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ДИЈАГНОЗА ПСИХОПАТИJЕ: ЗАШТО
ПСИХИЈАТАР И ПСИХОЛОГ МОРАЈУ ДА
ПОЗНАЈУ ЕТИЧКЕ ДОКТРИНЕ2
САЖЕТАК. Овај рад анализира проблем природе најтеже нозолошке психопатолошке дијагнозе – психопатије у свим њеним обележјима, од неуролошког и психолошког, до социјалног и политичког. У раду је анализирана аналогија: карактера друштва наспрам карактера појединца. У
другом делу рада обрађен је појам психопатије као опште „слике света”
одређеног времена и заједнице, са посебним освртом на сурови финансијски дарвинизам и на српско друштво данас (2014).
Закључак рада јесте да је немогуће дијагностификовати било коју
психопатију као болест ако се у психијатријске и психолошке анализе
не укључе анализе социолога, педагога, а посебно психолога морала и
етичара. На крају, став аутора јесте да сваки психијатар и психолог који
се сусреће са психопатијом и суди о њој апсолутно мора да познаје
етичке доктрине (сврстане у деонтологију и утилитаризам), њихова
супротстављања, као и све њихове последице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: психопатија, психопата, елиминација, осећај кривицe, дарвинизам,
етички утилитаризам, деонтологија.
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Ра: је Eримљен 28. окMоKра 2014, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
о:ржаном 25. :ецемKра 2014.
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У овом ра:у, анализираћемо ло;ичку и емEиријску везу између
каракMера :рушMва и каракMера Eоје:инца, везу коју је, сEајајући
насле:не, ;енеMске и :рушMвене, сре:инске чиниоце развоја, јасно Eоказао, у свим својим :елима, још Ерих Фром (Erich Fromm), а
EосеKно на Eримеру сеKично;, :есMрукMивно;, „не:емокраMско;”
и „анално;” каракMера. Али, оно шMо ника:а није анализирано, Mо
је уEраво ова социолошко-EсихоEаMолошка анало;ија на Eримеру Eожељно; мо:ела личносMи искључиво финансијских :емокраMија EоMрошачко; Mранзиционо; каракMера анархичне :анашњице која, у Kившим комунисMичким земљама (са EосеKним
осврMом на СрKију), ну:и је:ан „нови MиE уMилиMарно; Eрофимана” као :оминанMни и Eожељни MиE каракMера.
Бу:ући :а се у Eсихоло;ији зна :а су „малформације” каракMера везане за не:овољно EосMојање или неEосMојање инсMанце
На:-Ја (СуEер-Е;а), о:носно инсMанце савесMи у сMрукMури личносMи, и Kу:ући :а је љу:ска савесM везана за еMичке о:ре:нице, EиMања која EосеKно MреMира овај ра:, Kавећи се је:ном о: најEесимисMичкијих :ија;ноза, јесу сушMинска EиMања везана за
Eсихоло;ију, социоло;ију, Eе:а;о;ију и еMику:
1) :а ли је „EсихоEаMија” KолесM или неморал (онMолошки ;ле:ано чисMо Зло), или оKа ова о:ређења исMовремено?
2) који MиE :рушMва EосеKно Eо;о:ује сMварању овакве клиничке
слике Eоје:инца?
3) на који начин се :анас (2014) срEско Mранзиционо :рушMво
може излечиMи о: слике свеMа која „EсихоEаMски каракMер”
ну:и као :оминанMни и Eожељни MиE личносMи?
4) зашMо Kи Eсихоло; и EсихијаMар MреKало (оKавезно) :оKро :а
Eознају еMичке :окMрине и њихове Eосле:ице?
Пођимо ре:ом.

ВРЕМЕ БЕЗ АКСИОЛОГИЈЕ И БЕЗ ГРЕХА: РАЂАЊЕ
НОВОГ/СТАРОГ ДРУШТВЕНОГ ПСИХОПАТСКОГ
ПРОФИЛА
СMаро :оKа исMорије љу:ско; :рушMва Kило је :оKа Mемељења
хијерархије и вре:носMи. Ако је за ПлаMона, философ Kио узвишенији о: раMника, а раMник узвишенији о: Eривређивача, Mо је заMо
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шMо су коване хијерархизоване вре:носMи. Ле;иMимизација
:рушMвено; EореMка и Mранцен:енMалне хијерархије у сMаром :оKу, јесMе свеMо и Kожанско Eровиђење које је :олазило изван љу:ске заје:нице. Оно је у :рушMву чувало какав-Mакав осећај колекMивне кривице, о:носно EосMојао је реални Eојам Eочињења
;реха и Eокајања.
Таква неEроменљивосM :рушMвено; EореMка сMаро; :оKа имала је :ва оKлика. Први је сEољашњи у о:носу на :рушMвену заје:ницу, а :ру;и је Kио нека врсMе унуMрашње емер;енције :рушMва,
у Mра:иционалисMичкој концеEцији Kожанско; као оKлика свеMе
Eриро:е, о:носно Eриро:е као Kожанско;.
Дру;и оKлик сMаро; EореMка ле;иMимизован је Mеоријом Eриро:но; Eрава или ан;лосаксонским ᾽comon law᾽(us, coutumes), у сушMини инеис ичком анMроEоло;ијом. То је Kила слика свеMа која
је EримаM :авала урођеном и механички EренеMом, а не ономе
шMо је у живоMној сре:ини и у :рушMву сMечено. ДрушMво се реEро:уковало као :еMерминисано, заувек сMрукMурирано и хијерархизовано.
Било :а је ова :ру;а слика Kожанске Mрансцен:енције схваћена
као рационални калкулаMорски ин:иви:уализам и е;оизам (Томас ХоKс, Thomas Hobbes), или е;оизам са симEаMијама за :ру;о;
(Дејви: Хјум, Џон Лок, А:ам СмиM; David Hume, John Locke, Adam
Smith), или уMилиMарни е;оизам (Џереми БенMам, Jeremy Bentham),
или емEаMијска комуникација и алMруизам, која је о: АрисMоMела
и СвеMо; Томе Аквинско; во:ила линијом :о Жана Жака Русоа
(Jean-Jacques Rousseau), чиMава слика свеMа ово;а :оKа Kила је хијерархизована, инеисMичка, сMаMичка и :рушMвено неEроменљива.
Љу:ско :рушMво во:ила је Kожја Eромисао. У име сакрално; и
свеMо;, Kожји засMуEници :оносили су све EолиMичке и :ру;е
:рушMвене о:луке. ПолиMичка ор;анизованосM EосMојала је :а Kи
се овај сисMем, о:носно Kожји Eоре:ак EошMовао. Време није Kило
:оживљено као линеарно, не;о као циклично. КолекMивизам и
наро:ни :ух Volkgeist или Kultur, који је из Mе нужносMи сле:ио,
није имао никакву алMернаMиву, а ин:иви:уалне ᾽слоKо:е᾽ нису
значиле нишMа.
Са рационалисMичком Mеоријом сазнања, која ће љу:ској заје:ници и схваMању су:Kине :онеMи нови оKлик слоKо:е, ро:иће се
и нова велика Eсихолошка искушења и замке. ЧовечансMво је ушло у еEоху Mражених ин:иви:уалних слоKо:а, али је Mа еEоха све
више излазила из Eоља аксиоло;ије и имала све мање јасно Eоимање ДоKра и Зла.
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У :оKа лаициMеMа и рационалне еEисMемоло;ије, време више
није схваћено као циклично и ју:ео-хришћанска Eорука :а се
СEас (у EочеMку Kожански, а не овоземаљски) налази у Kу:ућносMи, о:носно :а је време конMинуирано, исMоријско и линеарно
(коју Eреузима EросвеMиMељсMво у оKлику и:еје „Про,реса”), оMвара ново :оKа. Први елеменM Mо; мо:ернизма јавља се у XVI веку
ка:а EроMесMанMизам EрихваMа и усMановљава :а је сваки Eоје:инац, ван рели;иозних ауMориMеMа, слоKо:ан :а инMерEреMира
свеMе MексMове. У :аљем развоју :рушMва и намеMању ин:иви:уалне воље, сакрална :рушMвена заје:ница Eолако ће EосMајаMи
:рушMвени скуE који ће EочеMи :а се о:ржава на скуEини инMереса, а љу:ска личносM ће EосMајаMи аMомизована је:инка. Мо:ерни
ин:иви:уализам који СEас са:а Mражи у овоземаљском :оњем, а
не више Kожјем, ;орњем свеMу, у овоме MренуMку већ је усMоличен.
