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хришћанскогмораламораоста
тиизвантоковаполитике;уко
лико, пак, уђе у vita activa по
литике мора поступати сходно
њенимунутрашњимзаконима.

Аутор овај свој смели за
кључак поткрепљује анализом
данашњих демократија. Иако
се чини да у добро уређеним
либералним демократијама не
важе принципи Макијавели
јевог учења, Коста Чавошки с
правом примећује да је Маки
јавелијево оправдање кршења
дате речи и корисне преваре
веома блиско савременом уме
ћу стварања имиџа праведног
политичараујавности,односно
савременомполитичкоммарке
тингу.Собзиромдасвакавласт,
анарочитодемократска,почива
намњењуонихкојимасевлада,
аутор закључује да и данашње
демократије допуштају хипо
кризију која подразуме
ва лаж и превару, што такође
представља макијавелизам у
лошем смислу те речи. Дакле,
иако је своје револуционарно
политичко учење Макијавели
изнеопрескоропетвекова,чи
ниседа“политичкипокварено
добанепрестајесњеговомсмр
ти.“

МиленаПешић
Филозофијазла, 
ЛашаФр.Х.Свенсена
преводснорвешког:
НаташаРистивоје
вићРајковић
Геопоетика,Београд,2006.

Темазлашувишејеширока,
разноврснаинеодређенадаби
јебилокоједеломоглообухва
титина задовољавајућиначин.
Зашто би се онда неко поду
хватиозадаткадаипакнапише
књигуозлу?Мождауправоза
тошто јеузоваквуаргумента
цију сувише лако одустати од
таквогпројекта,апостојањезла
усветунеостављаникогравно
душним,апосебнонељудеис
танчаногфилозофскогиморал
ногсензибилитетакакавјеЛаш
Фр.Х.Свенсен.Свенсеновиз
борбиоједазаполазиштеузме
човека како би схватио зло, не
сматрајућидајетимеуказаона
корензла,већдајесамоанали
зусместиотамогдесезлонај
пре уочава. Јер, постоји огро
манјазизмеђунашихискустава
о злу и интелектуалних оруђа
узпомоћкојихтребадагасхва
тимо,тезлонестајеупозадини,
„растаче се у позадинскомжа
морукултуре“.

Са„смрћуБога“,нестаојеи
Сатана као фокусна тачка зла,
што је закомпликовало савре
мену дискусију о злу, јер смо
изгубили језик којим говори
мо о њему. Двадесетовековној
филозофији сцијентистичког
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усмерења постао је стран тер
мин зла, чврстоповезан с тео
лошкомпроблематиком,апред
става о злу није добила место
у рационалистичкој и научној
слици света.Видимо друштве
нубедуимонструознезлочине,
али осим у сасвим посебним
случајевима, у којима посто
јијаснодефинисанпочинилац,
немамокогадакривимо,нема
мојаснусликугдезлообитава.
Такодолазимодопарадоксалне
ситуације да је за већину нас
злоодсутноизконкретногиску
ства,асвудаприсутноумедиј
скојстварности.Злојепостало
децентрализовано и више није
концентрисаноуједнојвласти,
а управо због тогашто се оно
налазисвуда,изгублилисмоје
зиккојимговоримооњему.Али
усветуукоменеразумностпо
беђује на свим фронтовима та
неразумностпостајесамприн
ципзла.ОватезаЖанаБодри
јара једна је од водећих идеја
књигеФилозофијазла.

Зло није добро дефинисан,
једнозначанпојаму вези с чи
јимзначењемпостојиопштаса
гласност,алијезааутораипаку
стањудапружидоприносураз
умевањуовогфеномена,уколи
коуведемоуразматрањемно
жину појмова зла, и уколико
појмове добра и зла схватимо
као особине нечег другог, а не
каонештоштопостојисамопо
себи.Јердоброизлосурелаци
они појмови, нешто је или до
броилизлоуодносунанешто

друго,несамопосеби.Злоније
супстанца, ствар, већ особина
ствари, догађаја и поступака,
ононема суштину. Зато злоне
може бити један проблем, већ
великибројфеноменакојисви
доприносељудскојнесрећи,по
горшањуживота.„Злонаовом
светунијесамозбирнеправед
них поступака које појединци
врше у односу на друге поје
динце,илизбирприроднихси
ла,већпостојииудруштвеним
институцијама. Из те перспек
тивеможемоговоритиострук
турномзлу.“13)

