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Са вре ме на ис тра жи ва ња по ка зу ју зна чај но за ни ма ње за ан ти со ци јал ни 
по ре ме ћај лич но сти упра во због ва жних те о риј ских на ла за у обла сти пси хо-
ло ги је кри ми на ла, али и због уна пре ђе ња пре вен тив них ин тер вен ци ја. Ипак, 
ра до зна лост за ову те му огра ни че на је ис тра жи ва њи ма кри ми нал не по пу ла-
ци је или они ма ко ји све сно кр ше дру штве не нор ме по на ша ња. У овом члан ку, 
при мар ни фо кус је на оним осо ба ма ко је жи ве на мар ги ни дру штва и ре ла тив-
но до бро функ ци о ни шу у све ту око нас.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан ти со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти, ма ска здра вља, со-
ци јал ни пре да то ри

УВОД

„Они су ап со лут но нај бо љи ма ни пу ла то ри на све-
ту, ла жо ви и фал си фи ка то ри исти не. Ве о ма су убе-
дљи ви због то га што и са ми ве ру ју у сво је ла жи. На по-
слет ку, њи хов жи вот и ни је ни шта дру го до при вид и 
лаж; ка ко би ми и мо гли прет по ста ви ти да по зна ју и 
не што дру га чи је?“

—Her vey Clec kley, M.D.

