLе ових 9ејсLава иако су и они о9
значаја и са цивилизацијско: и са еLичко: асDекLа. 
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оDерацијама (9ејсLвима), указују 9а ће 9еловаLи вечиLо на Jу9у-
ће сLановнишLво, флору и фауну, као и 9а је немо:уће DреDозна-
Lи 9ирекLне и ин9ирекLне ризике, Dосле9ице и :уJиLке. Ово Lим
Dре, шLо је Dолазећи о9 Jрзине којом се Lа муниција исDаљује,
о9носно Dроцесују количине Dри 9ејсLвима, вероваLносLи само-
заDаљивања као и измерених акLивносLи које су неколико сLо-
Lина хиља9а DуLа веће о9 Dросечно: Dриро9но: са9ржаја, закљу-
чено 9а уDоLреJа ове муниције 9ово9и 9о конLаминације живоL-
не сре9ине са 9у:орочним Dосле9ицама Dо живоLну сре9ину и
сLановнишLво на DросLорима :9е се муниција са ОУ корисLи.
УLврђено је 9а је у�исање нерас�ворљивих чес�ица уранијумске  ра-
шине �у%орочно  овезано са з�равс�веним  осле�ицама укључујући
канцер и �еформацију новорођенча�и. ИсLраживања з9равсLвене си-
Lуације сLановнишLва као и DриDа9ника војски које су 9еловале,
или Jиле сLациониране Dосле војних 9ејсLава на DросLорима (Lе-
риLоријама) на којима се 9еловало муницијом са ОУ ово DоLвр-
ђују, о чему све9очи Jрој оJолелих, Dа и смрLни случајеви о9 кар-
цинома на овим LериLоријама. У вези са овим Dо9ацима DосLа-
вило се и DиLање 9а ли су они који су наређивали и корисLили
ову муницију у војним 9ејсLвима о9:оворни за Dосле9ице њене
уDоLреJе.

У о9:овору на ово DиLање LреJа Dоћи о9 сазнања 9а је DосLоја-
ла међунаро9на заJрана уDоLреJе овакве врсLе оружја са (Dо:уJ-
ним) Dосле9ицама и Dре ових војних 9ејсLава и коришћења му-
ниције са ОУ. МеђуLим, ор:анизаLори и извођачи ових војних
9ејсLава, са оваквом муницијом нису се Dри9ржавали не само
ових заJрана, већ су о9 шире јавносLи Dрикривали њено кори-
шћење. Мож9а, јер су DосLојали 9окази, сазнање о њеном шLеL-
ном уLицају на LренуLно з9равље љу9и или у 9ужем Dерио9у ње-
но: коришћења, на шLа указује и уDуLсLво за руковање овом му-
ницијом и 9окуменLација која је из9аLа о9 сLране НАТО, САД и
њихових ор:ана. Тако 9олазимо 9о DоLреJа размаLрања о9носа
9ржавних ор:ана Dрема коришћењу научних 9осLи:нућа у реа-
лизацији циљева којима се Lежи војној 9елаLносLи и 9о Dроми-
шљања значаја DошLовања еLичких норми у осLваривању еко-
лошке JезJе9носLи DланеLе Земље као заје9ничко:-еколошко:
живоLно: DросLора и JашLине човечансLва.4

4 У конLексLу ово: указивања неоDхо9но је исLраживање еколошких Dосле-
9ица војних 9ејсLава и на осLалим DросLорима DланеLи :9е су Lаква 9ејсLва
у Lоку.
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4. РазмаLрање еколошке JезJе9носLи у савременом 9рушLву
захLева осврL на узроке и оJлике нарушавања еколошке равноLе-
же у човековој живоLној сре9ини у међусоJној DовезаносLи и нај-
чешће међуусловљеносLи свих њених елеменаLа (Марковић,
2009, сLр. 13–18). Јер, Dриро9а, уз све Dромене које у њој својом 9е-
лаLношћу Dроизво9и човек, као Dриро9но и 9рушLвено Jиће,
Dре9сLавља оJјекLивну реалносL и заје9но са осLалим ор:анским
свеLом чине нео9војиву целину. Човек живи у Dриро9и и са њом
је везан нераски9ивим везама. Приро9а је Dрави оквир човека и
ње:ово: 9рушLва. ЗаLо човек мо9елирајући и Dрисвајајући Dри-
ро9у својим DоLреJама мора во9иLи рачуна о закониLосLима
које DосLоје у њој, у сLрукLури њених елеменаLа и њиховим о9-
носима. Прила:ођавање и Dрисвајање Dриро9е о9 сLране човека
Jез вођења рачуна о Lим закониLосLима, може 9овесLи, и 9ово9и
у DиLање е:зисLенцијалне услове живоLа и оDсLанка човека и
9рушLва. У сLвари, љу9ско 9рушLво може омесLи нормалне Dри-
ро9не Dроцесе у њој, али Lиме неће унишLиLи Dриро9у DошLо
еколошки сисLеми имају своју унуLрашњу саморе:улацију
(СLанковић, 1966), већ ће унишLиLи само сеJе јер неће моћи 9а
оDсLане у Dоремећеном сLању екосисLема. ЗаLо сваки 9рушLве-
ни сисLем LреJа 9а се ускла9и са Dриро9ном сре9ином во9ећи
рачуна о DоLреJи очувања еколошке JезJе9носLи којом се шLиLи
и оJезJеђује неоDхо9на уравноLеженосL екосисLема.