Уначинунакојиауторпри
ступа истраживању феноме
на зла,  избору стајних тачака
његовогпосматрањаисистему
повезивања његових ужих те
матизација који нас доводи до
финалног, практичног смисла
које оно добија у завршници
књиге, очитује се и Свенсо
нова оригиналност и његова
специфична стратегија чита
њаовогсложеног друштвеног
конструкта. Аутор не жели да
прониче у дубљи смисао зла,
мадакњигаобилујепримерима
таквихпокушајаусферитеоло
гије, (политичке) филозофије,
лепе књижевности, психологи
је антропологије. Али сви ти
занимљиви наводи, аргумента
ције и полемике са ауторима,
чијибројнасвега256станица
књиге заиста задивљује, овде
воде основној спознаји да мо
13) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофија зла,

Геопоетика,Београд,2006,стр.25.
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рамо поћи од зла као неизбе
жног аспекта света, зла какво
се показује у искуству, да би
смо га схватили на начин који
непредстављамирењесањим,
већ напротив, начин да му се
супротставимо,ограничимога,
штојепоауторунашаморална
обавеза. Један од необоривих
аргумената за то свакакопред
ставља податак који аутор на
води, а таквим фасцинантним/
ужасавајућимипоентирајућим
подацима обилује цела књига,
дајеудвадесетомвекуизполи
тичкихразлогаупросекуизгу
бљенонеколикољудскихживо
тауминуту.ЗлојезаСвенсена
превасходно морални и поли
тички, практични, а не теориј
ски, онтолошки проблем. Зато
секњигакрећеодтеоријскогка
практичном, од проблематике
теодицејекаполитици.

Књига је подељена на три
делаизакојихследепоговори
епилог.Првидеокњиге,подна
зивом Теологија зла, посвећен
јепроблемутеодицеје–питању
да ли је постојање зла у свету
компатибилносачињеницомда
гајествориодобар,правичани
свемогући Бог. Ма колико чи
таоцубио занимљивкаоизвор
заборављене ерудиције, то је,
поаутору,„теоријскислепико
лосек“,којипажњусаконкрет
ногзласкрећекаапстракцијама
укојимагубимоизвидаправи
проблем. Садржај другог дела
књиге, под називом Антропо
логијазла,руковођен јециљем
разумевања услова под којима

људи постају способни за зло.
Најпрејеизложенаопсежнати
пологија зла, настала као про
извод Свенсеновог критичког
избора и корекција постојећих
типологија.Ауторразликујече
тири основна типа зла:демон
скозло,каозлокојељудичине
збогзласамог,штојепоаутору
проблематична категорија, јер
чакитаквозлосадржидеоне
чег другог, оногашто је добро
макарсамозањеговогпочинио
ца;инструменталнозло,којеје
заправо средство за постизање
некогдругогциља,доброгили
лошег, при чему је актер све
стан да чини зло;идеалистич
козлокојеактеричиневерујући
дачинедоброиплиткоумнозло
чијајеосновнаодликадањего
виактериделајунеразмишља
јућиотомедалијеоношточи
недоброилизло.Потомследе
минуциозне студије случаја,
анализе психолошких профи
ла, понашања и аргументације
тринацистичкаратназлочинца,
каотриразличитаалипарадиг
матична представника синтезе
претходно опсервираних типо
ва зла, плиткоумног идеалисте
икомформистеАнхајма,којије
читалачкој јавностивећпознат
на основу студије Хане Арент
Ајхман у Јерусалиму; управни
ка Аушвица Рудолфа Хеса и
Франца Штангла, команданта
Собибора и Треблинке, логора
смртиУПољској.Оношточи
таоцазапрепашћујејесуналази
да су сва тројица окарактери
сани од стране стручњака као
нормални, обични људи, без
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садистичких, или било којих
других патолошких склоности.
Оно што укратко објашњава
њиховопристајањеназверства
којимасуруководилијестехе
терономни морал, што у овом
случајузначиодсуствоморалне
одговорности,  комформизам,
одсуствоправељудскеемпатије
иглупост,којаовденеподразу
меванедостатакинтелигенције,
већнедостатакразума.Глупост
сеовдепоказујевишекаосоци
олошки него као психолошки
проблем. Она се открива као
резултатначинанакојиизвесне
историјскеоколностиутичуна
човека, психолошки феномен
који прати одређене друштве
неуслове.Јошједанодважних
узрока моралној неосетљи
вости представља недостатак
индивидуалности као продукт
препуштањадејствутоталитар
не индоктринације, што је де
таљноопсервиралаХанаАрент
бавећисетоталитаризмом,ана
чијесеувидеауторчестопози
вауовомделукњиге.Свенсен
упозорава: „ деперсонализова
неструктуремодерногдоба,где
суполитикаиморалу великој
мери сједињени, извор су рав
нодушности. Лична одговор
ност и критичко мишљење у
опасностисуиморајусепоно
воуздићи“.14)

Зло је за Свенсена првен
ствено морална категорија и
тичесељудскогделања.Затоје
објаснити шта ћемо предузети
14) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофијазла,

Геопоетика,Београд,2006,стр.144.