Иако и каMолици и EроMесMанMи, као шMо смо већ рекли, овим
сасвим извесно усMановљавају морал сло о е и о ,оворнос и (уEркос каMоличкој инсMиMуцији „аKсолво Mе”), за разлику о: каMоличке философије :рушMва и је:накосMи, EроMесMанMи, калвинисMи и њима слична учења, за:ржали су схва;ање о
1ре ес инацији и ожјој иза ранос и, о носно учење о љу ској неје накос и (ово;а EуMа и на земљи и на неKу). У Mом ;ле:ању на смисао љу:ско; живоMа, онај ко на овом земаљском свеMу усEе, у
свом усEеху ви:и знак своје изаKраносMи, :ок онај који у живоMу
и Eослу не усEе, у свом Eоразу Mакође ви:и неумиMну Kожју вољу.
И Eоре: Mо;а шMо је Kио уво: у мо:ернизам и ин:иви:уализам,
EроMесMанMизам овим у љу:ско схваMање уноси и неку врсMу ине;алиMаризма, о:носно 1ре ес иниране неје накос и љу и, која ће
мно;о касније, EослужиMи :а EасивисMички оEрав:а све неје:накосMи и неEрав:е :рушMва неразвијено; и EочеMно; каEиMализма, о:носно сисMема неје:наких :рушMвених мо;ућносMи (који,
рецимо, и :анас, 2014, вла:а у Mранзиционој СрKији).
СвеMо и Mрансцен:енMално је у новом :оKу несMало, а верKално
Eозивање на њих Eочело је :а служи искључиво у уMилиMарне и
макијавелисMичке EолиMичке овоземаљске сврхе. Већ је инсMиMуција лако; „оEрошMаја ;реха” шMеMила хришћанској :еонMоло;ији, а Eо;о:овала сMварању „инсMруменMалних каракMера” и маниEулације љу:ским Kићима, који ће KиMи усавршени :о научне
равни, на Eример, у :окMрини васEиMања (у сMвари научно; „Eо:ређивања личносMи”) и Eраксе је:но; И;њација :е Лојоле (Ignace
de Loyola).
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СEој философије Томаса ХоKса, философије калвинизма, рационализма, маMеријализма, емEиријске науке, уMилиMаризма и
развијајуће; каEиMализма, аће је ну 1осе ну слику све а и аксиоло,ије која ће човека исMовремено ослоKо:иMи, али и Eоново оковаMи у ланце, мож:а мно;о Mеже о: оних из :оKа феу:ализма.
У насMавку рађања ново; рационално; свеMа, Алексан:ер ХамилMон (Alexander Hamilton) ће у Америци EрокламоваMи новчану
коруEцију као „нужан феномен нововековне :емокраMије”
(мно;о ра:икалније не;о МонMескије (Charles de Montesquieu) у
својој концеEцији Mзв. „меке Mр;овине”) (*1). Почеће, EоMом, ера
финансијских и војно-ин:усMријских раMова и оMвориће се свеM
финансијске сEекулације у коме :емокраMија, нека:ашња
„вла:авина наро:а”, више неће моћи :а се EосмаMра Kез и;ре
уцене и великих сума новца међу инMересним ;руEама и
оли;арсима. Морални и вре:носни асEекM ће у функционисању
:рушMва KиMи ;оMово изKрисан (о:носно осMаће још само ње;ов
верKални асEекM), јер ће, како каже ФилиE Грасе (у насMавку сMаре
анализе америчко; :рушMва коју је :ао још Марк Твен (Mark
Twain)(*2), лакше KиMи ономе који је Eочинио ;рех или злочин, а
имућан је, не;оли оном ко је невин и сиромашан. Тако ће сам
EринциE слоKо:е у име ко;а је љу:ско :рушMво Mежило :а сеKе
(Kез виших Mрансцен:енMалних сила) само уређује, са:а, у новом
оKлику MоMалиMаризма, KиMи укинуM.
МеђуMим, ХоKсова Mра;ична слика човека („Човек је човеку вук”),
заMим релаMивизација и уMилиMарисMичко (Јеremy Bentham) Kрисање ;ранице између Eојма ДоKра и Eојма Зла, :ва су најEо;уKнија моменаMа за љу:ску Eсиху који су :онели, с је:не сMране
схизофрене, а са :ру;е EсихоEаMске Eсихолошке Eрофиле, оKрисе
и Eосле:ице. Наиме, :окле ;о: у љу:ској Eсихи EосMоји Eоларизација на ДоKро и Зло, :оMле човек може :а Mежи :а изKе;не Зло и
:а :осMи;не ДоKро (ово Eосле:ње несво:иво на уMилиMарни EринциE КорисносMи), у чему се, кроз различиMе форме и EосрMања,
сасMоји и чиMав смисао ње;ово; :еонMолошко; живоMа. Поје:инци који не Eосе:ују осећај за ову разлику, на неки о: начина
Kивају иманенMно кажњени. Али, ако чиMаво љу:ско :рушMво
EресMаје :а Eрави разлику између ДоKра и Зла, или ако Eође EуMем који није у сMању :а разлучи је:но о: :ру;о; (у случају :а се
неким Mрећим ре;улаMором, као шMо је новац, је:но може формално EревесMи у :ру;о Kез искорењивања феномена Зла, о:носно Kез искорењивања љу:ске EаMње), он:а човечансMву EреMи
EовраMак у оEасну исMоријску ре;ресију.
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У овом исMоријском уво:у, ми смо намерно усMановили анало;ију између еMичко; уMилиMаризма и Eсихолошко; Eрофила у коме је инсMанца савесMи „На:-Ја” не:овољно оформљена или само
релаMивна, Mе ће Mа анало;ија KиMи ;лавна ниM наше касније расEраве.

ГЕНЕЗА ПСИХОПАТИЈЕ, КЛИНИЧКИ ПРОФИЛ И
КАКО ГА ДИЈАГНОСТИФИКОВАТИ
Којој ;о: Mеоријској Eсихолошкој и EсихоEаMолошкој оEцији :а
EриEа:амо, инсMанце личносMи (Оно, Ја и На:-Ја, о:носно Id, Ego
и Super-Ego) нису за нас сEорне и можемо их смаMраMи
оEшMеEрихваћеним мо:елима који се Eрево:е у Eсихолошке
емEиријске закониMосMи. Такође, у класичној нозолошкој EсихоEаMолошкој Eо:ели на неурозе, ,раничне случајеве, 1сихозе и 1сихо1аије, највећа клиничка мисMерија (вероваMно зKо; немо;ућносMи
клиничко; EсихоMераEијско; ра:а и MреMирања, али и Eрецизно;
:ефинисања као јасне KолесMи), осMаје расвеMљавање различиMих
асEекаMа 1риро е 1оремећаја 1сихо1а ија.
Наслањајући се на КанMову (Emmanuel Kant) изреку о „звез:аном неKу на: нама и моралном закону у нама”, Си;мун: Фрој:
(Sigmund Freud) Eисао је :а је за разлику о: величансMвених
звез:а, нескла: о:сусMва савесMи и „неморалносMи” велико;
Kроја љу:и, Kио велики „EроEусM у Kожјем сMварању”. СавесM
јесMе у нама, али она Mу није о: рођења и за разлику о: енер;ија
Kиолошке на;онске инсMанце „Оно”, енер;ија инсMанце личносMи
„На:-Ја” сMвара се :у;оMрајно Mоком о:расMања и сазревања, али
није нимало извесно :а ће она KиMи на за:овољавајући начин и
сMворена. Колико ;о: :а има :оKре урођене :исEозиције, мало
:еMе је аморално Kиће, Kез унуMрашњих кочница својих имEулса
који Mеже :ирекMном и Kрзом за:овољењу.
