
270

Е С Е  Ј И

БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ

ПО ДР ЖА ВА ЊЕ ЗЛА И СУ ПРОТ СТА ВЉА ЊЕ ЗЛУ

Де фи ни са но са ста но ви шта од ре ђе них ин те ре са и схва та ња 
као су прот ност до бру, зло се ис ка зу је у мно гим ви до ви ма у чо ве
ко вом ин ди ви ду ал ном и дру штве ном жи во ту. Ме ђу тим, без об зи ра 
да ли по ти чу из ње го вог спо ља шњег или уну тра шњег све та, при
род не те жње су ис ку ше ња ко ја тек на кон ње го вог опре де ље ња 
до би ја ју од го ва ра ју ће мо рал но зна че ње у кон тек сту чи ње ња до бра 
или зла. Иа ко пре ма тим им пул си ма мо же би ти и ин ди фе рен тан, 
чо век по др жа ва њем зла или су прот ста вља њем злу из гра ђу је и по
твр ђу је се бе. У том сми слу је од при мар не ва жно сти ње гов од нос 
пре ма соп стве ној при род ној услов но сти за зло, чи ја се ра ди кал ност 
ис ка зу је као ре зул тат ње го ве сло бод не во ље ко ја кр ши ва же ћа мо
рал на на че ла.1 Уко ли ко су при род не те жње ја че од на сто ја ња да 
се од бра не мо рал ни прин ци пи, он да зло ни је по сле ди ца сла бо сти 
прин ци па већ по је дин ца, од но сно ње го вог Ја и Над ја ко ји под ле жу 
на гон ском и не све сном. Ка ко у ко лек ти ву ва же исто вет ни мо рал ни 
прин ци пи, чи ње ни ца да их са мо по је дин ци кр ше до ка зу је да је од 
пре суд ног зна ча ја ин ди ви ду ал ни од нос пре ма ис ку ше њи ма зла. 

На пу ту свог са мо о ства ре ња по је ди нац те жи ка то ме да бу де 
оно што је сте, али ка ко он ни је јед нак се би2, то са мо по твр ђи ва ње 
ис ка зу је не са мо све сним на ме ра ма већ они ма ко је има ју и сво ју 
ду бљу не све сну мо ти ва ци ју. Гра де ћи свој иден ти тет у од но су на 
дру гог, ње гов ду шев ни пр кос је из раз жи вот не енер ги је ко ја ис пи
ту је мо гућ но сти пре ко ра че ња соп стве них гра ни ца и по твр ђи ва ња 

1 За раз ли ку од ра ци о нал ног аспек та мо гућ но сти сло бод ног вољ ног де
ло ва ња, де лат на во ља је та ко ја, пре ма Кан ту, омо гу ћу је до но ше ње од лу ка и 
из бор до бр ог или ло шег. – Има ну ел Кант, Ре ли ги ја у гра ни ца ма чи стог ума, 
прев. Алек са Бу ха, БИГЗ, Бе о град 1990, 23, 34–35.

2 Бо јан Јо ва но вић, Окол ни пут, Адре са, Но ви Сад 2013, 10.
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се бе као би ћа тран сце ден ци је. На пу ту до се бе он те жи да от кло ни 
смет ње и са вла да пре пре ке ко је га уда ља ва ју од ци ља, а ка ко оне 
по ти чу и од ње га са мог, нај бит ни је у про це су ин ди ви ду а ци је је 
да на у чи да у свом не га ти ви те ту пре по зна је по тен ци јал но зло, да 
га са вла ђу је и пре о бра жа ва као дру ги не по зна ти део свог би ћа. У 
тој бор би по је ди нац на сто ји да одо ли оном при род ном и на гон ском 
у се би ко је те жи да се ис по љи са ње го вом све сном са гла сно шћу 
или без ње. Уко ли ко је из би ло ко јих раз ло га моћ ње го вог Ја ма ња 
од тих дру гих при род них си ла, он да је он, по ко ле бан и по ра жен, 
при си љен да учи ни зло ко је је при вре ме ни или ко нач ни ис ход овог 
над ме та ња са со бом. 

Ис ку ство сте че но у овој бор би са со бом осно ва је за из гра ђи
ва ње успе шног од но са са дру ги ма. Онај ко ји је по ра жен на сто ји да 
по раз нат ком пен зу је су прот ста вља ју ћи се дру ги ма и стал ним не
про дук тив ним су ко би ма са њи ма, у ко је про јек ту је не раз ре ше не 
соп стве не уну тра шње кон флик те, те жи да их по бе ди пре не го што 
је са вла дао се бе. Пре по зна ти тај не га ти ви тет у се би зна чи раз ре ши
ти га и пре о бра зи ти пре не го што се он ис по љи, јер уко ли ко се он 
са мо по ти ску је и не при зна је, он да до ла зи до ње го ве про јек ци је у 
дру гог ко ји по ста је де мо ни зо ва ни про тив ник и не при ја тељ. Као 
што сво јом хра бро шћу бра ни се бе од дру гих, та ко је чо век увек 
пред иза зо вом свог са мо по твр ђи ва ња, да бу де чо век, при др жа ва
ју ћи се прин ци па чо ве штва, чој ства, ка ко би са чу вао дру ге од соп
стве ног зла. У том од но су пре ма се би од по себ ног је зна ча ја став 
пре ма вла сти том не га ти ви те ту, оли че ном у пси хо ло шкој сен ци 
под чи јом се при си лом, про јек то ва ном на дру ге, чо век при бли жа ва 
свом не ра зум ном и ло гич ки не схва тљи вом би ћу. Ира ци о нал ност 
је ан тро по ло шка кон стан та чо ве ко ве при ро де ко ја не за ви сно од 
ње го вих ра ци о нал них те жњи чи ни увек ак ту ел ном мо гућ ност ис
по ља ва ња ство ре ног не га ти ви те та. У тој ди мен зи ји кри је се из вор 
зла као си ле ко ја се по твр ђу је чо ве ко вим де ло ва њем. Овај прин цип 
је, не сум њи во, сво је вр стан иза зов аде кват ном и це ло ви том са гле
да ва њу и ту ма че њу чо ве ко ве при ро де и све та ко ји ства ра. 