Кон цепт пси хо па ти је већ де це ни ја ма бу ди па жњу, ка ко струч ња ка 
из обла сти кли нич ке пси хо ло ги је и  пси хо ло ги је кри ми на ла, та ко и за-
бри ну те јав но сти ко ја се сва ко днев но су о ча ва са стра вич ним по сле ди ца-
ма ко је ова ка те го ри ја љу ди оста вља за со бом. Цр не хро ни ке су пре пу-
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не на сло ва ко ји нас оба ве шта ва ју о мон стру о зним зло чи ни ма ко ји су ве-
ћи ни ста нов ни штва ап со лут но не појм љи ви, упо зо ра ва ју ћи нас на ме ре 
за шти те од зло чи нач ких умо ва ко ји се не устру ча ва ју да на не су зло без 
мно го пре ми шља ња. Олак ша ње ко је осе ти мо ка да је дан од та квих, ви-
о лент них кри ми на ла ца бу де осу ђен на ви со ку, али при ме ре ну за твор-
ску ка зну, са мо је крат ког ве ка - уско ро ће нас на слов на стра на днев них 
но ви на оба ве сти ти да се де сио још је дан зло чин. У струч ној ли те ра ту ри 
чи ни се да по сто ји са гла сност о то ме да су ова ква де ла ве за на за лич-
но сти уз ко је сто ји ди јаг но за пси хо па ти ја. Кри те ри ју ми ко је пси хо ло зи 
и пси хи ја три ко ри сте при ди јаг но сти фи ко ва њу пси хо па ти је, ме ђу тим, 
не мо гу се оце ни ти као је дин стве ни и оп ште при хва ће ни стан дар ди. На 
са мом за чет ку ис тра жи ва ња, пси хи ја триј ски кри те ри ју ми ко ји су ко ри-
шће ни у ди јаг но сти ци пси хо па ти је би ли су са свим нео д ре ђе ни, по не-
кад збу њу ју ћи и про ти ву реч ни, и ве о ма за ви сни од лич ног ис ку ства 
струч ња ка ко ји вр ши про це ну. Овај „пре на уч ни“ пе ри од да нас пред-
ста вља да ле ку про шлост. Прет ход них пе де сет го ди на је вре ме у ко јем 
је пси хо па ти ја пре ра сла у јед ну од нај и стра жи ва ни јих и нај бо ље про у-
ча ва них  пси хо па то ло шких по ја ва. Пи о нир на овом по љу про у ча ва ња 
је био Хар ви Кле кли, док тор пси хи ја три је, ис ку сан прак ти чар, ле кар  у 
јед ној пси хи ја триј ској уста но ви  ка сних три де се тих го ди на два де се тог 
ве ка. Пре ступ ни ци и па ци јен ти су про сле ђи ва ни у пси хи ја триј ске бол-
ни це на по сма тра ње и трет ман уко ли ко се сум ња ло да бо лу ју од не ке 
мен тал не бо ле сти. Кле кли је та ко имао мо гућ ност да ове па ци јен те па-
жљи во про у ча ва и за кљу чио је да мно ги од њих не ис по ља ва ју уоби ча-
је не пси хо па то ло шке симп то ме, већ на про тив, из гле да ју и по на ша ју 
се нор мал но у ве ћи ни си ту а ци ја. По сма трао их је ка ко шар ми ра ју, ма-
ни пу ли шу и ис ко ри шћа ва ју дру ге па ци јен те, чла но ве по ро ди це, чак 
бол нич ко осо бље. По ње го вом ми шље њу, ови љу ди су би ли пси хо па те. 
Бо га то кли нич ко ис ку ство у ра ду са овом ка те го ри јом лич но сти, Кле-
кли је оста вио у трај но на сле ђе у књи зи ко ја је по ста ла основ на и не за-
о би ла зна ли те ра ту ра у обла сти пси хо па ти је - „Ма ска здра вља“.  „Спо-
ља гле да но“, бе ле жи Кле кли у овој књи зи, „пси хо па те пру жа ју при вид 
нор мал но сти, че сто има ју ви сок ин те лект и не рет ко су вр ло успе шни 
на про фе си о нал ном по љу“ (Кле кли, 1941). Да кле, ове осо бе мо гу из гле-
да ти пот пу но нор мал но, ра зум но и са пу но са мо кон тро ле, мно ги су чак 
и ве о ма до па дљи ви. Ипак, упр кос  то ме што има ју очу ва ну ин те ли ген-
ци ју, па ци јен ти че сто по гре шно про це њу ју жи вот не си ту а ци је и до но-
се ло ше од лу ке; не уче из соп стве ног ис ку ства, што ре зул ти ра по на вља-
њем дис функ ци о нал них и бес ко ри сних по на ша ња. Они не ма ју увид у 
соп стве но по на ша ње, као ни увид у по сле ди це тог по на ша ња на дру ге, 
али се чи ни као да их то ни не ин те ре су је. Не ма ју раз у ме ва ња и ем па ти-
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је за осе ћа ња дру гих љу ди, и по ка зу ју од су ство гри же са ве сти и ка ја ња 
за пат ње  ко је дру ги ма про у зро ку ју. При мет но су не по у зда ни, чак и 
ка да је у пи та њу њи хов ин те рес и зна чај не ства ри ко је ути чу на њи хо ву 
тре нут ну по зи ци ју. Из гле да ју као да не ма ју ре ал них жи вот них ци ље ва 
и пла но ва. Нај у оч љи ви ја ка рак те ри сти ка ових па ци јен та та  је скло ност 
ка ла га њу; не мо же им се ве ро ва ти ни у ком слу ча ју, у ста њу су да ла жу 
чак и око пот пу но бе зна чај них ства ри, око ко јих се ве ћи на љу ди не би 
ни тру ди ла да сла же. Ве о ма су не ис кре ни, иако се че сто пред ста вља ју 
као пот пу но ис кре ни, по го то во љу ди ма ко ји су но ви у њи хо вом жи во ту 
и ко је ла ко мо гу да за ва ра ју. Пре гле дом њи хо вих до си јеа при ме ће но је 
да че сто уме ју да се по на ша ју ан ти со ци јал но и на сил но из пот пу но бе-
сми сле них, ми нор них раз ло га. На гла ше но су его цен трич ни, и по све му 
су де ћи не спо соб ни да ис ку се ду бо ке људ ске емо ци је, по го то во љу бав и 
са о се ћа ње. Ни су у ста њу да оства ре зна чај не ни ин тим не од но се са љу-
ди ма. Чак су и њи хо ве сек су ал не ве зе по вр шне и без лич не. Јед ном реч-
ју, не спо соб ни су да до жи ве ин тен зив но би ло ко ју емо ци ју ко ју дру ги 
љу ди до жи вља ва ју, из у зев при ми тив них не га тив них емо ци ја као што 
су бес, фру стра ци ја и мр жња. Су де ћи по Кле кли ју, пси хо па те по се ду ју 
од ре ђе ну до зу шар ма и ин те ли ген ци је. Они уме ју да бу ду за ни мљи ви, 
да из ми шља ју кре а тив не при че у ко је је ла ко по ве ро ва ти. Не од ли ку је 
их ира ци о нал но ми шље ње и при ви ђа ње, ко је је ка рак те ри стич но за 
мно ге мен тал не по ре ме ћа је ни ти се код њих ре ги стру је на гла ше на анк-
си о зност или не у ро тич но по на ша ње.“ На слов књи ге „Ма ска здра вља“ 
од ра жа ва ауто ро во убе ђе ње да, без об зи ра што пси хо па те не ис по ља ва-
ју очи глед не симп то ме мен тал ног обо ље ња, они па те од ду бо ког по ре-
ме ћа ја ко ји под ра зу ме ва да њи хо ве је зич ке, емо ци о нал не и ког ни тив не 
ком по нен те ни су аде кват но ин те гри са не; та кво ста ње Кле кли на зи ва 
се ман тич ком афа зи јом. При ма мљи ва је за ми сао да је мо гу ће за кљу чи ти 
да ли је не ко пси хо па та јед но став ним по сма тра њем ње го вог је зич ког по-
на ша ња и упо ре ђи ва њем уоче них ка рак те ри сти ка са ли стом ко ју је Кле-
кли прет ход но уста но вио. Он, ме ђу тим, ни ка да ни је на ме ра вао да ње-
го ва ли ста оп сер ва ци ја по ста не фор мал ни ди јаг но стич ки ин стру мент 
и ни ка да ни је про ве рио ње ну по у зда ност или ва ља ност. Као кли ни чар 
са ви ше го ди шњим ис ку ством са пси хо па та ма, са мо је из нео ка рак те ри-
сти ке за ко је је сма трао да ука зу ју на при су ство овог син дро ма. По твр ду 
ње го вих за па жа ња, као и раз вој ди јаг но стич ких ме то да оста вио је дру ги-
ма. Је дан од ис так ну тих след бе ни ка, на ста вља ча Кле кли је вих иде ја био 
је и Др Ро берт Хер. (Ba bi ak, Ha re, 2006)
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АН ТИ СО ЦИ ЈАЛ НИ ПО РЕ МЕ ЋАЈ ЛИЧ НО СТИ,  
ПСИ ХО ПА ТИ ЈА И СО ЦИ ЈАЛ НИ ПРЕ ДА ТО РИ