У EсихоEаMолошкој нозоло;ији, ;руEа EсихоEаMских оKољења
више не;о ије:на :ру;а Eоказује с1ој ,ене ских и руш вених, о носно сре инско-социјалних ејс ава на личнос . ЧесMо је ов:е чак
EоMEуно јасан EримаM ових :ру;их :рушMвених чинилаца. Јасно
је :а за развој сваке EсихоEаMске клиничке слике, у узрочном
смислу велику о:;оворносM имају ро:иMељи који, Eружањем :оказа љуKави, EреMњом или казнама, које во:е Eроцесу инMернализације ро:иMељске сMро;осMи о: сMране :еMеMа, оцрMавају и мо368
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:елују рани :ечји каракMер. У најKољем случају, разрешење
Е:иEалне фазе и усEешна и:енMификација са ро:иMељем исMо;а
Eола EосMавиће на з:раве основе :еMеMово На:-Ја (СуEер-Е;о) као
инсMанцу савесMи. „Ја-И еал” јесMе осMаMак сMаре Eре:сMаве (:еMеMово :ивљење ро:иMељу) оца и мајке, са којим ће се наше Ја уEоређиваMи, насMојећи :а Mај и:еал :осMи;не кроз Mежњу за усавршавањем. Тако сMворено На:-Ја носиће чиMав живоM у сеKи све
Mра:ицијске вре:носMи које су се Eреносиле из ;енерације у ;енерацију :аMе ;руEе или наро:а. Али, у случају :а ова инсMанца
личносMи у :еMињсMву није :оKро оформљена, или :а уоEшMе
није оформљена усле: различиMих Mраума, омеMене и:енMификације са ро:иMељем, или усле: EосмаMрано; и :оживљено; насиља, EосMоји врло велика вероваMноћа :а EсихоEаMолошки Eрофил Mакве осоKе склизне ка EсихоEаMској слици не1ос ојања
осећаја кривице (ш о је у ло,ичкој вези са не1ос ојањем инс анце савес и). О: EочеMка је, :акле, јасно :а је ов:е у ценMру све;а уEраво
:еMеMов карак ер, о:носно ње;ова развојна (мал)формација која
за соKом Eовлачи насMраносM афекMа, воље и на;онско; живоMа
Kу:уће осоKе. ЗаMо је неEосMојање сMи:а и кривице у :ечјем Eонашању (Eосле EеMе, или шесMе ;о:ине живоMа) Eрви ин:икаMор
оEасносMи која ће се касније развиMи у физичку и Eсихичку а;ресивносM усмерену увек ка – с1оља, на ру,е личнос и или на руш во.
Ово се може исEољаваMи на разне начине, али је:ан о: MиEичних
начина исEољавања Mакве сMранEуMице Kиће слика а;ресивно;,
неувиђавно;, неосеMљиво; или са:исMичко; иживљавања :еце
на: :ру;ом слаKијом :ецом или на: живоMињама. Јасно је :а ће,
ако са оваквим :еMеMом није рађено на време и а:екваMно, :ок је
још Kило мо;уће :а се ње;ови сеKични и а;ресивни имEулси :ру;ачије усмере, расцеE између свесно; и несвесно; :ела ње;ове
личносMи осMаMи као Eосле:ица лоше и:енMификације и лоше;
конMакMа са самим соKом, Mе ће каснији EсихоEаMски Eрофил врло вероваMно EосMаMи консMанMа, а социјална :еликвенција или
криминал, су:Kина.
Таква личносM која Eосе:ује EсихоEаMску црMу, а EосеKно она
ко: које је захваћен и чиMав каракMер, неће KиMи сEосоKна за :оKру суKлимацију својих а;ресивних на;она (коју EосMиже сваки
сMваралац), ниMи ће KиMи сEосоKна за Kило какав ви: сMваралашMва и Mрансцен:енције (већ смо консMаMовали :а је, за разлику
о: осMалих :ија;ноза, ко: креаMивних сMрукMура личносMи, EсихоEаMски Eрофил најмање засMуEљен). Ка:а је у EиMању EозиMивна „ре,ресија у служ и Ја”, овај механизам о:Kране EоMаEања у
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фанMазију и накна:но; враћања у реалносM, Mакође је ко: сMваралаца увек веома снажан и Eсихоанализа ;а :оKро оEисује. За разлику о: сMвараоца који најчешће Eосе:ује јасну EреморKи:ну
сMрукMуру личносMи коју заMим моћно суKлимира, оKра:и, симKолизује и искорисMи у „служKи Ја”, извесно је :а личносM са а;ресивним EрMља;ом, а Kез сMваралачко; :ара, ника:а неће EосMаMи Eро:укMивна, ниMи ће усEеMи :а осMвари некакво умеMничко
или научно :ело. НаEроMив, Mаква осоKа ко: које На:-Ја није формирано, оKразоваће се као инсMруменMална, маниEулаMивна, неемEаMична, чесMо на EаMолошки начин „EсихоEаMска сMрукMура”.
Њене насMраносMи ће увек KиMи свесне или вољне, а EсихијаMријска :ија;ноза ће (ако није у EиMању комKинована клиничка
слика) у Mаквом случају иEак, шMо је за Eравосуђе изузеMно важно, сачуваMи Eојам „урачунљива осо а” (иако ко: Mзв. „еEилеEMои:не EсихоEаMије” :олази :о на;ле смене емоција и :о велике
имEулсивносMи, Mо сMање се не може смаMраMи „сужењем свесMи”
у Eравом смислу Mе речи).
Било :а је реч само о :исEозицији, о црMи личносMи, или о чиMавом каракMеру, не улазећи у све MиEове ово; оKољења (алкохолне, е1иле1 ои не, схизофрене, хис ерои не, сексуалне и циклои не
1сихо1а ије, као и Kројна комKинована сMања и комKиноване
:ија;нозе), рећи ћемо само :а основна Eриро:а нозолошке ;руEе
и феномена „EсихоEаMија” у клиничкој :ија;носMици увек има
сле:еће ;лавне каракMерисMике:
1) реч је о неоKрађеној а,ресији усмереној у;лавном на с1ољашњи
све (а не на унуMрашњосM личносMи);
2) каракMерисMичан је не:осMаMак ин рос1ек ивнос и ко: овакве личносMи;
3) каракMерисMична је неувиђавносM, не-ем1а ичнос , немо;ућносM уживљавања у Mуђе емоције, усле: не:осMаMка самих
емоција;
4) каракMерисMично је не1ос ојање осећаја кривице, о:носно немо;ућносM изазивања Mакво; осећања ко: EсихоEаMско; Eрофила
у чисMом оKлику, а закржљало осећање кривице у комKинованим :ија;нозама (уEраво заMо шMо у :еMињсMву није оформљена (или није :оKро оформљена) инсMанца савесMи);
5) каракMерисMично је свесно и 1реме и ирано маниEулисање
:ру;им љу:има;
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6) реч је о Eоремећају који је :рушMвено условљен, или Kарем
своје Eраве оKрисе :оKија у заје:ници (оMу: :ру;и назив социо1а ија);
7) ко: Eрекршаја и злочина које чине овакве личносMи, веома је
вероваMан реци ивизам усле: неEосMојања унуMрашње; корекMива.
Са лицем које је :ија;носMификовано као 1сихо1а ски карак ер
(лице које 1осе ује не само 1сихо1а ску цр у, не,о је 1сихо1а ијом захваћен чи ав карак ер), из наве:ено; разло;а немо;уће је ра:иMи
Kило какву EсихоMераEију, јер она Eочива уEраво на изазивању
осећаја кривице (KолесMан човек је конкреMно или е;зисMенцијално крив или Eрема :ру;има, или Eрема самоме сеKи). ПсихоEаMа је осоKа која не може :а осеMи кривицу, каракMерно је :еформисана и сMо;а оваква осоKа Eре:сMавља EоMенцијални ор;ански
разарач сваке заје:нице. Понека: је Mаква :ија;ноза комKинована са ауMориMарним и EерверMираним MиEом личносMи Mзв. хе ерономно, морала који су о:лично оEисали и ко;ниMивисMа и консMрукMивисMа Жан Пијаже (Jean Piaget) и социјално-Eсихолошки
мислилац Тео:ор А:орно (Theodor Adorno), у случају :а је у оKолелом лицу очуван какав-Mакав осећај моралносMи (макар и онај
хеMерономни који се заснива на сMраху о: казне). Али, мно;о чешће EсихоEаMска сMрукMура личносMи нема никакав морални
осећај.