Про ши ре но по ље од го вор но сти

Са ста но ви шта са гле да ва ња чо ве ка као ра ци о нал ног би ћа, 
ње го ва од го вор ност се ре ду ку је на оно што чи ни. Ре чи ма из вр шен 
пре кр шај тре ти ра се као вер бал ни де ликт, док ло ше ми сли о дру
гом оста ју без ика кве од го вор но сти. С об зи ром на то да је чо век 
знат но ком плек сни је би ће, про блем ње го ве од го вор но сти за зло 
ва ља са гле да ти у ши рој и ду бин ски ди мен зи о ни ра ној рав ни ње го
вог по сто ја ња. Он ни је са мо ра ци о нал но и све сно већ и ира ци о
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нал но и не све сно би ће ко је у од но су пре ма дру гом по твр ђу је се бе. 
Ка да се тра жи опро штај гре хо ва, он да се они не од но се са мо за 
не по сред не по ступ ке, већ и на ре чи и ми сли. За то и пре не го што 
се ис ка же, зла по ми сао сво јим зна че њем прет по ста вља лич ну од
го вор ност. Ни је нео п ход но да се она вер ба ли зу је или до ве де до 
не по сред ног по ступ ка, од но сно де ла, она тра жи аде ква тан од го вор 
у са мом то ку све сти по је дин ца. До пу шта ње да се спон та но раз
ви ја та ква ми сао сма њу је мо гућ ност ње ног оспо ра ва ња ка да не
кон тро ли са но по ста је мо тив из ре че ном или учи ње ном. Бу ду ћи да 
до ла зе из ну тра, зле ми сли су по че так про це са у ко ји мо же има ти 
уви да је ди но сам по је ди нац ко ји се због то га мо же осе ћа ти од го
вор ним пред со бом и на сто ја ти да их су зби је. Без су о ча ва ња и су
зби ја ња те там не стра не не чи је лич но сти, она се не све сно и све сно 
ис по ља ва кроз ње го ве ре чи и по ступ ке. 

Уко ли ко се пре пу сти при род ним им пул си ма и на ла зи оправ
да ње да се упр кос по сто је ћим дру штве ним пра ви ли ма, ва же ћим 
за ко ни ма и мо рал ним оба ве за ма по на ша у скла ду са по тре бом да 
их не по сред но и за до во љи, он да чо век не сма тра се бе од го вор ним за 
учи ње но зло. Оправ да ње за зло до ла зи из са гле да ва ња од но са мо ћи 
све сног и не све сног, ра ци о нал ног и ира ци о нал ног у чо ве ку, али он 
ни је пот пу но осло бо ђен од го вор но сти док је ње го во Ја под ја ким 
ути ца јем не све сног, у вре ме док спа ва, те шког пси хич ког обо ље ња 
или док је под деј ством нар ко ти ка или опи ја та. Та да је сма ње не 
ура чун љи во сти од но сно од го вор но сти за по ступ ке, али ни кад 
ни је у пот пу но сти нео д го во ран за оно што чи ни. Он не мо же би ти 
од го во ран за не све сне са др жа је ко ји ма се из ра жа ва при род на те жња 
ка злу, али је од го во ран за од нос пре ма тим те жња ма, њи хо вом 
осве шћи ва њу, су зби ја њу и пре о бра жа ва њу. До пу шта ју ћи уве ћа ње 
свог су бјек тив но од ре ђу ју ћег раз ло га во ље као прет ход ни це све
сне од лу ке, он по ста је уто ли ко не моћ ни ји да му се од у пре у оним 
по вољ ним окол но сти ма ка да се по тен ци јал но зло пре тва ра у ре
ал ност. 

Од ре ђен си ла ма из ван се бе и ау то ри те ти ма у се би, чо век ни је 
огра ни чен у сво јој сло бо ди да пре и на чу је сво ју при род ну да тост, 
јер по ста ју ћи оно што од се бе ства ра он је и од го во ран за сво је 
по на ша ње. Од го вор ност про ис ти че из све сти о по сле ди ца ма соп
стве них по сту па ка, а та свест се ис ка зу је у кон тек сту ва же ћих 
схва та ња ко ја пру жа ју од го вор на пи та ња о ко ег зи стен ци ји у за
јед ни ци са дру гим љу ди ма и у све ту са дру гим би ћи ма. При мар ни 
оквир тих схва та ња су ма гиј скоани ми стич ке пред ста ве и ве ро
ва ња у са крал ност по сто је ћих за ко на и пра ви ла чи је је кр ше ње 
до во ди ло до не же ље них по сле ди ца. Уко ли ко би смо тра жи ли ко рен 
осе ћа ја чо ве ко ве од го вор но сти за ње го ве ми сли, ре чи и де ла, мо гли 
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би смо га про на ћи у све сти о зна ча ју по сто је ћих и ви ших прин ци
па ко ји су ре гу ли са ли ње гов жи вот. 

Од го вор ност је, да кле, из тог кон тек ста про ис ти ца ла из све
сти о зна че њу кр ше ња тих прин ци па ко је је до во ди ло до не же ље
них по сле ди ца. Тај ау то ма ти зам ка зне ног де ло ва ња због кр ше ња 
ва же ћих пра ви ла по ка зи вао је сна гу пре ду бе ђе ња и ве ро ва ње у 
моћ ви ших си ла. Иа ко се узро ци не во ља ту ма че ве ро ва њем у моћ 
из вр ше не зле ма ги је, ре ал ни до жи вљај по сле ди ца ба че них чи ни 
исто ве тан је кр ше њу по сто је ћих за бра на, од но сно та бу про пи са. 
Од го вор ност је сто пље на са кри ви цом, ко ја је по сле ди ца све сти о 
огре ше њу о ва же ћа дру штве на пра ви ла. Због осе ћа ња кри ви це 
љу ди ре а гу ју со мат ски, бо ле шћу, и та вр ста са мо ка жња ва ња не 
го во ри мо жда то ли ко о раз ви је ној све сти ко ли ко о раз ви је ном осе
ћа њу од го вор но сти за угро жа ва ње по сто је ћег по рет ка. 