Од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, уме сто „пси хо па ти је“ је све 
че шће  у упо тре би но ви ди јаг но стич ки на зив: Ан ти со ци јал ни по ре ме-
ћај лич но сти, про пи сан од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је. 
Ис тра жи ва чи и прак ти ча ри ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком, ме ђу-
тим, још увек са ре зер вом при хва та ју но ву тер ми но ло ги ју, па у сво јим 
ра до ви ма, на ла зи ма или из ве шта ји ма при бе га ва ју ал тер на тив ној упо-
тре би оба тер ми на у си но ним ном зна че њу. (У овом ра ду, та ко ђе, ко ри-
сти мо тех нич ки кра ћи на зив „пси хо па ти ја“, под ра зу ме ва ју ћи при том 
ди јаг но зу ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но сти). Пре ма ИЦД-101, ан ти-
со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти де фи ни ше се као струк ту ра лич но сти 
са из ра же ним и пер зи сти ра ју ћим ста вом нео д го вор но сти и не по што-
ва ња со ци јал них нор ми, пра ви ла и оба ве за. 

Ан ти со ци јал ни по ре ме ћај пра ти и сле де ћи спе ци фи чан склоп цр-
та:

-  гру ба не за ин те ре со ва ност за осе ћа ња дру гих;
-  не мо гућ но сти одр жа ва ња трај них ве за, иако не по сто је те шко ће 

да се оне ус по ста ве;
-  вр ло ни ска то ле ран ци ја фру стра ци је и ни зак праг за ис по ља ва-

ње агре си је, укљу чу ју ћи и на си ље;
-  из ра же на скло ност ка окри вља ва њу дру гих или ка увер љи вим ра-

ци о на ли за ци ја ма по на ша ња ко је  па ци јен та до во ди у кон фликт 
са дру штвом.

Ка да по ђе мо од ове де фи ни ци је и на ро чи то кри те ри ју ма ко ји бли-
же опи су ју би хе ви о рал не ин ди ка то ре овог по ре ме ћа ја, по ста је ја сно 
за што ве ли ки број пре ступ ни ка  „но си ети ке ту“ ди со ци јал ног по ре ме-
ћа ја. За хва љу ју ћи ова ко кон ци пи ра ној ди јаг но сти ци по ре ме ћа ја, у ко-
јој се ве ћи на кри те ри ју ма ди рект но или ин ди рект но од но си на кри ми-
нал но и ан ти со ци јал но де ви јант но по на ша ње, нај ве ћи део кри ми нал не 
по пу ла ци је мо же се под ве сти под ан ти со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти 
(Ра ду ло вић, 2006). Ве ћи на кри ми на ла ца ко ја се на ла зи на из вр ше њу ка-
зни због те жих кри вич них де ла на си ља ла ко се укла па у де фи ни са не 
кри те ри ју ме ИЦД-10 за по ме ну ти по ре ме ћај лич но сти.

У тер ми но ло ги ји оп ште по пу ла ци је, пси хо па ти ја се не рет ко ме-
ша са два, у осно ви раз ли чи та пој ма, са пси хо зом и са кри ми нал ним 

1 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th 
Revision
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по на ша њем. Нај че шћа гре шка је сте по и сто ве ћи ва ње те шког ду шев-
ног по ре ме ћа ја, пси хо зе, са пси хо па ти јом. (При то ме, ра ши ре но је 
ми шље ње да је пси хо па те ве о ма ла ко уочи ти због њи хо вог за пу ште-
ног фи зич ког из гле да и не при ме ре ног по на ша ња). Пси хо па те су, из-
ме ђу оста лог, увек све сне сво јих де ла, за раз ли ку од пси хо тич них па-
ци је на та ко ји не мо гу од го ва ра ти за сво је по на ша ње. Дру ги про блем 
је сте по ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу кри ми нал ног по на ша ња и 
ди јаг но зе пси хо па ти је. Фо кус на ан ти со ци јал но по на ша ње осо бе, у тој 
ме ри да ис кљу чу је ин тер пер со нал не и афек тив не аспек те (не до ста так 
ем па ти је, гран ди о зност Сел фа, скло ност ла га њу и пре ва ра ма), во ди 
до по гре шне ди јаг но зе пси хо па ти је код по пу ла ци је кри ми на ла ца и/
или ре ђег ди јаг но сти ци ра ња пси хо па ти је код по пу ла ци је ко ја не ма 
за бе ле же ну исто ри ју кри ми но ге ног по на ша ња (Hart, 1999). „Пси хо па-
ти ја ни је си но ним за кри ми нал но или на сил нич ко по на ша ње - ни ти 
су сви кри ми нал ци пси хо па те ни ти су све пси хо па те кри ми нал ци“ 
(Ha re, 1999).

Нај ек стрем ни ји при ме ри пси хо па та је су се риј ске уби це; мон стру-
ми ко ји нас у исто вре ме згра жа ва ју и фа сци ни ра ју сво јим кри ми нал-
ним де ли ма. То је, сре ћом, про цен ту ал но ве о ма ма ла ка те го ри ја екс-
трем но ви о лент них уби ца и сто га је ве о ма ва жно има ти на уму да, иако 
пси хо па те че сто кр ше оп ште ва же ће дру штве не нор ме по на ша ња, ве ли-
ки број њих не чи ни хо ми цид. Нај ве ћи про це нат пси хо па та ста ну је у 
на шој бли зи ни; они су нам ро ђа ци, ком ши је, парт не ри, ле ка ри, по ли-
ти ча ри или успе шни би зни сме ни. Они су сву да око нас; у од ре ђе ној ме-
ри кр ше со ци јал на пра ви ла по на ша ња, не ма ре ћи за ви ши за јед нич ки 
ин те рес ни ти за ту ђа осе ћа ња, и усме ре ни су ис кљу чи во ка оства ри ва-
њу ци ље ва од ко јих има ју лич ну, ма те ри јал ну или пси хо ло шку до бит. 
По сма тра но на пла ну укуп них дру штве них од но са, они су со ци јал ни 
пре да то ри, на па да чи и осва ја чи дру штве ног до бра за рад вла сти те ко-
ри сти. По сма тра но на ин ди ви ду ал ној рав ни, они при па да ју ка те го ри ји 
ан ти со ци јал них по ре ме ћа ја лич но сти, или, ка ко ће мо их ов де и да ље 
на зи ва ти: они су пси хо па те.