Док је ко: неуроMичара инсMанца савесMи „На:-Ја (СуEер-е;о)
наизменично, или јако слаKа, или Eрејака (у овом Eосле:њем
случају, она је кажњавалачка), :оMле Mе инсMанце у Eрофилу EсихоEаMе ;оMово :а нема”.
У случају високе инMели;енције EсихоEаMски Eрофил је маниEулаMор, :рушMвени социоEаMа и са:исMа несEосоKан за морална
осећања (јер нема формирану инсMанцу савесMи, На: Ја), а у случају ниско; инMелекMуално; факMора, као и еEилеEMои:но; каракMера EсихоEаMије (на;ла са:исMичка Eражњења емоција) из
ове се ;руEе чесMо ре;руMују уKице или крвни злочинци. У EсихоEаMоло;ији су овакви EацијенMи EознаMи и EреEознаMљиви Eо Mоме шMо се ника:а не кају за Eочињена уKисMва (уEраво зKо; неEосMојања осећаја кривице), већ се Eонека:а чак и јавно Eоносе
њима, најављујући Eочињење нових :ела. Њихова саморефлексија је равна нули, реци:ивизам њихових а;ресија, злочина или
Eрекршаја је ;оMово Eравило, а :есMрукMивна шMеMа коју чине
:ру;им члановима заје:нице је о;ромна. Али, као :еликвенM,
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EресMуEник, или злочинац, EсихоEаMа је увек мно;о више о: ово;
EсихоEаMолошко; и клиничко; о:ређења, јер, како Mо још Ерих
Фром Eоказује, каракMер Eоје:инца и каракMер :рушMва налазе се
у ло;ичкој и ор;анској вези. ПсихоEаMски Eрофил је, Mакође, можемо Mо Eоуз:ано :а Mвр:имо, Eсихолошка изве:ена Eосле:ица
је:не сEорне еMичке :окMрине, је:не нехумане социоло;ије и је:не е;оисMичне и EесимисMичке слике свеMа.

ДИЈАГНОЗА ПСИХОПАТИЈЕ: ОД СЕРИЈСКИХ УБИЦА
ДО ДАРВИНИСТИЧКОГ ДРУШТВА
У :рушMвеном смислу EсихоEаMа је рециEрочан слици нововековно; ослоKођено;, али EерверMирано; :рушMва: он је сEој ослоKођено; о: цензуре, KезKожно;, маMеријалисMичко; и уMилиMарно; човека, који се о:авно не ослања на ум, а нека:а више ни на
разум. Он не зна за EоунуMрени морални закон и не сMаје у злоуEоMреKи своје околине све :ок ;а нека физичка или :ру;а сила у
Mоме не заусMави. МонMескије је Eисао :а сваки човек који има
власM „у својој власMи и:е све :оMле :ок не :ође :о ;раница ” (*1).
Клинички EсихоEаMа, међуMим, ни Mе ;ранице не EошMује и реа;ује само на физичку силу, о:носно само на физичку маMеријалну казну или на неки оKлик засMрашивања који на ње;а може :а
:елује. Ов:е, међуMим, MреKа рећи :а велики :ео казни , Eа ни засMрашивања, на овакве карак ере уо1ш е не елује, зKо; че;а је о:увек Kило веома сEорно EиMање нека:ашње; извршавања смрMне
казне на: нај;орим Eримерцима ове врсMе (;:е су у EиMању Kиле
најчешће комKиноване :ија;нозе). ИсEосMавило се :а је, у великом Kроју случајева, смрMна казна у Mаквим околносMима :еловала засMрашујуће на оне који нису ни Kили склони ексMремним
злочинима, :ок на Eраве уKице (мисли се на :оминацију ;енеMских чинилаца) она уоEшMе није :еловала засMрашујуће.
Али, враMимо се Eоново социјалним чиниоцима. Ви:ећемо :а
слеEило EоMрошачко; и уMилиMарно; :рушMва умно;оме и о:увек и:у на руку EсихоEаMском Eсихолошком Eрофилу. Мож:а је
EоMреKно Eо:сеMиMи на социјалне и моралне Eара:оксе који овоме и:у у Eрило;: крвни уKица у највећој :анашњој војној сили
свеMа и неолиKералној маMеријалној философији коју она EроEа;ира, Kез оKзира на Mежину сво;а злочина, Eо: условом :а има
маMеријалне мо;ућносMи, може :а EлаMи, о:носно :а оMкуEи
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своју условну (или Kезусловну) слоKо:у, чиме се оKесмишљава
свака Eрав:а или Mежња ка њој. На елекMричну сMолицу, у мно;им :еловима америчко; :рушMва, о:лазе само они злочинци
који нису у мо;ућносMи :а своју слоKо:у финансијски оMкуEе.
Већ смо консMаMовали :а су Eсихолошки и социолошки Kихејвиоризам, или изврну Скинеров кавез („Велики KраM”), само израз
:рушMвено; неразумевања и неуко; Eримењивања озKиљних
Eсихолошких закониMосMи Mеорије учења и условљавања. Инжењери оваквих EаMолошких заје:ница уEраво не Eознају законе
Eсихоло;ије, који већ :у;о времена човеку :ају мо;ућносM :а неке оEасносMи социјално; условљавања изKе;не, захваљујући Mоме шMо наука већ :оKро Eознаје како :елују усMановљене EравилносMи љу:ске Eсихе.
Чињеница је и :а EсихоEаMски Eрофили, Eрема Гаусовој (Gauss)
нормалној расEо:ели, вероваMно EосMоје у свим временима и у
свим :рушMвима. Али, може се рећи :а је уEраво :рушMво које
фаворизује сурово Mакмичење Kез јасних моралних Eравила и Kез
икакво; Eојма заслу;е, не кажњавајући маMеријално Kо;аMе, већ
искључиво сиромашне (који нису имали ни је:накосM EочеMних
мо;ућносMи) најKољи хумус за овакву EоMиснуMу EаMолошку
Eсихолошку сMрукMуру личносMи, о:носно за њено исEливавање
на :рушMвену Eовршину.
МеMафорично речено, нови/сMари MиE EсихоEаMске личносMи у
оваквом финансијском MоMалиMаризму о:менио је нека:ашње;
„ново; неEоKе:иво; на:-човека” из :оKа комунизма. Али, ово је
са:а неEоKе:иви раскорењени, зави:ни, инMересни „Eрофиман” и :рушMвени маниEулаMор, е;оисMа, хе:онисMа, KезоKзиран,
аморалан, а;ресиван, са:исMа, анално сMрукMуриран, уз о:сусMво
осећаја кривице или милосMи, суров и Eонизан исMовремено
(Eрема неурози: „;оре-:оле”, коју у својој „Ин иви уалној 1сихоло,ији” (*3) :оKро оEисује Алфре А лер (Alfred Adler), или у „Психоло,ији мо ивације”*(*4) Пол Дил (Paul Diеl). Овакав сMвор крчи свој EуM
ка врху љу:ско; уMилиMарно;, сурово;, :арвинисMичко; :рушMва,
а оно ни само више нема механизме :а ;а осу:и, или казни.