Па ган ство ства ра при мар ни ду хов ни кон текст ко ји је прет хо
дио хри шћан ству, али ко ји по сто ји и на кон хри шћан ства у на род
ној кул ту ри и еле мен тар ном ве ро ва њу да на шњег чо ве ка. По себ но 
је из ра же но у вре ме кри за, од но сно у ста њи ма ка да ви ше ин сти ту
ци је из гу бе моћ и ва жност у ре гу ли са њу чо ве ко вог по на ша ња и 
из о штра ва ња пи та ња ње го ве од го вор но сти. У ан тич ком све ту, у 
ре ли ги ји ста ре Грч ке, бо го ви су ка жња ва ли љу де ка да би пре кр ши
ли по сто је ће за ко не или хи бри сом пре ко ра чи ва ли гра ни це по сто
је ћег по рет ка.3 По јам гре ха је раз ви јен у хри шћан ству, јер се на сто
ја ло да се њи ме по ја ча чо ве ко ва од го вор ност и за ми сли, ре чи и 
де ла, а ука зи ва ње на не га тив не по сле ди це има ло је и пре вен тив ну 
и еду ка тив ну функ ци ју. По се бан зна чај гре шно сти због рђа вих 
ре чи и по сту па ка на гла шен је и у кон цеп ци ји о по смрт ном ка жња
ва њу. Сма тра ло се да уко ли ко чо век ни је ка жњен за сво је гре хе у 
ово зе маљ ском жи во ту, он да ће то не ми нов но би ти на кон смр ти.4 

3 Бо го ви ка жња ва ју Кре он та за то што не по шту је мр тве, а ка ко је култ 
мр твих осно ва тра ди ци је на ко јој је из гра ђен људ ски свет, ње го во оспо ра ва ње 
не ми нов но до во ди до не же ље них по сле ди ца. Да би по је ди нац и ко лек тив би ли 
од го вор ни за сво је по ступ ке, пре ће но им је гре хом.

4 Овај кон цепт је при су тан у пра во слав ним пре да њи ма о ми тар стви ма. 
Прем да је дру гим до ла ском Ису са Хри ста пред ви ђе но за вр шно су ђе ње свим 
жи ви ма и мр тви ма, на кон смр ти чо ве ко ва ду ша је из ло же на и про це су по себ ног 
су да на гра нич ним ме сти ма, ми тар стви ма, на ко ји ма јој де мо ни од ре ђу ју удео 
у за гр об ном жи во ту. Ду хо ви зла тра же од сва ке ду ше ца ри ну или от куп у ви ду 
до брих де ла за учи ње не гре хе. Сва ки грех има сво је ме сто от ку па, сво ју ца ри
ну и ца ри ни ке у ви ду стра шних де мо на ко ји ка зном бо рав ка у па клу пре су ђу ју 
гре шним ду ша ма. Пр ва три ми тар ства су ве за на за гре хо ве учи ње не ре чи ма. 
Би ло да је реч о не по треб ним, ру жним и не при стој ним ре чи ма упу ће ним дру
го ме без по то њег по ка ја ња, или из ре че не ла жи, кле ве те, осу де и под сме ха, 
ра ди се о гре си ма ко ји су по сле ди ца вер бал них де ли ка та али ни су ма ње зна чај
ни у ме ха ни зму ства ра ња осе ћа ја од го вор но сти за ми шље ње и по на ша ње. Упор. 
Бо јан Јо ва но вић, „Про лаз кроз ми тар ства”, Нео хе лен ско на сле ђе код Ср ба I, 
збо р ник, ур. М. Јо ва но вић, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град 2005, 167–177. 
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Без об зи ра на то да ли је по ли те и стич ка или мо но те и стич ка, па
ган ска или хри шћан ска, ре ли ги ја је би ла основ оби чај ног пра ва и 
тра ди ци о нал ног мо ра ла ко ји је ре гу ли сао од нос ме ђу љу ди ма, 
њи хов при ват ни и јав ни жи вот. Ме ђу тим, у се ку лар ним дру штви
ма од го вор ност и кри ви ца по ста ју пр вен стве но прав не ка те го ри је, 
што не зна чи да је ре ли ги ја пот пу но из гу би ла зна чај у де фи ни са
њу осе ћа ња од го вор но сти и кри ви це. 

Ау то ри тет мо ћи

Док је кри ви ца прав на ка те го ри ја ко ја се утвр ђу је у суд ском 
про це су на осно ву ва же ћих за ко на, осе ћа ње кри ви це се ис по ља ва 
пр вен стве но у рав ни мо ра ла и по сто ји за ви сно од сте пе на раз во ја 
и ста ња чо ве ко ве све сти и са мо све сти, од но сно са ве сти. Она про
ис ти че из осе ћа ја од го вор но сти пред со бом али и пред дру ги ма, за 
се бе као и за дру ге, што под ра зу ме ва и од го во р ност дру гих пред 
на ма, њи хо ву од го вор ност за се бе као и за нас. За раз ли ку, да кле, 
од мо рал ног осе ћа ња, прав но се кри ви ца и од го вор ност мо ра ју 
до ка за ти да би се окри вље ни као оп ту же ни мо гао про гла си ти 
кри вим због кр ше ња по сто је ћих за ко на. Бла жи об лик кри ви це је 
пре кр шај, па се прав но и ди фе рен ци ра пре кр шај ни од кри вич ног 
по ступ ка у про це су ко ји се по кре ће про тив ли ца ко ја се огре ше о 
ва же ће за кон ске нор ме. Бу ду ћи да пре на гла ше на од го вор ност до
во ди до са мо оп ту жи ва ња, ко је се због осе ћа ња гре ха до жи вља ва 
као кри ви ца и ма ни фе сту је по тре бом за ње ним ис ку пље њем, од
го вор ност се по и сто ве ћу је са кри ви цом. Уко ли ко се при зна је од го
вор ност, он да кри ви цу ни је по треб но до ка зи ва ти јер се она и без 
оп ту жбе при хва та као та ква. 