Кључ ни симп то ми пси хо па ти је

У ци љу бо љег об ја шње ња основ них пси хо ло шких ка рак те ри сти ка 
ко ји из два ја ју пси хо па ти ју од дру гих пси хич ких по ре ме ћа ја и по ре ме-
ћа ја лич но сти, освр ну ће мо се на ли сту симп то ма ко је је об ја вио еми-
нент ни ис тра жи вач у овој обла сти, Др Ро берт Хер, то ком де ве де се тих 
го ди на, по узо ру на на ла зе Хар ви ја Кле кли ја из књи ге „Ма ска здра вља“. 
С об зи ром да је при мар ни фо кус овог ра да ме ђу људ ска ко ре спо ден ци-
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ја, ак це нат ће би ти на емо ци о нал ним ком по нен та ма ко је се из ра жа ва ју 
у ин тер пер со нал ним ре ла ци ја ма.

Емоционални / интерперсонални Друштвени поремећај 

Неискреност и површност Импулсивност

Егоцентричност и грандиозност Слаба контрола понашања

Недостатак кајања и кривице Потреба за узбуђењем

Недостатак емпатије Недостатак одговорности

Манипулативност у понашању Рани проблеми у понашању

Површне емоције Антисоцијално понашање  
у одраслом добу

Неискреност и површност

Осо бе са ан ти со ци јал ним по ре ме ћа јем лич но сти на пр ви по глед 
мо гу би ти ве о ма шар мант не, при јат не и за ни мљи ви са го вор ни ци. Ла-
ко за по чи њу кон вер за ци ју и одр жа ва ју па жњу сво јим при ча ма. Иако 
су при че по не кад кон тра дик тор не, они успе ва ју да убе де са го вор ни ка 
у њи хо ву исти ни тост. Ве о ма убе дљи во пре при ча ва ју за ни мљи ве и нео-
бич не до га ђа је, при ка зу ју ћи се бе у до бром све тлу. По себ но им им по ну-
је да се пред ста вља ју као обра зо ва не и ин фор ми са не осо бе, са фа кул тет-
ским обра зо ва њем. Са рад ник док то ра Хе ра ле по је за па зио „ пси хо па те 
има ју до бре пр ве две ре че ни це уво да у те му, али ни шта ви ше од то га“. 
У си ту а ци ја ма ка да су ухва ће ни у ла жи, не осе ћа ју се ни на тре ну так 
осра мо ће но. Упра во је ту је и основ на раз ли ка из ме ђу нар ци стич ког и 
ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја. У пе нал ним уста но ва ма, са дру ге стра не, 
струч ња ци ко ји су за ду же ни да оба ве ини ци јал не ин тер вјуе са за тво-
ре ни ци ма, оста ју за па ње ни ла ко ћом ко јом пси хо па те осу ђе не због на-
сил них кри ми нал них де ла опи су ју и из ве шта ва ју о тим до га ђа ји ма, до 
нај сит ни јих де та ља, без има ло емо тив не уме ша но сти.

Его цен трич ност и гран ди о зност

Пси хо па те ода ју ути сак са мо у ве ре них, до ми нант них и шар мант них 
осо ба, од но сно аро гант них и над ме них, ка ко их осо бе ко је су са њи ма 
има ле бли ске кон так те опи су ју по сле од ре ђе ног вре ме на. У пр ви мах, 
са го вор ни ци су за сле пље ни са мо у ве ре но шћу ко ју пси хо па те ре флек ту-
ју, и крај ње не кри тич ки усва ја ју све што они из го ва ра ју. Од ли чан при-
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мер дао је ис тра жи вач у јед ном аме рич ком за тво ру ко ји је за тра жио 
од осу ђе ни ка – пси хо па те да од го во ри на пи та ње да ли по се ду је не ку 
ма ну. Осу ђе ник је од го во рио, без раз ми шља ња: „Не мам ни јед ну ма-
ну, осим то га да сам пре ви ше бри жан“. С об зи ром да је осу ђе ник био 
осу ђен на до жи вот ну ка зну за тво ра због ви ше стру ких кри вич них де ла 
и број них уби ста ва и на сил них ис па да мо же мо при ме ти ти да ње го ва 
гран ди о зност Сел фа и над ме ни став су пер и ор но сти не до зво ља ва ју 
увид у соп стве но по на ша ње, али и да је тен ден ци ја да се да ју со ци јал но 
по жељ ни од го во ри ко ји би мо гли да по пра ве ути сак код са го вор ни ка 
оста ла не так ну та. Да ље, на до дат ни зах тев да оце ни се бе на ска ли од 1 
до 10, исти осу ђе ник је од го во рио: „ Чи ста де сет ка. Ре као бих 12, али то 
би би ло хва ли са ње. Да сам имао бо ље обра зо ва ње био бих ге ни је.“.