Психолошки и:енMиMеM човека се у Mаквом :рушMвеном сисMему MоEи, а Eриро:не Eосле:ице ове завршне :раме EосMају Kрзо
ви:љиве: јавља се љу:ска у:војеносM, EовршносM, не:осле:носM,
EреврMљивосM и а;ресивносM Kез оKзира и икакво; милосрђа Eрема слаKијем Kићу, које се :оживљава као нужни :рушMвени оMEа:. „Цезаризам”, али онај Kез сMварне :уховне и физичке моћи,
заразио је Kле:е ликове ме;аломанско; хо:а Eо Mаквој квази-:еМИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ
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мокраMској свако:невици. ДрушMвене луMке на концу :ивље; каEиMализма излазе на сцену и сваку реченицу Eочињу и завршавају са „Ја”. Свако о: хиља:у и је:но; „Ја” новонасMале :рушMвене
KезKожне и KезMрансцен:енMалне, ме;аломанске, EрофиMне хоризонMале жели :а се само оно из:и;не на: :ру;има. Сви закони
КеоEсове Eирами:е у којој :уша не Mрули јер EошMује висину, у
оваквим :рушMвеним условима су унишMени. Ова мо:ерна :арвинисMичка :рушMвена и EолиMичка и;ра је и;ра Kез Eравила, и;ра „нео;раничено; нере:а”, како Kи рекао РоKерM Музил (Robert
Musil)(*5), у којој ;лас „Ја, на ен;леском)” свемоћно Eовезује Kило
шMа са Kило чим. Све се налази у инцесMуозној хаоMичној вези и
сEлеMу, све је је нако и 1оравњано. УEркос Mоме, свако Eоје:иначно
Kезначајно Ја у Mаквом :рушMву лажно; и наKујало; ин:иви:уализма жели :а саMре :ру;о конкуренMно Ја. По узору на овакав
мо:ел елиминаMорске џун;ле, ;оMово сва Kивша комунисMичка, а
са:а EолиMичко-економски „Mранзициона” :рушMва личе, као
клонови, је:но на :ру;о: и срEска :анашња :уховна Mранзиција
Mакође је сурова, Mакмичарска, немилоср:на, Ја-ценMрична, хисMерична, Eовршна и EреврMљива.
Понашање које се нека:а смаMрало EринциEом EлеKса: оMимање, ;раKеж, Eревара, лаж, Kука, раз;олићавање, завођење… у
Mаквом :рушMву на:јачава нека:ашње хришћанске, арисMокраMске и :еонMолошке (хуманисMичке) EринциEе ;рађене и Kрањене
сMоMинама ;о:ина. На овај начин, ;оMово :а је измењен „феноMиE” сMарих хришћанских вре:носMи.
МеђуMим, на срећу, у љу:ском Kићу и :аље EосMоје и ,ено и1 и
архе и1 насла;аних искусMава, који, уEркос свему, у раскорењеној, EоKеснелој, „ослоKођеној”, сеKичној је:инки XXI, века, као
:ар више силе, и :аље лаMенMно живе, Mрају и :елују узрочно на
љу:ско Eонашање.

ПСИХОПАТИЈА КАО ЕНДОГЕНА АГРЕСИЈА, АЛИ
СОЦИЈАЛНА БОЛЕСТ: МУЗИЛОВ ЧОВЕК БЕЗ
СВОЈСТАВА КАО ДЕО ДРУШТВА БЕЗ СВОЈСТАВА
Ви:ећемо :а се у :рушMвеним условима који фаворизују
EсихоEаMску слику свеMа и EсихоEаMски Eрофил личносMи, Жан
Жак Русоова :рушMвена ;ешMалMисMичка (више о: EросMо; зKира
је:инки) „volonté générale” EосMеEено ;уKи, а :а најEросMији
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кванMиMаMивни зKир сеKичних инMереса аMомизованих је:инки
Eреузима вођсMво љу:ском заје:ницом као какофонија „јавно;
мњења”, Kез оријенMације ка вре:носMима, или ка Eојму :рушMва
врлина. Си;мун: Фрој: ће оEисиваMи EаMоло;ију уEраво Mакво;
е;оисMично; човека (Mакво; е;оисMично; :рушMва) који је
наEусMио Mрансцен:енцију и Eовукао се у унуMрашњосM
соEсMвене сеKичне личносMи, :ок ће Карл ГусMав Јун; и :аље
вероваMи :а љу:ско Kиће лишено нече;а више;а о: сеKе, осMаје, у
сушMини, само ;ола илузија.
Берђајев (Никола́й Алекса́н:рович Бер:я́ев)(*6) је социјалне
класе смаMрао Kесмислицом (у о:носу на исMинске разлике међу
личносMима), али је Eисао :а је :рушMво у коме свако ра:и за свако;а мно;о хуманије о: оно; у коме су сви свима само EсихоEаMско, усEуMно и Eролазно сре:сMво у :осMизању неко; уMилиMарно;, EрофиMно; и свеMовно; циља. Овај мислилац је, Kез сумње,
носио у сеKи снажан хришћански :еонMолошки археMиE смисла
живоMа , замисао социјалне Eрав:е, заMим француски „социјални
у;овор” као Mековину XVIII века, али и чиMаву љу:ску :у;у KорKу
за осмишљавање хумано; EосMојања.
Ми :анас можемо :а EосMавимо EиMање: :а ли је у XXI веку мо;ућ EовраMак на :емокраMију Eрема вре:носMи а не искључиво
Eрема а;ресивној Kројчаној на:моћи? Да ли је мо;уће Eоново
Eроналажење смисла алMруисMичко; живоMа за којим смо Mра;али Mолико сMоMина ;о:ина? Можемо ли :а заусMавимо колекMивну ауMо:есMрукцију и :а се враMимо на исMинско Mражење љу:ске
Eсихолошке и EолиMичке слоKо:е која EосMоји само у најхуманијим колекMивним о:лукама?
Можемо ли оEеM :а сMворимо „ново;-сMаро; неEоKе:иво; на:човека” који не мора :а се Eлаши Kожјих висина, али који мора :а
уви:и Kесмисао сво;а Mрајања у EсихоEаMској, ре:уцираној слици искључиво уMилиMарно; и је:но:имензионално; (:а се Eослужимо изразом ХерKерMа Маркузеа) живоMа?
Докле ;о: можемо :а осеMимо Kарем сMи: Eре: закључком
EаMолошко; сMања :ија;носMификоване EсихоEаMије у којој се
:анас као чиMава љу:ска заје:ница налазимо (сâм EсихоEаMа
није у мо;ућносMи ово :а осеMи, јер је Mо за ње;а „petitio principii”),
:оMле је Kарем Mаква анализа, за нас еMички веома охраKрујућа.
У EроMивном, сви Kисмо EосMали само Eуки Музилови „љу:и
Kез својсMава” и Kили Kисмо осуђени :а живимо, Kез икакво; колекMивно; и:енMиMеMа и Kез икакво; :рушMва у Eравом смислу
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речи, у је:ном Eразном и схизофреном „;ре;арном мношMву Kез
својсMава”. (*5).

БАНАЛНИ ПРИМЕРИ ДРУШТВЕНЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ,
НЕСЛОБОДЕ И ЛАЖНЕ РАЦИОНАЛНОСТИ
Ви:ећемо, Mакође, :а је и чиMав овај :рушMвено маниEулаMивни и
EоMрошачки сисMем рано;, сурово;, :арвинисMичко; каEиMализма заснован на феноменоло;ији 1реваре и 1ра еће руш вене и иниви уалне 1араноје. Цео овакав сисMем функционише увек на 1сихо1а ском начелу немилоср:но; израKљивања :ру;их Kића,
о:носно на емEиријском EринциEу EросMе Eреваре, вреKања и
хваMања човека у ње;овим на;онима, или слаKосMима. Циљ је ухваMиMи човека у ње;овом сMраху, у ње;овој EерманенMној Eсихолошкој, економској и моралној зKуњеносMи, Mе, Mако, кроз Eокушај снажно; условљавања сMвориMи о: љу:ско; Kића EоMрошача
зависно; у највећем мо;ућем сMеEену. Крајњи циљ јесMе :а овакав човек EосMане сличан Eаранои:ном, EреEлашеном зависнику-наркоману који сваки EуM изнова Eлаћа (куEује, :аје, о:риче
се) :а Kи се ревиMализовао, Mе :а он не може ни :а схваMи :а се налази у је:ном ланцу неслоKо:е Kез EовраMка, из ко;а више уоEшMе
не може :а искорачи. ЧиMав Mакав EоMрошачки Mочак нехумане
међузависносMи и Eосле:ичне Eараноје као :а зKуњеном љу:ском Kићу „сMарозавеMно” и освеMнички Eоручује сле:еће: „оEеM
си усEешно Eреварен, усEешно си ухваћен у соEсMвену слаKосM,
мораћеш сваки EуM изнова :а се сEасаваш о: лукавосMи наше;
сисMема!”.
Даћемо ов:е неколико је:носMавних Eримера како Kисмо
илусMровали овај социјални заMворени маниEулаMивни кру; из
ко;а је немо;уће изаћи, а који у Eравом смислу речи може :а се
окаракMерише као насMран, Eасивно-а;ресиван, о:носно уEраво
„EсихоEаMски”.