упогледузлазааутораистото
лико важно колико и разумети
зашто чинимо зло. Тако књи
га напушта поље дескрипције
и креће у правцу нормативне
етикеиполитичкефилозофије,
гдепоСвенсенуобитаваправи
проблемзла.Такоутрећемде
лукњиге,подназивомПроблем
зла,ауторпоказујекакоизашто
је проблем зла практичан про
блем. Бавећи се с тим циљем
контроверзама везаним за пи
тање односа „етике врлине“ и
„етикеодговорности“, односно
проблемом односа политике
и насиља, Свенсен се посебно
посвећујеактуелнимпитањима
оправданости/нужности  хума
нитарних интервенција као и
борбомпротивтероризмаигра
ницамакојетојборбипоставља
одбранаљудскихправаиправа
на увид  јавности у процедуре
хапшења и суђења терористи
ма.

Полазећи од реформулације
Кантовогкатегоричкогимпера
тива који гласи „морам да по
ступамтакокаодаублажавање
свихтуђихпатњизависиодмо
јих поступака“, Свенсен број
ним примерима из стварности
показујеколикојеодсуствоем
патијеиморалнаравнодушност
узеламахаунашемвремену.Не
желећи да искључи могућност
да човек поседује природну
способност саосећања, аутор
указује на то шта је све усло
вљава и шта је све може бло
кирати. Једно од централних
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извориштатеблокадесаосећа
њајестеразликаизмеђу„њих“
и„нас“.Иако јеоворазграни
чавање суштинско полазиште
за стварање човековог иденти
тета,проблем јеутомештосе
овипаровичестосматрајуаси
метричним, што представља
основу за различит третман.
Јер„свакаверска,морална,еко
номска,етничкаилинекадруга
супротностпретварасеуполи
тичку супротност кад постане
довољно снажна да ефикасно
групишељудекаопријатељеи
непријатеље“.15)Такосеијавља
тенденцијадазаборављамоне
правду која погађа „зле“. Као
једанодпримератогаСвенсен
наводи чињеницу да несрећна
судбинадвестапедесетхиљада
Срба протераних из Хрватске,
које је требало сматрати злим,
није наишла на велико саосе
ћање светске јавности. Али у
ставу према Србима а посеб
но теми НАТО интервенције
на Косову Свенсен показује у
најмању руку збуњујућу недо
следност.Аутор бобмардовање
Косова ( и Савезне Републи
ке Југославије)  сматра оправ
даним, наводећи као основни
аргумент заштиту цивила и
безбедности региона, иако је
причуоратукоји јеНАТОво
дионаКосовуувеокаопример
затезудавећинаратованеис
пуњавастандардеправичности
(захтевивезанизаправниоснов
15) Карл Шмит, нав. према Лаш Фр. Х.

Свенсен,Филозофијазла,стр.125.

ратовања,засредствакојасеко
ристе,каоиправниосноввезан
за крај рата). Наводећи сам да
Савет безбедности није одо
бриоратнеакцијенаКосовуте
дастогаоваинтервенцијапред
стављакршењељудскихправа,
идајепитањедалисеономо
же морално одбранити, Свен
сендесетстраницанижепоно
во отвара тему акцијаНАТОа
наКосову.Овогапута реч је о
поређењусаакцијамаНАТОа
у Авганистану коме претходи
Свенсеново потенцирање тога
да не гаји никакве симпатије
према Ал каиди и Талибани
ма,алидаихутоликовишегаји
премацивилномстановништву
уАвганистану.Да ли то значи
данаКосовунијебилоцивила
(српских, албанских или било
којихдругих)којизавређујуње
говесимпатије?Инсистирајући
натомедауАвганистануније
билаупитањухуманитарнаин
тервенцијанегоратподмаском
исте,Свенсен,напротивсматра
дасенаКосовурадилоохума
нитарној интервенцији у знак
подршке цивилном становни
штву коме је претило етничко
чишћење. Како аутор наводи,
„наКосову је цивилно станов
ништвобежалоодонихкојису
билициљбомбардовања,тј.Од
Срба–уАвганистанусубежа
лиод самог бомбардовања.На
Косову је цивилно становни
штвожелелодасебомбардова
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њенастави–уАвганистану је
желелодапрестане“.16)

Акосесуздржимоод јачих
реакција, оваква псеудоаргу
ментацијаСвенсенаизненађује
посебноакосеиманаумудаон
иначесвевремеукњизизаузи
ма критички став у тумачењу
савременихсукоба,ида јечак
изразито суревњив према ху
манитарној мотивацији НАТО
интервенција,  као и да сажа
љењем констатује да је данас
Косово у великој мери етнич
ки очишћено од Срба и Рома.
Ако је могуће прогутати ову
недоследност без извлачења
негативних импликација, и то
одауторакњигечији јеводећа
идејаморалуодбранихумани
тета,ондаоводелосвакакотре
бапрочитати,какозбогњегове
ерудитности, занимљивости
тако и због једноставног јези
какојимјеписано,штогачини
приступачнимширемкругучи
талаца.