Не до ста так ка ја ња и кри ви це

Мно го број ни из ве шта ји про фе си о на ла ца ко ји се то ком свог ра да 
су сре ћу са ка те го ри јом пси хо пат ских лич но сти има ју јед ну за јед нич ку 
нит. У сва ком на ла зу или из ве шта ју струч них ли ца на ла зи се по да так 
да ис пи та ник не осе ћа кри ви цу ни ти стид због по чи ње ног де ла. Пси хо-
па те нас са ла ко ћом, без скри ва ња чи ње ни ца, оба ве шта ва ју да их по сле-
ди це ко је њи хо ви по ступ ци има ју на дру ге љу де ни ма ло не за бри ња ва-
ју. Ка ко ин те лек ту ал не спо соб но сти ни су на ру ше не, пси хо па те ко је се 
сти ца јем окол но сти на ђу у пе нал ним или пси хи ја триј ским усло ви ма 
бр зо на у че зна че ње ре чи  ка ја ње, с об зи ром да им при зна ва ње, овог 
пу та де кла ра тив но, мо же бит но олак ша ти бо ра вак у тим усло ви ма. Че-
сто оп ту жу ју дру ге љу де да су кри ви за си ту а ци ју у ко јој су се на шли. 
Је дан од ур ба них ми то ва ка рак те ри ше пси хо па те као ин ди ви дуе са ис-
под-про сеч ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма. И за и ста, због сво је 
нео се тљи во сти, бе стид ног и др ског по на ша ња, и по вр шин ског шар ма, 
по не ка да упра во та ко и мо гу из гле да ти. По сто је ја ке ин ди ка ци је ни ског 
мо рал ног ра су ђи ва ња код пси хо па та, ме ре ног Кол бер го вим те стом мо-
рал ног ра су ђи ва ња. У сва ком слу ча ју, ову сум њу је мно го лак ше до ка-
за ти по мо ћу по стиг ну ћа на те сту мо рал но-кон вен ци о нал них ди стинк-
ци ја. Пси хо па те чак и ка да од ра сту ни су у ста њу да по стиг ну успех на 
овом те сту, за раз ли ку од пси хич ки здра вих љу ди ко ји по сти жу успех 
на овом те сту већ на уз ра сту од 3 го ди не.  Док је ве ћи на љу ди у ста њу да 
пред ви ди по сле ди це соп стве них ак ци ја, осе ти срам због учи ње них не-
де ла, схва ти због че га ло ши по ступ ци ре зул ти ра ју фру стра ци јом, због 
че га је до бро би ти по до зрив пре ма не ре ал ним и пре те ра но обе ћа ва ју-
ћим по ну да ма и све сни су сво је оба ве зе пре ма дру гим љу ди ма, пси хо-
па те мо гу те шко раз у ме ти ова кве ства ри. (New man, 1998)
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Не до ста так ем па ти је

У пси хо ло ги ји, тер мин ем па ти ја се упо тре бља ва да озна чи про цес 
не по сред ног ужи вља ва ња у емо ци о нал но ста ње, ми шље ње и по на ша-
ње дру гих љу ди. Пси хо па те има ју на ру шен ка па ци тет за ем па ти ју што 
у прак си зна чи да их осе ћа ња дру гих љу ди ни нај ма ње не за ни ма ју. Хер 
их сма тра без о се ћај ним ан дро и ди ма ко је опи су је на уч на фан та сти ка, 
не спо соб ним да за ми сле шта то пра ва људ ска би ћа до жи вља ва ју. “У 
све ту пси хо па та не по сто ји осо ба ко ја је са мо сла ба; ко год је слаб, он је 
и на и ван, а то зна чи да тра жи да бу де ис ко ри шћен” (Ri e ber, 1997 пре ма: 
Ha re, 1999). Скло ни су ра ци о на ли за ци ја ма, оправ да њи ма или не ги ра-
њу сва ког не де ла, а се бе при ка зу ју као жр тве дру штва ко је се не по на ша 
аде кват но и по ште но пре ма њи ма. То ста но ви ште бра не те зом да им 
је то је ди ни на чин да пре жи ве у овом хо стил ном, не пра вед ном све ту 
да на шњи це. Њи хо во ан ти со ци јал но по на ша ње за по чи ње у нај ра ни јем 
де тињ ству, зло ста вља њем жи во ти ња и агре сив ним ис па ди ма пре ма вр-
шња ци ма. 