Без об зи ра на то да ли се ра ди о бла жим или те жим об ли ци
ма кр ше ња по сто је ћих за ко на, пре кр шај на и кри вич на де ла мо гу 
се из вр ши ти не све сно или са све шћу о њи хо вим по сле ди ца ма. У 
те жим об ли ци ма кр ше ња за ко на го во ри мо о злу, о зло чи ну ко ји 
под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу ка зну. Осим ис ку ше ња при род них 
те жњи у се би, по је ди нац је из ло жен и си ла ма ко је по ти чу из ње
го ве око ли не. Пред ста вљен ау то ри те том по рет ка или лич но шћу 
ко ја га оли ча ва, по сто је ћи по ре дак оба ве зу је љу де да га чу ва ју и 
не на ру ша ва ју. Бу ду ћи да су чу ва ри по рет ка и сам по ре дак не у пит
ни, чо век ис по ља ва скло ност да се по ви ну је ау то ри те ту по рет ка, 
да бу де не са мо по слу шан већ и по ко ран и да бес по го вор но и сле
по из вр ша ва ње го ва на ре ђе ња не по ста вљу ју ћи пи та ње сво је од
го вор но сти за учи ње но. У том пот чи ња ва њу он је и склон да чи ни 
и нај ве ћа зла, јер се не сма тра од го вор ним за учи ње но и на ла зи у 
сво јој по слу шно сти али би да ис по љи там ну стра ну сво је при ро де. 
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Слу же ћи ви шим иде о ло шким, по ли тич ким и на ци о нал ним ци
ље ви ма ве за ним за ства ра ње бес кла сног дру штва, са мо стал не 
ра сно и ет нич ки чи сте др жа ве, на ла зи оправ да ње за сво је зло чи не. 
Ра то ви су, по ка за ло се то у исто ри ји, са мо при род не ла бо ра то ри
је за по твр ђи ва ње већ по зна тих са зна ња о људ ској при ро ди до 
ко јих се до шло и екс пе ри мен тал ним пу тем.5 Без об зи ра на свест 
о то ме да дру го ме чи ни зло, чо век то ра ди пот чи ња ва ју ћи се ау то
ри те ту ко ји мо же оли ча ва ти и од ре ђе на ре ли гиј ска иде ја, ра си стич
ка те о ри ја, иде о ло шка кон цеп ци ја и по ли тич ки про грам. Оп чи њен 
овим иде ја ма, по је ди нац по ста је њи хов фа на тич ни вер ник ко ји се 
жр тву је за ис пу ње ње по ста вље них ци ље ва.6 У том са мо жр тво ва
њу он се, у ства ри, са мо све сно од ри че свог ра зу ма и мо ра ла. При
хва та ју ћи ко лек тив не зах те ве да се при ла го ди злу и чи ни зло, 
по је ди нац по ста је жр тва ис ку ше ња соп стве ног мра ка. Ко ри шће ње 
зла у ци љу до бра по ка зу је се као пре чи ца ко ја га нај че шће са мо 
уда ља ва од же ље ног ци ља и во ди не из бе жном си ла зном пу та њом 
ого ља ва ња и по ни шта ва ња људ ског. Они ко ји су са ду бо ком ве ром 
у ис прав ност оно га што ра де чи ни ли нај ве ћа зла дру ги ма, на сто
је ћи да из гра де свој зе маљ ски рај, ство ри ли су за јед нич ки па као. 

Мит и ре ал ност ба нал ног зла

На при ме ру ор га ни зо ва ња и уче ство ва ња у ве ли ком зло чи ну, 
ка кво је би ло си сте мат ско уни шта ва ње Је вре ја у Тре ћем рај ху, рев
но сно из вр ша ва ње на ре ђе ња је основ од бра не и нај ве ћих на ци ста 
од кри ви це за смрт ми ли о на љу ди. Сво ју по слу шност и по кор ност 
ау то ри те ту ис ка зи вао је та ко и Адолф Ајх ман, ко ји је крај ње са
ве сно и би ро крат ски тач но оба вљао по ве ре ну му ду жност и по слао 
у смрт не у по ре ди во ви ше љу ди не го сви до та да шњи ин кви зи то ри. 
У од бра ни се по зи вао и на Кан та, ко ји је ис ти цао оба ве зу по је ди
на ца да из вр ша ва ју на ло ге по сто је ћег за ко на.7 Ње го ва са вр ше на 
тре зве ност и нор мал ност из не на ди ла је пси хи ја тре ко ји су то ком 
ис пи ти ва ња до шли у си ту а ци ју да по сум ња ју не у ње го во већ у 
соп стве но ду шев но здра вље. По ка за ло се, ме ђу тим, да је Ајх ман 
свој по сао ра дио ве о ма за ин те ре со ва но, а ка ко је био не са мо уче
сник већ и ор га ни зор Кри стал не но ћи, ја сно је да је на су ду у ци љу 

5 Стен ли Мил грам, По слу шност ау то ри те ту, прев. Ива на Спа сић, Но лит, 
Бе о град 1990.

6 Ха на Арент, Из во ри то та ли та ри зма, прев. Сла ви ца Сто ја но вић, Алек
сан дра Ба ја зе тов Ву чен, Фе ми ни стич ка из да вач ка ку ћа 94, Бе о град 1998.