16) ЛашФр.Х.Свенсен,Филозофија зла,
стр.226.

ЛорнаШтрбац17)

ЈаснаМилошевић 
Ђорђевић, 
Човеконацији,
Институтзаполитичке
студијеБеоград,2008.

Појам идентитета, индиви
дуалногиликолективног,поја
вио се, у друштвеним наукама
релативнокасно.Нонаконпо
четног стидљивог помаљања
овог појма средином 20. века,
крај века је обележенњеговом
све фреквентнијом употребом,
итонесамоудруштвенимна
укама,негоиупублицистиции
политичкомговору.Претерана
учесталост  појма идентитета
јепостепенодовеладоњеговог
хабања и губљења прецизног
значења.Кад јеречонацијии
националномидентитету,усо
циолошкој, политиколошкој и
филозофској литератури по
стоји права теоријска збрка и
концептуална анархија. Ова
теоријскаанархијаинеодређе
ностпојманације и национал
ног идентитета није резултат
самопостојањаразличитихте
оријских приступа социјалним
идентитетима, него је усло
вљена и дубоким друштвеним
променамакојесусетоком20.
векадешаваленасветскомпла
ну. Појава  аутономистичких
и сепаратистичких покрета,
транснационалних организаци
ја, експанзија неолиберализма,
17) Докторант на Факултету политичких

наукаУниверзитетауБеограду.
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затим глобализација привреде,
медија,културе,спорта,инфор
мација, тероризма, актуелизо
вали супроблемнације крајем
20. и почетком 21. века али и
истовремено произвели посто
јање дијаметрално различи
тих одређења самогфеномена.
Појам нације је попут многих
других, иначе научних појмо
ва, постао семантичко поље у
којемсеукрштајуисукобљава
ју различите теоријске, идејне,
идеолошкеиполитичкеструје.
У суштини, крајем 20. века су
се кристализовале  две  међу
собноопозитнетеоријскестру
јекојенадваразличитаначина
схватајунацију.Попрвој,наци
ја је превазиђени облик соци
јалнополитичке организације,
резидуа прошлости, политич
коинституционалниодразтра
диционалног и конзервативног
друштва,иубудућностићепод
утицајемчитавогнизафактора
постепенонестати,докподру
гој, нација је још увек основ
ни облик социјалнополитич
ке организације савременог
друштва, а национална држава
основна јединица међународ
ниходноса.Независноод тога
да ли је реч о грађанском или
етничком концепту нације, на
ција је у савременом друштву
угрожена садва аспекта, тран
снационалног и субнационал
ног.Дубокепроменекојеседе
шавају у савременом друштву
реперкутујућисенадржаву,су
веренитет, нацију, национални
идентитеткључнисуузрокзбог

којегјеинтересовањезанације
инационалнеидентитетеида
љеприсутно,и тоне самокод
наснегоиусветууопште.

ЈаснаМилошевићЂорђевић
у књизи;Човек о нацијисхва
тање националног идентите
та у Србији, коју је објавио
Институт за политичке студије
2008.године,себавинацијоми
националнимидентитетом,али
саједногпосебногаспекта.Пре
него што се укаже на специ
фичност ауторкиног приступа
проучавањунационалногиден
титетакојигачинидистинктив
ним у поређењу са осталима,
битно је истаћи да ова књига
збогвишеразлогазаслужујепа
жњунаучне јавности.Посебна
особеност књиге,која јеисто
времено чини релевантним и
вреднимнаучнимделомјетада
јеонанасталасинтетизовањем
емпиријског, квантитативног и
квалитативногистраживања,са
једнестранеитеоријскогпро
мишљањаиексплицирањадате
емпиријскеграђе,садруге.Да
кле, у основи теоријских ста
воваауторке изакључакасту
дијекојисунаведенинањеном
крају, налазе се  истраживања
схватања, и структуре значења
националногидентитета,иначе,
спроведенанатериторијиРепу
бликеСрбије  у два временска
периода, током 2003 године и
тригодинекасније2006.

Монографија Човек о на
цији  схватање националног
идентитета у Србији, се са
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