По вр шне емо ци је

Очи гле дан не до ста так нор мал ног афек та и емо ци о нал не ду би не 
пси хо па та на вео је пси хо ло ге Џон са и Кве ја да ка жу  ка ко они “зна ју 
ре чи, али не и му зи ку” (Ра ду ло вић, 2006). Емо ци је пси хо па та су то ли ко 
плит ке да их не ки кли ни ча ри на зи ва ју “про то-емо ци ја ма” тј. при ми-
тив ним од го во ри ма на тре нут не по тре бе. Њи хо ви по ку ша ји да ис по-
ље емо ци је огра ни ча ва ју се на на гле, дра ма тич не из ли ве емо ци ја ко је 
мо же мо да опи ше мо као од и гра ва ње емо ци о нал не уз бу ђе но сти пре 
не го би ло ка ко дру га чи је. Пси хо па те ни су у ста њу да ни јан си ра ју раз-
ли чи та афек тив на ста ња, ква ли та тив но ни ти кван ти та тив но; из јед на ча-
ва ју љу бав са сек су ал ним уз бу ђе њем, гнев са раз дра жљи во сти, ту гу са 
фру стра ци јом (Ha re, 1999). С об зи ром на њи хо ву из ра же ну скло ност да 
да ју со ци јал но оче ки ва не од го во ре у ве зи по ро ди це или дру гих љу ди 
и да ве о ма спрет но успе ва ју да вер ба ли зу ју та ква со ци јал на оче ки ва ња, 
ни је рет ко да се са го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја је у ком плет ној не до-
след но сти са оним што је прет ход но ре че но. Ла бо ра то риј ска ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да пси хо па та ма не до ста ју фи зи о ло шке ре ак ци је у си ту-
а ци ја ма ко је се до во де у ве зу са стра хом. Код “нор мал не” по пу ла ци је 
страх пред ста вља ва жан фак тор у ре гу ла ци ји по на ша ња. С об зи ром да 
пси хо па те не осе ћа ју страх, иако зна ју шта их че ка, јед но став но се не 
оба зи ру на по сле ди це; не до ста је им фи зи о ло шки не мир ко ји ве ћи на 
љу ди сма тра ве о ма не при јат ним и те жи да га из бег не. У но ви јој сту-
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ди ји спро ве де ној то ком 1997. го ди не под су пер ви зи јом док то ра Са ба-
ти ни ја, по мо ћу са вре ме ног ПЕТ ске не ра, об ја вље ни су ре зул та ти ко ји 
по ка зу ју да се пси хо па те раз ли ку ју од неп си хо па та у на чи ну на ко ји 
мо жда на крв цир ку ли ше то ком про це су и ра ња ре чи ко је има ју емо тив-
но зна че ње. 

Ма ни пу ла тив ност у по на ша њу

Основ ни за да так пси хо па та у кон так ту са дру гом осо бом је сте про-
це на ње не ко ри сно сти, од но сно вред но сти, пра ће на про це ном лич но-
сти и на чи на функ ци о ни са ња осо бе. Дру гим ре чи ма,  уко ли ко са го во-
ни ка про це не ко ри сним „пле ном“, фо ку си ра ју се на при бли жа ва ње и 
гра ђе ње бли ског лич ног од но са са њим, на ко јем ће да по чи ва сва бу ду-
ћа ма ни пу ла ци ја. Ва жно је на по ме ну ти да ни је нео п ход но би ти бо гат 
и мо ћан да би се за вре ди ла па жња пси хо па та; ско ро сва ко има не што 
чи ме би мо гао да при ву че пси хо па ту да по ку ша да од ње га оства ри не-
ку вр сту ко ри сти. Вре ме ном пси хо па та па жљи во про це њу је лич ност 
осо бе од ин те ре са; увид у по на ша ње и ка рак те ри сти ке лич но сти му да-
је мо гућ ност да са гле да ко је соп стве не осо би не осо ба код се бе це ни и 
вред ну је, а ко је не. Као пра ви по зна ва лац љу ди, пси хо па та ће дис крет-
но те сти ра ти уну тра шње сна ге и по тре бе са го вор ни ка, ко је су део ње го-
ве лич но сти, и во де ћи се тим са зна њем из гра ди ти лич ни од нос ко ри сте-
ћи се са че твр ти ва жне по ру ке ко је ће му упу ти ти кроз ко му ни ка ци ју 
- ре чи ма или де ли ма. (Ba bi ak, Ha re, 2006)

Пр ва по ру ка ко ју пси хо па та упу ћу је је да це ни и да му се до па да ју 
осо би не и та лен ти лич но сти ко јој на ме ра ва да се при бли жи. Дру гим ре-
чи ма, он се сам по зи тив но пред ста вља ти ме што ка же да му се до па да 
са го вор ник. На гла ша ва ње не чи јих по зи тив них ка рак те ри сти ка, ла ска-
ње, јед но став на је и моћ на тех ни ка ма ни пу ла ци је са го вор ни ка, као и 
шар ман тан ма нир. На жа лост, ве ли ки број љу ди са ко ји ма се су сре ће-
мо и у при ват ном и у про фе си о нал ном жи во ту не обра ћа ју мно го па-
жњу на дру ге љу де и њи хо ве ква ли те те, јер су оку пи ра ни са мим со бом. 
На ћи не ко га ко ће обра ти ти па жњу на нас, ко нас це ни и за и ста са гле да-
ва на ше ква ли те те, ве о ма је дра го це но; то нам да је по твр ду вред но сти и 
чи ни нас да се осе ћа мо по себ ним. Пси хо па те су у ста њу да бр зо от кри ју 
и ла ска њем за до во ље ову људ ску по тре бу. 

Сва ки пут ка да сту па мо у ко му ни ка ци ју са дру ги ма, ми ин ве сти-
ра мо при лич ну ко ли чи ну мен тал не енер ги је у пред ста вља ње соп стве-
не лич но сти. Рет ко ка да по же ли мо да де ли мо де та ље свог при ват ног 
жи во та са ко ле га ма на по слу, са рад ни ци ма и по зна ни ци ма; о тој те ми 
при ча мо са мо са бли ским при ја те љи ма, парт не ри ма и чла но ви ма по-
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ро ди це. Пси хо па та ко ји нас ви ди пр ви пут је че сто у ста њу да на слу ти 
не ке од на ших бри га и про бле ма у при ват ном жи во ту. Ко ри сте ћи ове 
ин фор ма ци је, пси хо па та лу ка во по чи ње да по дра жа ва на ше ка рак те-
ри сти ке да би се пред ста вио слич ним на ма, и на тај на чин оства рио 
бли скост. Дру га по ру ка ко ју пси хо па та ша ље са го вор ни ку је: „Ја сам 
исти као ти“.