7 Ри чард Берн стин, „Кант у ра ту са са мим со бом”, Мо дер но чи та ње Кан
та, збор ник, прир. С. Ди вјак, И. Ми лен ко вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град 2005, 228.
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сво је од бра не са мо глу мио рев но сног чи нов ни ка на ци стич ке ма ши
не ри је за из вр ше ње ма сов них зло чи на. Та ко је ство рен мит о овом 
на ци стич ком зло чин цу као би ро кра ти смр ти, чи је по на ша ње оли
ча ва ба нал но зло.8 Прем да не при ме њи во на Ајх ма на, еви дент но је 
по сто ја ње ове вр сте зла ко ја на ста је по слу шно шћу пре ма ау то ри те ту 
и из вр ша ва њем ње го вих зах те ва. Као што се по ка за ло да он ни је 
био слу жбе ник у фа бри ци смр ти у ко јој је са мо би ро крат ски рев но
сно из вр ша вао на ре ђе ња и да ни је био ба нал ни зло чи нац, та ко је 
не о спор но да ба нал но зло као та кво, ипак, по сто ји. И да су и вр хун
ске би ро кра те на че лу си сте ма и ме ха ни зма ко ји про из во ди зло. 

На су прот да на шњем све на гла ше ни јем пра ву по је дин ца да 
ства ра свој иден ти тет у кон тек сту при хва та ња вред но сти свих 
до ступ них кул тур них ис ку ста ва и тра ди ци ја, при че му се овим 
ин ди ви ду ал ним пра ви ма на сто ји да спре чи да би ло ко дру ги мо
же да од лу чу је у ње го во име о бит ним од лу ка ма ко лек тив ног и 
по је ди нач ног по сто ја ња, тај по је ди нац у кри зним и пре лом ним 
вре ме ни ма, у мо рал но де ли кат ним си ту а ци ја ма ка да тре ба да ис
ка же зна чај сво је ин ди ви ду ал но сти, на сто ји да се скри је иза дру
гог и ра ди је при хва та да не ко дру ги од лу чу је о пи та њи ма о ко ји
ма би и он тре ба ло да ис ка же сво је ми шље ње и за ла же се за свој 
став. Оче ку ју ћи од ау то ри те та, свог прет по ста вље ног, да нај пре 
ре а гу је, да га под стак не и да му на ре ди, па тек по том да и он ре
а гу је, он сво ју рав но ду шност пре ма дру гом по ка зу је у по зна том 
фе но ме ну по сма трач ке апа ти је, ка рак те ри стич не за гру пу љу ди 
ко ја гле да и пра ти не сре ћу по је дин ца. Иа ко у дру га чи јој си ту а ци
ји, ка да су са ми, ре а гу ју дру га чи је, пру жа ју ћи по моћ, по је дин ци 
у гру пи по ста ју апа тич ни, оту пље не мо рал не све сти, не моћ ни да 
учи не до бро и спа су жи вот. 

Страст ни је услов ис по ља ва ња не људ ског у чо ве ку, јер су 
нај ве ћи зло чи ни из вр ше ни без стра сти и мр жње пре ма уби је ни ма, 
па тзв. „ба нал но зло” ука зу је упра во на тај мрач ни ку так људ ске 
при ро де као ње го во ста ни ште. Не у чи ње но до бро, не пру же на по
моћ, ис ка зу је се као зло, а прет по ста вље ни про стор ин ди ви ду ал
ног по твр ђи ва ња до бра по ста је ре ал ност ње го вог пре о кре та ња у 
ко лек тив ну су прот ност. Фе но мен по сма трач ке апа ти је по ка зу је 
да се у зло чи ну мо же и не вољ но уче ство ва ти, као што се не де ло 
мо же учи ни ти без мо ти ва, из чи сте не мар но сти или слу чај но сти. 

У та квим окол но сти ма зло се успе шно при кри ва и си му ли ра 
до брим, че ка ју ћи тре ну так да се огла си и при зна да је бо лест.9 

8 Упор. Ха на Арент, Ајх ман у Је ру са ли му: из ве штај о ба нал но сти зла, 
прев. Ран ко Ма сти ло вић, „К. В. С.”, Бе о град 2000. 

9 Фри дрих Ни че, Та ко је го во рио За ра ту стра, прев. Бра ни мир Жи во ји но вић, 
пре вод ре ди го вао и пред го вор на пи сао Ми ха и ло Ђу рић, БИГЗ, Бе о град 1989, 130.
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Прем да о њој сва ка за јед ни ца има од ре ђе но ис ку ство и из ве сно 
зна ње, ње го во то ле ри са ње мо же епи де миј ски да еска ли ра и овла
да ствар но шћу у ко јој се ко нач но ис по ста вља ра чун за то ле ри са ње 
и при ста ја ње на зло и раз би ја илу зи ја о ње го вој ко ри сти. Та да се 
и отва ра пи та ње од го вор но сти свих по је ди на ца ко ји су гла сно 
по др жа ва ли зло или су се са мо пре ћут но са гла ша ва ли са њим. 

Фа у стов ско ис ку ше ње

Дру штво је чу вар мо рал них про пи са, али се мо гућ ност њи хо
вог скри ве ног и не ка жње ног кр ше ња по ка зу је као јед но од нај ве ћих 
ис ку ше ња. Оно што се нај пре ја вља као ве ли ка ди ле ма ве за но је 
за сло бо дан из бор из ме ђу при др жа ва ња ва же ћих мо рал них на че
ла са не из ве сним успе хом и њи хо вог кр ше ња ко је до но си си гу ран 
по чет ни до би так. Уко ли ко се пре ко ра че ње гра ни це из ме ђу до бра 
и зла не озна чи као пре ступ, он да та кви по ступ ци ути чу и на ус
по ста вља ње од ре ђе ног обра сца по на ша ња. Мо ти ви са на сво јим 
раз ло гом да то ле ри ше та кве пре сту пе, власт ша ље дру штву ја сну 
по ру ку да се пре ступ ис пла ти. Ме ђу тим, да ју ћи ле ги тим ност пре
сту пу и кри ми на лу, власт и дру штво се ну жно кри ми на ли зу ју и 
то ну у мо рал ни без дан. 