Узмимо Kаналан Eример уEоMреKе мо:ерних рачунара који заисMа Eре:сMављају велику Mехнолошку Mековину. МеђуMим, и Eоре: Mо;а шMо је ;енијални Никола Тесла веровао :а ће информација за све љу:е је:но;а :ана KиMи EоMEуно KесEлаMна, целокуEан
овај информаMички (не научни, већ куEоEро:ајни) свеM и сисMем
:анашње; MржишMа окреће се и сам сеKе о:ржава на исMи овај
:арвинисMички начин. Свако:невно ;енерално Eро;рамирано
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улеMање разноразних Mехнолошких вируса у сисMеме EоMрошача,
уKацивање неви:љивих Mехничко-финансијских и :ру;их
шEијуна у рачунарске Eро;раме, на;они човека, не само :а ;уKи
време на оно шMо је ефемерно и шMо ;а сEречава :а сMвара и ра:и,
већ ;а Mера :а Kу:е све већи зависник и све чешћи куEац све
Kољих и Kољих „елекMронских зашMиMа”. Такође, у рачунар се
EоMрошачу свако:невно уKацују и увеличани Mелефонски Kројачи, који Eовлаче лажне рачуне и лажне наEлаMе. ПоMрошач Mо може :а оMкрије само ако Eоново куEи још Kољи „:еMекMор” Eреваре. Ло;ика Eроцеса у сеKи носи EсихоEаMску црMу par excellеnce
која нам, заEраво, ру;ајући се, Eоручује: „ко вам је крив, ако нисMе на време EримеMили Eревару, изволиMе EлаMиMе вашу ;решку
и неEажњу. Ваше је Kило :а Kу:еMе оKазриви и :овољно Eаранои:ни, а наше је :а варамо…” … Оно;а MренуMка ка:а се корисник
о: сличних смеMњи оKезKе:и, на:ајући се :а ће наћи макар мали
MренуMак Eре:аха и мира, „уљези” који улећу у ње;ов информаMички сисMем већ су се осавременили и већ EриEа:ају новој ;енерацији, Mе он Eоново мора Eаранои:но :а реа;ује и :а куEује најновије :исEозиMиве :а Kи се зашMиMио. Ова сEирала Eонавља се
ad infinitum, јер на Mој међузависносMи лажних, о:носно Eравих
EоMреKа заEраво све и Eочива. По рошачки сис ем а 1риори 1ре виђа а љу ско иће нема и не ре а а има ни ушевно,, ни физичко,
мира, јер ај сис ем из човеково, вечно, с раха, с ре1ње и немира, за1раво и цр1и свој највећи о р ни замајац.
Узмимо :ру;и је:носMаван Eример. Сиромашни сMу:енMи који
у развијеном свеMу Mраже Eосао, Mакође су :анас у;лавном уEућени :а Mо чине Eреко инMернеMа. Ка:а они Eронађу и оMворе формуларе које MреKа :а исEуне за своје кан:и:аMуре, формуларе
које Eраве :ржавне усMанове, он:а им се на екрану Eојави :ознака која их оKавесMи :а су Eринуђени :а формулар исEуњавају
Eреко „ко:ова”, шMо значи :а ако немају о:ређене ко:ове, не мо;у уоEшMе :а оMворе формулар. Да Kи :ошли :о Mих ко:ова, EоMреKно је :а EреMхо:но окрену сEецијалне Kројеве Mелефона који у
неким евроEским земљама Eочињу са 08 и изузеMно су скуEи,
али EоMреKни ко:ови (EрисMуEне шифре) мо;у :а се :оKију искључиво Eреко :аMих Mелефонских Kројева. За Eозивање ових
сEецијалних Kројева, MреKа инсMалираMи EосеKне Eро;раме на Mелефонима који Mакође кошMају. Бројеве је, EоMом, EоMреKно окреMаMи више EуMа, јер најмање :ва различиMа ко:а оMварају неки
Eонуђени формулар. Дакле, Mек ако, и EошMо, Mих неколико скуEих Mелефонских Kројева EлаMе, сMу:енMи који Mраже Eосао мо;у
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:а Eокушају :а исEуне формулар којим ће они, заEраво, MражиMи
своје основно љу ско 1раво :а ра:е, о:носно Eраво :а Eронађу неки
Eосао и сMекну EочеMна финансијска сре:сMва. Али ви:имо :а је и
ово њихово основно љу:ско Eраво, Mакође, а Eриори, условљено
имовинским сMањем.
Ло;ички закључак који из све;а ово;а EроисMиче јесMе :а онај
ко нема новца не може ни :а Eокуша :а EоMражи ле;алан начин
како :а новац зара:и, Kез оKзира на нуж:у, жељу и искреносM
EоMреKе :а ра:и. Човек у оваквом сисMему мора :а Eлаћа уEраво
Mо своје елеменMарно љу:ско Eраво које ничим не Kи смело :а Kу:е условљено (на Eримеру EолиMичко; и ;рађанско; Eрава ;ласа
Kирача (али и Eрава на ра:) знамо :а елеменMарна љу:ска Eрава
;ласа и ра:а, EреMхо:е сваком :ру;ом финансијском Eраву и оKавези).
Чак и ако о:ређена осоKа има срећу :а Eронађе Eосао и :а све
своје финансијске оKавезе ре:овно измирује, EоMрошачки сисMем је EосMављен Mако :а EоMрошач ни у је:ном MренуMку нема ни
:ушевно;, ни физичко; мира. Такво Kиће сMално мора :а живи у
философији и Eсихоло;ији оEреза, сMраха и Eараноје, Mе :а моMри
и :ознаје који сле:ећи шраф сисMема намерава :а ;а заMекне
зKуњено; и :а ;а Eревари, како Kи заврMео неки нови замајац EрофиMа. Све је ово заMворен кру;, који умна неконформисMичка
Kића мо;у :а сEознају и осу:е, али врло Mешко из ње;а мо;у :а
изађу.
ЧиMава Mа ло;ика EоMрошачко; сисMема циркуларно; Kесмисла, KезоKзирносMи и 1асивне а,ресије, Eрав:а се, о: сMране својих
Mвораца, ефикасношћу и рационалношћу. Али, на основу оно;а
шMо Mаква ло;ика у љу:ским живоMима сMварно Eроизво:и
(сMрах, неизвесносM, зKуњеносM, Eараноју, :еEресију, Kес и а;ресију), исMа се никако не може смаMраMи ни ефикасном, ниMи рационалном, не;о уEраво мани1ула ивном и а,ресивном. Наиме, несрећни љу:и, Eо: сMалним EриMиском Eревара које намерно
сисMемаMски лове њихову неEажњу, слаKосM, наивносM и зKуњеносM, не мо;у ни у чему :а Kу:у ефикасни. ПознаMо је :а несрећа
и неза:овољсMво Eроизво:е смањену моMивацију за ра: и за живоMну KорKу у сваком Eо;ле:у, Kу:ући :а зKуњеносM, Kес и љуMња
никако не мо;у :а о:рже љу:ски инMринсички моMив. Ова сMања
:уше :елују као алкохол. Она у Eрвом MренуMку Eојачају „жељу за
KорKом”, али заMим је о:мах, сушMински, Eсихолошки ослаKе.
Љу:ско Kиће које схваMи :а је Eреварено и :а је заEраво сMално
сисMемаMски варано, моKилише се из револMа у краMком :аху, али
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на :уже сMазе EосMаје очајно и :еEресивно, јер ову е;зисMенцијалну увре:у и аEсур: никако не може ни :а схваMи, ниMи :а оEрав:а. Човек се у :уKини сво;а Kића не мири са лажном рационалношћу или аEсур:ом. УEраво ово љу:ско немирење са аEсур:ом
јесMе о:;овор на;она живоMа на EреEознавање симEMома на;она
смрMи, ка:а :о Mакво; MренуMка и осећаја, у живоMу :ође.