По ла ко, кроз ша лу и на из глед нео ба ве зне раз го во ре, он по чи ње да 
де ли не ке ин фор ма ци је из при ват ног жи во та, и на тај на чин нас те ра да 
спу сти мо гард. Ова кав си стем ма ни пу ла ци је углав ном има успе ха, јер 
се ла ко сти че по ве ре ње у не ко га ко де ли исти вред но сни си стем, ве ро-
ва ња и афи ни те те са на ма. Же ли мо да ве ру је мо да нас та осо ба раз у ме 
на мно го ду бљем ни воу не го ико ко га смо ика да упо зна ли. Раз у ме ва ње 
и при хва та ње соп стве них осо би на од стра не дру ге осо бе ути че на на шу 
ре лак си ра ност, спу шта ње гар да и сти ца ње по ве ре ња пре ма тој осо би; 
са њом од нос по ста је ве о ма бли зак јер нас ви ди и иза на ше со ци јал не 
ма ске и при хва та нас та квим ка кви за и ста је смо. Срећ ни и опу ште ни, 
за кљу чу је мо да нас пси хо па та не ће из не ве ри ти. Тре ћа по ру ка ко ју нам 
он ша ље је: „Тво је тај не су си гур не код ме не“. Си гур ност пред ста вља ба-
зич ну људ ску по тре бу, а пси хо па та ра до ову по тре бу за до во ља ва.

Ка да нас уве ри да раз у ме и при хва та све на ше сла бо сти и ма не, 
по чи ње мо да ве ру је мо да овај од нос за и ста има ле пу пер спек ти ву, да 
ће нам пси хо па та би ти пра ви при ја тељ. Пра ви при ја те љи, на рав но, ме-
ђу соб но  раз ме њу ју ин фор ма ци је и че сто су те ин фор ма ци је ин тим не 
при ро де. Од нос се раз ви ја и на пре ду је раз ме ном та квих ин фор ма ци ја, 
вре ме ном се то све че шће де ша ва и раз ме њу је се ве ћа ко ли чи на при ват-
них са др жа ја, као што су на де, те жње, же ље и сно ви. Не ке од ових ин-
фор ма ци ја су лич не, дру ге су бе зна чај не и сва ко днев не, али све су оне 
ре ле вант не за из гра ђи ва ње по ве ре ња из ме ђу дво је љу ди и ис пу ња ва ње 
ду бо ких пси хо ло шких по тре ба и оче ки ва ња. Пси хо па те су вр ло вољ-
не и спрем не да ис пу не ове по тре бе; упра во то и пред ста вља њи хо во 
оруж је. Они су од лич ни у ко му ни ка ци ји, ла ко на слу ћу ју ко је нас те ме 
ин те ре су ју и пла си ра ју их пре тва ра ју ћи се да су и они под јед на ко за ин-
те ре со ва ни за њих, че сто упот пу ња ва ју ћи ко му ни ка ци ју ен ту зи ја змом 
или дру гим емо ци ја ма ка ко би по ја ча ли сна гу из го во ре них ре чи. Пси-
хо па те од лич но ко ри сте ре то рич ке ве шти не  да би вла да ли ко му ни ка-
ци јом; они ко ри сте ла ска ње ка ко би ство ри ли сли ку да о са го вор ни ку 
ми сле као о ве о ма сна жној осо би. По тен ци ра ју и пре у ве ли ча ва ју ње го-
ве по сто је ће сна ге, а ми ни ма ли зу ју или иг но ри шу сла бо сти. Ова пси хо-
ло шка стра те ги ја фа во ри зу је лич ност са го вор ни ка обе ћа ва ју ћи мо гу ћу 
ду бо ку ин тим ност и ну де ћи од нос ко ји је спе ци ја лан, је дин ствен и за-
у век отво рен. Та ква стра те ги ја ни је јед но став на, али пси хо па та ула же 
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огром ну ко ли чи ну енер ги је да би жр тву уве рио да је упра во он осо ба 
ко ја јој је по треб на у жи во ту. Сто га, че твр та ње го ва по ру ка гла си: „Ја 
сам са вр шен при ја тељ (љу бав ник, парт нер) за те бе!“ Ка да се јед ном ус-
по ста ви ова ква пси хо ло шка ве за, по ве ре ње је за га ран то ва но. Ка сни је 
ин тер ак ци је са мо учвр шћу ју те ме ље ко ји су ус по ста вље ни то ком ове 
фа зе ма ни пу ла ци је. (Ba bi ak, Ha re, 2006)

Ви сок сте пен са мо љу бља об ја шња ва за што пси хо па те ла жу, ва ра ју 
и по на ша ју се агре сив но. Ка да пси хо па та успе шно из ма ни пу ли ше не-
ко га, до жи вља ва ве ли ку ра дост и уз бу ђе ње, јед на ко као што до жи вља-
ва по бед ник не ке тр ке, на при мер. Успе шна ма ни пу ла ци ја пред ста вља 
по бе ду и до каз је ма ни пу ла то ро ве су пер и ор но сти. Та ква пер спек ти ва 
оба ве зу је пси хо па ту да не до зво ли не у спех или да бу де до ве ден у пот-
чи ње ни по ло жај. Сва ки евен ту ал ни про ма шај, те о риј ски, на ру ша ва 
ње го ву сли ку су пер и ор но сти, али, чак и ако се то де си, пси хо па та ће 
те шко при зна ти по раз и ве ро ват но ће по ри ца ти не у спех. Кроз по ри-
ца ње по ра за пред дру ги ма ипак не успе ва да спа си соп стве ну сли ку о 
се би, ко ја по чи ње да се уру ша ва и ре зул ту је осе ћа њем ни же вред но сти 
(Schur man-Ka u flin, 2000).