У прет по ста вље ном сти ца ју окол но сти, ко је омо гу ћу ју чо ве
ку да за тре ну так при хва ти обе ћа ва ју ће зло и без опа сно сти од 
ка жња ва ња пре кр ши мо рал не прин ци пе ра ди оства ре ња од ре ђе
них ин те ре са, огле да се сва де ли кат ност мо рал не ди ле ме пра ће не 
фа у стов ским ис ку ше њем. На и ме, уко ли ко би чо век мо гао да ис пу
ња ва сва ку сво ју же љу та ко што би при ти ском на од ре ђе но дуг ме 
исто вре ме но иза звао и смрт јед ног Пиг ме ја у да ле кој Оке а ни ји, 
он да то скри ве но уби ство да ле ког и не по зна тог по је дин ца, пре ма 
ко ме ње гов уби ца ни је имао ни ка кво лич но осе ћа ње не тр пе љи во
сти и мр жње, отва ра пи та ње чо ве ко ве спрем но сти да због оства ре
ња лич не ко ри сти по га зи соп стве не мо рал не про пи се. Ово пи та ње, 
ко је је не кад му чи ло мо ра ли сте,10 до би ло је у по то њим ис тра жи
ва њи ма пе си ми сти чан по зи ти ван од го вор. Огром на за ра да оства
ри ва на но ше њем пат ње не по зна тим и не ду жним осо ба ма у ста њу 
је да ла ко и успе шно ане сте зи ра чо ве ко ву мо рал ност. Ду ша, ко ја 
би тре ба ло да осе ти бол нај у да ље ни јег би ћа, по вла чи се у се бе и 
по ни шта ва за до вољ ством ко је има за це ну ту ђи бол. Пи та ју ћи се 
да ли су због уно сне за ра де ко ју је оства рио вред ни са жа ље ња ти 
људ ски мра ви, Ха ри Лајм у Тре ћем чо ве ку Гре ја ма Гри на об зна њу је 

10 Сло бо дан Јо ва но вић, „Бог дан По по вић”, Из исто ри је и књи жев но сти 
I, Са бра на де ла, том 11, БИГЗ – Ју го сла ви ја пу блик – Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1991, 719. 



278

и прак тич ни аспект мо рал ног ни хи ли зма, ко ји по ни шта ва њем раз
ли ке из ме ђу до бра и зла укла ња и по след њу уну тра шњу пре пре ку 
у чо ве ку да због лич не ко ри сти учи ни дру ги ма нај ве ћу не сре ћу. 

Иа ко нас без на шег при стан ка и же ље ни ко не мо же при ну ди
ти да учи ни мо зло и на не се мо дру го ме бол и пат њу, за во дљи вост 
зла се огле да у обе ћа ва ју ћем ве ли ком до бит ку за из вр ше ње ма лог 
или тај ног пре сту па. Же ља пре ступ ни ка да се та квим чи ном оства ри 
до бит по ка зу је не до вољ ну људ ску от пор ност пре ма злу. У од ре ђе
ним усло ви ма, ка ко је утвр ђе но на ве де ним Мил гра мо вим екс пе
ри мен том, ве ћи на љу ди је спрем на да до бро вољ но и сле по по слу ша 
ау то ри тет и на не се бол не по зна том ли цу.11 У овом екс пе ри мен ту 
ни је реч о по слу шно сти већ о по кор но сти, од но сно бес по го вор ном 
из вр ша ва њу на ред би и пре и спи ти ва њу њи хо вих не га тив них по
сле ди ца. За шти ће ност од по сле ди ца ка жња ва ња и су о ча ва ња са 
пат њом жр тве уве ћа ва ову по слу шност, ко ја по ста је из ра же ни ја 
уко ли ко је сти му ли са на лич ним ин те ре си ма и обе ћа ва ју ћим на
гра да ма и за до вољ стви ма. Мо гућ ност сти ца ња из ве сне ко ри сти 
од кри шом учи ње ног зла ко је оста је не ка жњи во уто ли ко ви ше 
чи ни по је дин ца при јем чи вим за су ге сти је зло ћуд ног ау то ри те та. 

По слу шност ау то ри те ту пре ла зи у до бро вољ ну по кор ност ко
јом се од ри че сло бо да и моћ соп стве не во ље и при ста је на пот чи
ње ност, чи ме се сма њу је осе ћај лич не од го вор но сти. Сма тра ју ћи 
се бе нео д го вор ним због по ко ра ва ња и из вр ше ња ма лиг них на ре
ђе ња, по је ди нац са сво јим ме стом у од ре ђе ном хи је рар хиј ском 
си сте му по ста је до бро вољ ни по да ник ба нал ног зла. Уко ли ко је тај 
си стем мо ћан, он да су уто ли ко ве ћи из гле ди да се при ста је на не
прав ду и зло ко ји до ла зе из ње го вог сре ди шта. Моћ ко ја ко рум пи
ра по је дин ца ла жном жи вот ном си гур но шћу ане сте зи ра ње го ву 
мо рал ну са вест и спре ча ва га да се као од го во ран члан дру штва 
од у пре злу. Ме ђу тим, то та ли тар ни по ли тич ки ре жи ми, у ко ји ма 
по је дин ци по ста ју не ва жни а људ ски жи вот су ви шан, по ка зу ју на 
кра ју сво је пра во ли це екс трем ног зла стра да њем и оних ко ји су 
их по др жа ва ли. За сно ва на на ис хо ду при род ног то ка ства ри и на
из ме нич ног пре о вла да ва ња су прот но сти, сво је вр сна је за блу да да 
се под ма ском зла мо же кри ти не ко до бро и да сва ко зло има сво је 
до бро. За раз ли ку од до бра ко је прет по ста вља сво ју су прот ност, зло 
ко је од у зи ма жи во те и уни шта ва љу де пре по зна је се у свом ра ди
кал ном ви ду као не га ти ви тет ко ји се на сто ји уте ме љи ти на се би. 