Дакле, ви:ели смо :а никакве сушMинске рационалносMи у
оваквом смишљеном и сисMемаMском варању и на:му:ривању
љу:и нема. У ;лоKалној равни Mо све Eроизво:и неза:овољсMво и
хаос, смањујући сваки мо;ући скла: и ефикасносM заје:нице. Као
и уMилиMарни EрисMуE моралу, који у крајњој консеквенци завршава у самоEоKијању и у ауMо:есMрукцији, Mако и ова ло;ика лажне рационалносMи, а у сушMини ло;ика EомеMње, рушења и умрMвљивања, не :оноси нишMа :ру;о :о соEсMвено EоMирање.
На несрећу, њу је осмислио аш онај 1сихо1а ски, мање
ин ели,ен ан (о носно, мање уман), али физички наја,ресивнији ео
љу ске 1осрнуле заје нице. ШMавише, и е;зисMенцијалне љу:ске
каMе;орије, као шMо су смрM или лу:ило, у оваквим :рушMвима
која су сва љу:ска Eрава Eо:ре:ила само је:ном је:ином
финансијском Eраву (и оKавези) Eре:сMављају „роKу Eо:ложну
новчаној ре;улацији”. По:сеMимо се на овом месMу на Mо :а је
француски философ Мишел Фуко (Michel Foucault)(*7) с Eравом
Mвр:ио :а се зрелосM и хуманосM је:но; :рушMва мере ње;овим
о:носом уEраво Eрема :ва феномена: смрMи и лу:илу. ЗаMо са
мно;о разло;а можемо :а кажемо :а су оваква имEлициMна
философија Eрофано;, вул;арно;, уMилиMарно; и :икMаMорско;
маMеријализма и на њему Eочивајуће; вре:носно; сисMема ,
о:носно, Kоље рећи ње;ово; о:сусMва, ор;ански разарачи сваке
љу:ске заје:нице.
Оно шMо је у својих „ДесеM сMраMе;ија маниEулације јавним
мњењем”, анализирајући северноамеричко :рушMво, оEисао
Ноам Чомски (Noam Chomsky), јесMе уEраво изванре:ан оEис
је:но;, у Eравом смислу речи, 1сихо1а ско, 1ро,рама мани1улације
масама: 1. с ра е,ија замарања љу и и о у1љивања њихове
кри ичнос и за авом, 2. с ра е,ија намерно, изазивања 1ро лема,
након че,а сле и 1ону а решења које о ,овара влас има, 3. с ра е,ија
1ос у1нос и не1о1уларне мере, 4. с ра е,ија о ложено, у у ућнос ,
5. с ра е,ија инфан илизације, 6. с ра е,ија 1ризивања емоција
умес о кри ике и размишљања, 7. с ра е,ија о ржавања јавнос и и
љу и у незнању и ме ијском за,лу1љивању, 8. с ра е,ија охра ривања
ме иокри е а, ј. осре њос и, 9. с ра е,ија замењивања револ а и
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кри ике емоцијама, и 10. с ра е,ија Велико, Инквизи ора: „ми вас
оље 1ознајемо, не,о ш о ви сами се е зна е”. Вре:но је ов:е
EоменуMи и изванре:не класичне анализе у исMом Eравцу
Сер;еја ЧакоMина у :елу „Силовање маса 1оли ичком 1ро1а,ан о
”(*8).
Да закључимо: сис ем заснован на 1ојму 1реме и иране, свесне,
мани1ула ивне и 1ерманен не 1реваре з уњено, љу ско, ића, на
хва ању човека у ње,овим с раховима и сла ос има, оминан на је
философија, о носно, ultima ratio савремених финансијских ик а ура
и ,ло алис ичких руш ава. А у1раво аква слика лукаво,, сурово, и
ес и но, све а, у 1сихоло,ији и 1сихија рији назива се - 1сихо1а ија.

ПСИХОПАТСКО ДРУШТВО И ПСИХОПАТСКИ
ПОЈЕДИНАЦ: СЛУЧАЈ ДАНАШЊЕГ СРПСКОГ
ДРУШТВА
У срEском Mранзиционом, расцеEканом, суровом и корумEираном :рушMву :анас (2014. ;о:ине) уEраво 1сихо1а ски 1сихолошки
1рофил а;ресивно се намеће као :оминанMан и руш вено 1ожељан и1 1онашања и и1 личнос и. У свим се;менMима :рушMва, о: Mзв. ослоKођених ме:ија (Eуних а;ресивних квизова Mакмичења, исEа:ања и елиминација, „Скинерових кавеза”, емисија
као шMо су „Фарма”, „Велики KраM”, „Преживели” и слично), Eреко школсMва (школа Eуних лажних :иEлома и EроKлемаMичних
школских Eро;рама), Eреко јавних сервиса (који шаљу лажне и
увећане рачуне и EерманенMно варају своје ;рађане), Eреко Eравосуђа (које Kрзо Eресуђује само сиромашнима), Eреко з:равсMва
у коме сиромашни умиру, јер не мо;у :а EлаMе скуEе оEерације,
неEокривене социјалним оси;урањем, :о EолиMичких EарMија
(са лажним и:еалима и EерманенMним Eреварама Kирача), али и
Eојмом власнишMва из XVI века, сву:а је вла:ајући мо:ел Eонашања Kлизак ;ореоEисаној клиничкој слици. Она Eо:разумева:
суровосM елиминисања и исEа:ања, о:сусMво осећаја кривице,
сисMемаMске Eокушаје Eреваре љу:и, не;овање физичке Kуке као
разарајуће; :ејсMва и Eсихолошко; слаKљења ин:иви:уа, нарцизам, е;оизам, EроEа;ирање EреMерано; ин:иви:уализма, о:сусMво емEаMије Eрема EаMњи :ру;их љу:и, Eо:сMицање ме:иокриMеMа и Eо:сMицање KезKројних клевеMа и :ифамација. И Eоре:
велико; Kроја ре;улишућих закона у СрKији, оEшMи оKразац Eо380
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нашања и :аље осMаје насиље, :арвинизам, сна;а физички јаче;а,
о:сусMво Eокајања и сMи:а, KескруEулозне крађе, лажи, мимикрија, лицемерје и EовршносM. МеђуMим, Mвр:ња :а комEеMиMивни каEиMализам сам Eо сеKи :оноси слику свеMа KескруEулозне
уMилиMарносMи и, слоKо:но можемо :а кажемо, EсихоEаMске неосеMљивосMи, су1ро с авља се вр њи а је ра на хуманом о1лемењивању овакво, 1оче но, ма еријалис ичко, арвинизма рајао
више векова и а је на крају и1ак ао некакве резул а е.
О нехуманосMи :рушMва америчко; вул;арно; социјално; инжењерин;а и о ње;овом уMицају на :анашње срEско :рушMво, већ
смо Eисали. Али, ако узмемо у оKзир чињеницу :а је у невул;арној варијанMи, о:носно у свеMу EроMесMанаMа, који и јесу заслужни за исMоријски насMанак каEиMализма, на Eрвом месMу EосMављена е ика ра а и е ика ш е ње, он:а се с Eравом може
EосMавиMи EиMање: зашMо се у Mранзиционој СрKији ни Eосле :ве
:еценије Mржишних Eромена и смене „комунисMичке Eара:и;ме”, није осMварила Mаква инMројекција каEиMалисMичких вре:носMи са љу:ским ликом, не;о се она извиMоEерила у најсуровију
и најнеEошMенију слику свеMа и у оEшMе:рушMвену и цивилизацијску ре;ресију?