У овом конLексLу се може 9ефинисаLи еколошка JезJе9носL
Dолазећи о9 оDшLе: Dојма JезJе9носLи којом се означава сLање
зашLићеносLи о9ређене Dојаве о9 нарушавања њених сLрукLу-
ралних и функционалних веза чија DовезаносL и укуDносL о9ре-
ђују DосеJносL и DосLојаносL о9ређене Dојаве. У овом смислу, и
ка9а се DрисLуDа 9ефинисању еколошке JезJе9носLи Lа 9ефини-
ција LреJа 9а изрази оJезJеђење живоLно важних инLереса чове-
ка схваћено: као Dриро9но-9рушLвено: Jића, Dре све:а, о9 у:ро-
жавања и нарушавања равноLеже у Dоје9иним екосисLемима и у
њиховој укуDносLи (Пер-Аканов, 1998, сLр. 181). Имајући овакав
DрисLуD у 9ефинисању еколошке JезJе9носLи она се може, а ја
Jих рекао и мора 9ефинисаносLи као зашLићеносL живоLно важ-
них ресурса и инLереса човека и оJлика ње:ово: 9рушLвено: жи-
воLа у укуDносLи и DосLојаносLи факLора како Dриро9не (DосеJ-
но еколошке уравноLеженосLи) Lако и 9рушLвене сре9ине. Ова
9ефиниција 9а Jи DоLDуно јасно 9оDриносила осLваривању Jез-
Jе9носLи у сложеним условима космичко-DланеLарне и :лоJа-
лизирајуће 9рушLвене сLварносLи захLева и о9ређено Dојашње-
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ња (в. шире: Марковић, 2014, сLр. 75–82). Овакво усмерење у 9ефи-
нисању еколошке JезJе9носLи LреJа 9а изрази с�ав о човеку као
универзалном наосиоцу о ш�их закономернос�и само ос�ојећих  ри-
ро�них форми живо�а, који се јавља у еволу�ивном развоју  риро�е,
њену врхунску вре�нос� и су�јек� о ш�е риро�но% закономерно% раз-
воја у сис�ему човек- лане�а, јављајући се ње%овим кључним фак�о-
ром. У свом развоју, човек осмишљујући :а, оJезJеђује самораз-
виLак Dриро9е у целини, и у крајњој мери Lај сисLем као сисLем
„човечансLво-DланеLа” се Dојављује као ноосфера. У оваквом
DрисLуDу 9ефинисању еколошке JезJе9носLи 9олази 9о Dромена
о смислу 9уJине Dре9сLаве о еколошкој JезJе9носLи и о9:овор-
носLи човека и ње:ове Dромене Dонашања у о9носу на Dриро9ну
сре9ину. У Lра9иционалном смислу Lа о9:оворносL оDре9ељује
неоDхо9носL очувања Dриро9е као сре9ине живљења за Jу9ућа
Dокољења човечансLва и ње:ово: очувања шLо указује на анLро-
DоценLрисLички DуL сазнања (Панова, 2009). У овом смислу о9:о-
ворносL за уLврђивање и осLваривање еколошке JезJе9носLи у
све већој мери сноси човек и инсLиLуције ње:ово: 9рушLвено:
ор:анизовања, а Dре све:а и 9ржава као сна:а 9рушLвено: развоја
и уDрављања ризиком у савременој цивилизацији (Марковић,
2007, сLр. 68–87). 