Све сна ко ла бо ра ци ја са злом за сно ва на на тај ном кр ше њу по
сто је ћих мо рал них пра ви ла ка ко би се без ика квих санк ци ја оства
ри ла лич на ко рист ни је усло вље на са мо о др жа њем и бор бом за 

11 С. Мил грам, нав. де ло.
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го ли жи вот, већ је из раз те жње да се по стиг не ви ше и да се бу де 
успе шни ји од дру гих. Ма ски ра но при вид ним до бр ом у ви ду ис пу
ње ња нео ства ри вих же ља и оства ре ња лич не ко ри сти, тај но пак
ти ра ње са злом од ви ја се пре ма не све сној фа у стов ској стра те ги ји. 
По се ду ју ћи моћ да ко рум пи ра и по сте пе но пре о вла да ва у по је
дин цу, зло се ис по ља ва у чо ве ко вим про јек ци ја ма и де мо ни за ци ји 
дру гих. Упо р но се кре ћу ћи овим сме ром, он се уда љио од се бе и 
оних на че ла ко ја знат но суп тил ни је са гле да ва ју ње гов од нос пре
ма мо рал но сти и злу ко је чи ни дру гом. Ме ре но деч јом су зом,12 то 
зло се ис ка зу је као ра ди кал но дру го ко је се прет по ста вља као 
су прот ност до бру и не ре ал на осно ва људ ског чи на, јер те же ћи да 
се уте ме љи на се би, оно по ни шта ва чо ве ка. 

Од го вор ност за зло дру гих

Са по ра стом прет њи ко је угро жа ва ју нор ма лан људ ски жи вот, 
од нос пре ма злу до би ја да нас на ак ту ел но сти. Зло цр пе сво ју сна гу 
из чо ве ко ве сла бо сти и не мо ћи да му се од луч но од у пре. Та не моћ 
је из ра же на у пре пу шта њу по ли тич ком и со ци јал ном не га ти ви те
ту, у ко ме се и ба нал ност зла ис ка зу је не мо гућ но шћу да се учи ни 
до бро. Илу зи ја о не по сред ној ко ри сти зла увек се и рас пр ска ва у 
дру штве ни ко шмар из ко јег ко лек тив на сто ји да иза ђе ула жу ћи 
мно го ви ше сна ге од оне ко ја је би ла по треб на да се зло бла го вре
ме но спре чи. 

Из о штре на свест о по сле ди ца ма вла сти тих по сту па ка да је 
људ ској од го вор но сти пра во зна че ње у кон тек сту буд но сти и кон
тро ле сво јих при род них, не све сних и агре сив них им пул са. Ме ђу
тим, уко ли ко не ма те све сти, за то што је она по ти сну та, успа ва на, 
по ста ла ди фу зна или тран спо но ва на у дру гу ра ван, као у слу ча ју 
зло чи на учи ње них пот чи ња ва њем ау то ри те ту, он да фак тич ки и 
не по сто ји су бјек тив но осе ћа ње од го вор но сти, што не зна чи да је 
чо век и објек тив но осло бо ђен сво је од го вор но сти и да прав но ни је 
од го во ран за оно што је учи нио. Чи ње ни ца да из ве сни по је дин ци 
упр кос по чи ње ним не де ли ма не ма ју осе ћај од го вор но сти, осе ћај 
кри ви це и гри жу са ве сти13 тра жи од го ва ра ју ће об ја шње ње. Иа ко 

12 На пи та ње да ли је вред но оства ре ње не ког ци ља уко ли ко је ње го ва 
це на људ ска пат ња и бол, До сто јев ски у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма ве ли „да цео свет 
по зна ња не вре ди јед не је ди не деч је су зе”. 

13 На при мер, не ка да шњи управ ник нај ве ћег ло го ра у по сле рат ној Ју го
сла ви ји на Го лом ото ку, ме сту стра да ња ве ли ког бро ја за то че ни ка – о по сле ди
ца ма до жи вље них тра у ма на кон по врат ка из тог ло го ра да се и не го во ри – у 
број ним ин тер вју и ма да тим по сле об ја вљи ва ња књи ге на ста ле на осно ву раз
го во ра са њим, на пи та ње но ви на ра о осе ћа њу сво је од го вр но сти за де ша ва ња 
у том ло го ру од луч но од би ја сва ку од го вор ност. На пи та ње да ли му је мир на 
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се овим отва ра пи та ње да ли сви мо гу осе ти ти гри жу са ве сти, јер 
пси хо па те не ма ју тај осе ћај, од пи та ња ин ди ви ду ал не знат но је 
ва жни је пи та ње дру штве не од го вор но сти, од но сно чи ње ни ца да 
се не по ста вља пи та ње од го вор но сти ви нов ни ка зла. 

С об зи ром на раз ме ре зла за ми шље ног, ор га ни зо ва ног и 
оства ре ног, и круг од го вор них је ши рок јер не об у хва та са мо ње
го ве тво р це и ег зе ку то ре, већ и оне ко ји су пре ћут но да ва ли по
др шку и ни су се су прот ста вља ли злу. У вре ме то та ли та ри зма и 
оби чан ма ли чо век је из ло жен нај ве ћим ис ку ше њи ма да дру го ме 
учи ни зло, да га при ја ви због ре ал них или де нун ци ра због из ми
шље них пре кр ша ја и кри вич них де ла са мо да би се бе за шти тио, 
ве ру ју ћи да је ко ла бо ра ци јом по стао део моћ ног си сте ма. Тим 
по ступ ци ма он се бе пред ста вља у све тлу до бра ко је про па ги ра 
ре жим и по ти ску ју ћи ин ди ви ду ал ну кри ви цу за учи ње но зло по
ста је хе рој у соп стве ним очи ма. За то се ан тро по ло шки фе но мен 
зла у та квим окол но сти ма не мо же ре ду ко ва ти са мо на дик та то ра 
и не по сред не из вр ши о це ње го вих на ред би већ и на ма ле љу де, 
по је дин це ко ји на свој на чин до при но се функ ци о ни са њу то та ли
тар ног по рет ка. У том сми слу се и по ста вља пи та ње њи хо ве од
го вор но сти и кри ви це. 