ЗАКЉУЧАК: ПСИХОЛОЗИ И ПСИХИЈАТРИ МОРАЈУ
ДА ПОЗНАЈУ ЕТИЧКЕ ДОКТРИНЕ
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У Eрвом :елу ове анализе, Eокушали смо :а Eокажемо :а је Eсихолошко-EсихијаMријски Eојам EсихоEаMије као, Eре све;а, каракMерно; Eоремећаја љу:и, је:ан о: оних Eојмова који Mрансцен:ирају саму EсихоEаMоло;ију и EросMиру се на све :омене
љу:ско; живоMа. Психо1а ско о ољење уо1ш е није мо,уће ни разуме и, ни и ија,нос ификова и ез конкре не анализе руш ва у
коме се ова ија,ноза 1ојављује, јер 1сихо1а ија, ако и јес е олес , јесе, 1ре све,а, руш вена олес . Ако су за :ру;е MиEове менMалних
KолесMи и Mе како релеванMна исMраживања из оKласMи неуроло;ије, као шMо су сазнања :а вишак или мањак о:ређених неуроMрансмиMера сMвара о:ређену клиничку слику (на Eример, вишак :оEамина схизофрену, или мањак сероMонина :еEресивну),
у случају EсихоEаMије, ово сазнање је најмање релеванMно. Иако
ми можемо :а EреMEосMавимо :а EсихоEаMија Eо:разумева вероваMно и EроKлемаMично функционисање ценMра за емоције у
љу:ском моз;у, као и фронMално; корMекса са функцијом конMроле Eонашања, иEак, у ући а све 1сихо1а е не 1ос ају серијске
у ице, оно шMо је најрелеванMније у случају :ешифровања EсихоEаMско; оKољења, јесMе анализа вре:носно; сисMема о:ређено;
:рушMва, морално; ко:екса ко;а се оно :ржи (ако се уоEшMе :ржи
неко; морала) и ње;ове имEлициMне философије. Сама Eо сеKи,
неуролошка сEецифичносM у оваквим сMањима, не ;овори мно;о
о узрочнос и Eојаве, уEраво заMо шMо ми знамо :а и сEољне околносMи мо;у :а уMичу на сMање моз;а (узмимо ов:е Eример „Вал:шMајн сонаMе”, чије слушање , како Eоказују ексEерименMи у музикоMераEији, Eовећава EрокрвљеносM у моз;у за око 20 EосMо).
Дакле, иако оваква анализа мож:а не може :а нам оKјасни конкреMно о:расMање мало; :еMеMа и ње;ово разрешење е:иEалне
фазе развоја, она и Mе како може :а Eокаже :а су узори за и:енMификацију које о:ређена :рушMва ну:е, уEраво ;енераMори сMварања озKиљне (EсихоEаMске) EаMоло;ије.
СвеM онакав какво; ;а ну:и нови оKлик уMилиMарно; MоMалиMаризма, Eоре: Mо;а шMо је узрок :рушMвене, јесMе, EросMо речено, и
узрок ин:иви:уалне EаMоло;ије, јер је хаоMичан и неEраве:ан, а
неEрав:а је само је:но о: лица на;она смрMи. Јасно је :а Mакво
:рушMво фаворизује EосеKне EаMолошке Eрофиле личносMи,
међу којима 1сихо1а ски 1рофил има цен рално мес о. Веза 1сихо1а ско, карак ера руш ва и 1сихо1а ско, карак ера оминан но,
и1а личнос и је ло,ичка веза. Иако ова Mеза није нова, њу нико
Eсихолошки и EсихијаMријски није размаMрао на Eримеру нових
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Mранзиционих земаља изашлих из комунисMичке Eара:и;ме,
међу којима ср1ско руш во 1осе ује 1осе но ра,ичан 1е и,ре .
ПсихоEаMски Eрофил личносMи EосMојао је у свим временима и
у свим :рушMвима, јер је, исMовремено, EсихоEаMија комKинована, насле:на, каракMерна, и :рушMвена KолесM. МеђуMим, извесно
је :а маниEулаMивно EоMрошачко :рушMво Kез моралне верMикале, о:носно :рушMво које се о1ре елило за у или аризам, а не за
еон оло,ију, охра рује овакве с рук уре личнос и. Из ово;а сле:и
:а наша неуролошка и Eсихолошка KорKа EроMив EсихоEаMије
није :овољна Kез еMичке, социолошке, социјалне и :рушMвене
KорKе. ПсихоEаMија није MуKеркулоза не;о а;ресивна осовина
љу:ско; Kића охраKрена у :арвинисMичким, комEеMиMивним и
нехуманим заје:ницама Kез вере у EозиMивну сушMину човека и
Kез моралне верMикале. У овом смислу, 1сихо1а ија је чи ава
је на слика све а (Све оназор, „Weltanschauung”) 1ро ив које/ко,а
морамо а се оримо 1ре не,о ш о 1сихија ријски и су ски осу имо
1сихо1а ско, мани1ула ора или у ицу.
Из исMо; разло;а, сваки коле;а Eсихоло;, EсихијаMар и EсихоMераEеуM аEсолуMно Kи морао :а Eосе:ује знање из оKласMи еMике
и морао Kи :а зна, али и :а разуме разлику између :еонMолошке
и уMилиMарисMичке еMичке :окMрине, као и све Eосле:ице ове
сушMинске разлике.
Рецимо и :а Kи, EосеKно, срEски Eсихолози, EсихијаMри и EсихоMераEеуMи MреKало шMо Eре :а изађу из сенке у:оKно; Mранзицијско; конформизма и :а, усEосMављајући :ија;нозе, а Eре све;а
:ија;нозу EсихоEаMије, реа;ују у :рушMву и као научници, али и
као еMичари (имајмо ов:е у ви:у чињеницу :а је :оне:авно је:на
Eсихолошкиња са Kео;ра:ско; универзиMеMа, очај ра:ника који
су у СрKији на;ло осMајали Kез Eосла, јавно Mумачила као „слаKосM
е;а”).
Наш закључак је, заMо, :а, у сушMини, није:но клиничко размаMрање EсихоEаMске :ија;нозе није :уKински мо;уће Kез расEрава о оKлику :рушMва и о уMилиMарисMичкој еMичкој Mеорији у
свим њеним оKлицима. Наш закључак јесMе :а није:ну Eраву
EсихоEаMију није мо;уће :ија;носMификоваMи Kез исMраживачке
сара:ње EсихијаMара, Eсихоло;а, Eе:а;о;а, социоло;а, а Eре све;а, Eсихоло;а морала и еMичара.
Сви знамо, само Mо Eонека:а заKорављамо, :а је, с оне сMране
љу:ске неуролошке и Kиолошке нужносMи, свеMу :рушMвених
и:еја и уређења живо; :рушMва је:ино EреосMало исMоријско
Eоље мале или велике човекове слоKо:е и алMруизма. Љу:ско
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Kиће MреKало Kи сMално Eо:сећаMи на Mо :а је слоKо:но, а :а љу:и
међусоKно нису и не смеју :а Kу:у међусоKно суEроMсMављени
вукови. Љу:ско Kиће MреKало Kи учиMи :емокраMији, умесMо је
насилно уво:иMи новим и сMарим свеMским EореMцима. „ДоKро је
:онеMи наро:у :емокраMију, али је мно;о Kоље EриEремиMи ;а и
васEиMаMи за њу” – ;оворио је МонMескје.
„СвеM у коме свако ра:и за свако;…, Eраве:нији је о: оно; у коме су сви свима само ус1у но сре с во”, Eисао је ви:овиMо Николај Берђајев (*6).
На крају, кажимо и ово: мож:а ће EсихоEаMски Eрофил личносMи EосMојаMи у свим временима и у свим :рушMвима, али он
неће у сваком :рушMву моћи :а исEлива на Eовршину као „елиMа
:рушMва”, не;о ће, као и сваки муљ, зKо; своје велике Mежине,
Eриро:но осMаMи на :ну.
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SUMMARY

THE DIAGNOSIS OF PSYCHOPATHY: WHY PSYCHIATRISTS AND
PSYCHOLOGISTS NEED TO KNOW ETHICAL DOCTRINES

This paper analyzes the problem of the nature of the most difficult
nosologic psychopathological diagnosis — psychopathy in all its features, the neurological and psychological, the social and the political.
The paper also analyzes the analogy: the character of the society
vis-à vis the character of the individual. In the second part, this work
develops the concept of psychopathy as a general „picture of the
world,” a period of time and the community, with special reference
to the harsh financial Darwinism and the Serbian society today
(2014).
The conclusion of the paper is that it is impossible to diagnose any
disease as psychopathy if the psychiatric and psychological analysis
does not include an analysis of sociologists, pedagogues, and especially psychologists of morality and ethicists.
Finally, the attitude of the author is that every psychiatrist and
psychologist who meet with psychopathy and judge it absolutely
needs to know the most important ethical doctrine (deontology and
utilitarianism), their opposition, as well as their consequences.
KEY WORDS:

psychopathy, psychopath, elimination, guilt, Darwinism, ethical
utilitarianism, deontology.
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