МеђуLим, ово Dреношење Jри:е и о9:оворносLи за еколошку
JезJе9носL на 9ржаву не LреJа схваLиLи 9а се Lе о9:оворносLи и
сLарања о еколошкој JезJе9носLи ослоJађају 9ру:и 9рушLвени
факLори. НаDроLив, еколошки DроJлеми у смислу Jављења узро-
цима и оJлицима нарушавања равноLеже у екосисLемима и
међу њима Dраћени нарушавањем услова живоLа и љу9ске циви-
лизације на DланеLи Земљи и оLклањању у Lом конLексLу DраLе-
ћих не:аLивних Dосле9ица које се исDољавају у 9е:ра9ацији жи-
воLне сре9ине све чешће су Dре9меL исLраживања, научно: Dро-
мишљања и 9рушLвено: ан:ажовања на међунаро9ном нивоу
(Марковић, 2015, сLр. 201–326) и Dре9меL ре:ионалне сара9ње
(Марковић, 2011, сLр. 25–35) и са цивилизацијско-е�ичких ас ека�а
�их  ро�лема (Марковић, 2008, сLр. 17–29) у циљу очувања еко-
лошке сLаJилносLи у условима све развијених мо:ућносLи Dри-
ла:ођавања и Dрисвајања Dриро9е у циљу за9овољавања разних
DоLреJа човека. У неDосре9ној вези је и DорасL сазнања о акLив-
носLима за DланеLу Земљу и живоL на њој заснован на сазнањи-
ма о Dосле9ицама које мо:у насLуDаLи нарушавањем о9носа у
екосиLемима и о9носима међу њима с оJзиром на оDшLу Dовеза-
носL у Dриро9и и о9носима Dриро9е и 9рушLва. У овом конLек-
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сLу све већу Dажњу Dривлачи Dроучавање :еолошко: сLања Dла-
неLе Земље са цивилизацијско – еLичких асDекаLа (ви9и више:
Марковић, 2011). У склоDу ових размаLрања и Dолазећи о9 оD-
шLе: схваLања 9а DланеLа Земља Dре9сLавља космичко-еколо-
шки DросLор за живоL човека и ње:ово: 9рушLва а 9а наш свеL
није хаоLичан, већ Dре9сLавља о9ређен DросLор са својим Dра-
вилносLима и закониLосLима, све чешће се Dромишљају о9носи
у њему и Dрема њему и еколошкој сLварносLи са сLановишLа рав-
ноDравносLи и DроLивуречносLи. Ова Dромишљања која имају
амJицију 9а Jу9у научно заснована морају имаLи DолазишLе у
9ва сазнања која су научно верификована и широко Dрихваћена.
Прво, морају DолазиLи о9 сазнања 9а DланеLа Земља Dре9сLавља
о9ређен космичко-:еолошки DросLор насLао еволуцијом и Dре9-
сLавља колевку и JашLину љу9ске цивилизације Jез оJзира на
JројносL и различиLосL социјалних сLрукLура њихове Dрисвајач-
ке моћи Dрема Dриро9и и различиLих сисLема вре9носLи. ЗаLо у
о9носу Dрема Земљи, њеним Dриро9ним ресурсима и њој као
својеврсној укуDносLи и целини Lих ресурса, равноDравносL у
о9носу Dрема њој искључује 9оминацију Dоје9иних заје9ница (и
Dоје9инаца) и њихову моноDолизацију. Дру:о, морају DолазиLи
о9 DрихваLања и схваLања Dрав9е и DравичносLи и њиховој
условљеносLи и DовезаносLи са Dриро9ним Dравом које се нала-
зи у основи човека као Dриро9но: Jића. У овом схваLању Dрав9а
је „сLожерна врлина” човека која Dо9разумева DошLовање зако-
на, и Dриро9них (еколошких закониLосLи) и DосLуDање Dрема
9ру:има као Dрема сеJи је9наким. Као Lаква Dрав9а је виша о9
свих врлина и са9ржи у сеJи све 9ру:е врлине.

Полазећи о9 ових и оваквих схваLања равноDравносLи, Dрав9е
и Dраве9носLи мо:уће је научно Dромишљање еколошких Dро-
Jлема и DиLања уређивања еколошке JезJе9носLи на национал-
ном, ре:ионалном и шLо је најважније и на :лоJалном нивоу.
У овом смислу Dромишљање еколошке JезJе9носLи, њено осLва-
ривање и оLклањање не:аLивних Dосле9ица нарушавања еко-
лошке уравноLеженосLи у екосисLемима у њиховој DовезаносLи,
Dа и еколошких Dосле9ица војних 9ејсLава указује на  о�ре�у кри-
�ичко%  реуређивања међунаро�не заје�нице са с�ановиш�а хумани-
зације о�носа у њој ра�и очувању љу�ске цивилизације и њене еколошке
колевке и �аш�ине.
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SUMMARY CIVILIZATIONAL AND ETHICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL SAFETY

These considerations of civilizational and ethical aspects of envi-
ronmental safety start by a reference to the conceptual
determination of this safety, and its foundation on a conception of
the Planet Earth as a political and geological space, originating in the
development of life forms. In this sense, the author understands the
structures of the Earth’s ecosystem, its unity, and the disruption of
this unity with consequences for its survival and the survival of the
human civilization itself. In the context of this approach, the author
points to the need to preserve the environmental safety from the
standpoint of equality and justice, stressing that justice is a legal
category, especially when it is associated with the laws of nature,
laws which are also associated with man as a natural being.
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