На то оба ве зу ју и ре зул та ти Ја спер со вог раз ма тра ња о кри
ви ци. На и ме, об ја вив ши сво је де ло Пи та ње кри ви це14 у вре ме 
Нир нбер шког про це са, он је сма трао да је сва ки Не мац на не ки 
на чин био од го во ран за зло чи не ко је је учи нио Хи тле ров Тре ћи 
рајх то ком Дру гог свет ског ра та. У том сми слу он и из но си че ти
ри хи је рар хиј ски раз ли чи та ти па кри ви це. Нај пре је то кон крет на 
кри ви ца за зло чи не ко ји су објек тив но до ка зи ви јер спа да ју у за
ко ном санк ци о ни са на де ла. За тим сле ди по ли тич ка кри ви ца, за
сно ва на на од го вор но сти за из бор др жав не вла сти под чи јим су 
окри љем и из вр ше ни зло чи ни. Уко ли ко ни је не по сред но и по ли
тич ки од го во ран за зло чи не, он да је, пре ма Ја спер су, чо век мо рал
но крив за ло ше по ступ ке ко је је по чи нио пот чи ња ва ју ћи се и 
сле по из вр ша ва ју ћи на ред бе ко је су до ла зи ле са ви ше ко манд не 
ин стан це. Ме ђу тим, и да ни је не по сред но уче ство вао у тим зло

са вест због зло чи на из вр ше них на том ме сту и да ли мо же због то га мир но да 
спа ва од го ва ра да му је са вест пот пу но мир на, да је спо ко јан и да спа ва као 
но во ро ђен че. Ње га не до ти че ни је дан аспект од го вор но сти због уче шћа на стра ни 
та да шње вла сти, ко ја се бру тал но об ра чу на ла са сви ма ко ји су се опре де љи ва ли 
за Ста љи на или су оп ту жи ва ни да су за ње га. По да так да је овај чо век мир но 
ше тао бе о град ским ули ца ма и да ни је му чен са ве шћу ни ти пи та њем соп стве не 
од го вор но сти спа да у до мен лич ног од но са пре ма огре ше њу о мо рал не нор ме. 
Упор. Та ма ра Ник че вић, Го ли ото ци Јо ва Ка пи чи ћа, Daily Press, Под го ри ца 2009.

14 Карл Ја сперс, Пи та ње кри ви це, прев. Ва ња Са вић, Sa mi zdat Free B 92, 
Бе о град 1999. 
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чи на ма, он не мо же би ти осло бо ђен че твр тог ти па кри ви це, ве за не 
за по сто ја ње зла у све ту. Тај ме та фи зич ки аспект кри ви це на гла
ша ва, у ства ри, чо ве ко ву од го вор ност за зло чи не ко ји дру ги чи не.15 
Ти ме се по ја ча ва осе ћај за при су ство зла ко је отва ра пи та ње и на шег 
по сто ја ња и тра жи од нас не по сре дан од го вор. Ни смо, да кле, са мо 
не по сред но од го вор ни за кон крет на де ла ко ја чи ни мо, већ прет по
ста вље на хи је рар хи ја раз ли чи тих ка те го ри ја и ти по ва од го вор но
сти омо гу ћу је да пре по зна мо и соп стве ни аспект од го вор но сти. 

Да на шњи чо век не ма ма њи осе ћај од го вор но сти за сво је ми
сли, ре чи и по ступ ке, али се тим пра гом осе ћа ја ма ни пу ли ше. При
ме ри без о се ћај них по је ди на ца ука зу ју на па то ло шке узро ке не мо
гућ но сти тог осе ћа ја и не мо гућ ност да се ин ди ви ду ал нопси хо ло шки 
кри те ри ју ми при ме не и на чи тав со ци о кул тур ни ен ти тет ко ји би 
био про гла шен бо ле сним и ти ме се ње го ви чла но ви осло бо ди ли 
од го вор но сти. У хи је рар хи ји од го вор но сти реч је са мо о ин стан ци 
и сте пе ну ко ји нас по га ђа, јер ни кад ни смо одво је ни од зла ко је се 
до га ђа. Умре же ни у ре ла ци је раз ли чи тих сте пе на од го вор но сти, 
ми смо као љу ди увек од го вор ни за оно што се и око нас де ша ва, 
за зло дру гих и за по сто ја ње са мог зла, због не чи ње ња или не до
вољ ног чи ње ња ко је омо гу ћу је да се оно ис по љи. 

15 Бу ду ћи да по сле об ја вље ног кра ја ме та фи зи ке и про гла ше не смр ти Бо га 
не ма ви ше тог не ка да шњег ме та фи зич ког кон тек ста, да нас је он за ме њен еко
ло шком све шћу и од го вор но шћу за жи вот на пла не ти. Еко ло шка свест је онај 
нај ши ри аспект од го вор но сти ко ји је не кад има ла ме та фи зи ка. Оно што се 2010. 
го ди не де ша ва ло у Мек сич ком за ли ву, са из ли ва њем ено рм не ко ли чи не наф те 
у мо ре, а сле де ће го ди не са ха ва ри јом атом ске цен тра ле Фу ку ши ма у Ја па ну на
кон ра зор ног зе мљо тре са ко ји је по го дио ову зе мљу, по ка зу је гло бал не по сле ди це 
би ло ког до га ђа ја на пла не ти. У том сми слу се и по ста вља пи та ње од го вор но сти 
за до га ђа је ко ји иа ко ге о граф ски уда ље ни има ју зна чај и за на ше по сто ја ње. То 
нам, да кле, да је за пра во да по ка же мо сво ју за ин те ре со ва ност за да ле ка зби ва ња 
и да ре а гу је мо на пра ви на чин.