Под ти по ви пси хо па та

Ис тра жи ва чи Ми лон и Деј вис (Mil lon and Da vis, 1998) по ну ди ли су 
кла си фи ка ци о ни ме тод ко ји ће у мно го ме по мо ћи да се на пра ви раз-
ли ка и бо ље раз у ме ју ди вер гент не ка рак те ри сти ке пси хо пат ске струк-
ту ре; они су опи са ли де сет под ти по ва овог по ре ме ћа ја. У ди јаг но сти ци 
пси хо па ти је по Ми ло ну по себ но су ва жни до ме ни: сли ка о се би, пред-
ста ве о дру ги ма, од но си са дру ги ма, по на ша ње и струк ту ра од бра на. Та-
ко, Ми лон узи ма пет ди мен зи ја на ко је је по треб но обра ти ти по себ ну 
па жњу при ди јаг но сти фи ко ва њу пси хо па ти је: не при ја тељ ски афе кат, 
агре сив ну сли ку о се би, осве то љу би вост у ин тер пер со нал ним ре ла ци-
ја ма, хи пер ти ми ју и зло на мер не про јек ци је (Ра ду ло вић, 2006). Раз ли ку-
је мо не мо рал не, лу ка ве, пси хо па те скло не ри зи ку, гра бе жљи ве, бес кич-
ме не, екс пло зив не, абра зив не, зле, ти ран ске и ма лиг не пси хо па те. 

1. Не мо рал ни пси хо па та – овај под тип нај че шће су сре ће мо у 
ком би на ци ји са нар ци стич ким цр та ма. Рет ко за вр ша ва ју у пе-
нал ним или пси хи ја триј ским уста но ва ма. Од ли ку ју их до бре 
со ци јал не ве шти не, иако по пра ви лу ни су у скла ду са ва же ћим 
дру штве ним нор ма ма. Ве о ма ла ко ко му ни ци ра ју са дру гим осо-
ба ма и у ста њу су да до са вр шен ства при кри ју емо ци о нал ну хлад-
но ћу и тен ден ци ју да ис ко ри шћа ва ју осо бе ко је има ју од ре ђе не 
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сла бо сти. Не пла ше се ка зне и сто га су скло ни да се упу шта ју у 
ри зич не од но се и по на ша ња чак и ка да су су о че ни са ка зном. 
Од ли ку је их спо ља шњи ло кус кон тро ле, не ми ло срд ни су пре ма 
сво јим жр тва ма и ни ка да се не окре ћу за оним што је учи ње но. 
Ла ко сла жу и ап со лут но су ин ди фе рент ни уко ли ко се де си да 
бу ду от кри ве ни у сво јим ла жи ма. Њи хов мо то је „учи ни про тив 
дру гих пре не го они учи не про тив те бе“ (Ра ду ло вић, 2006)

2. Лу ка ви пси хо па та – овај про фил се ја вља у ком би на ци ји са хи-
стри о нич ним цр та ма. Он је нео д го во ран, им пул си ван и огор чен. 
Њи хов нај ве ћи страх је да их дру ги не ће при хва ти ти уко ли ко не 
бу ду на те ра ни да то учи не. Ужи ва ју да ма ни пу ли шу са дру гим 
љу ди ма. Има ју сна жну по тре бу да им се дру ги ди ве и, упр кос 
нео д го вор ним и по вр ши ним од но си ма ко је ус по ста вља ју, го то во 
ре дов но успе ва ју да стек ну њи хо ву на кло ност. Основ на раз ли ка 
у од но су на не мо рал не пси хо па те је то што сво ју жр тву екс пло а-
ти шу до кле год не ус пе ју да је оча ра ју и по ста ну обје кат њи хо вог 
обо жа ва ња и ди вље ња. Ка да је тај услов ис пу њен, на пу шта ју жр-
тву у по тра зи за но вим из во ром па жње и обо жа ва ња.

3. Пси хо па те скло не ри зи ку – упу шта ју се у ри зич на по на ша ња ис-
кљу чи во због не за ја жљи ве по тре бе за уз бу ђе њем и по ди за њем 
ни воа адре на ли на у ор га ни зму. На тај на чин де мон стри ра ју сво-
ју не за ви сност, али и нео д го вор ност. Њи хо ва ба зич на по тре ба не 
од но си се на осве ту  већ на оства ри ва ње лич них по тре ба са да и 
од мах.

4. Гра бе жљи ве пси хо па те – нај бо ље их опи су ју кри те ри ју ми по бро-
ја ни у ИЦД-10 под ди јаг но зом ди со ци јал ног по ре ме ћа ја. Ове 
осо бе по кре ћу љу бо мо ра, за вид ност и осе ћа ње да је жи вот био 
не пра ве дан пре ма њи ма и ни је им омо гу ћио ла год ност  ко ју сма-
тра ју да за слу жу ју. Иден ти тет је ди фу зан; ба зич ну не си гур ност 
по ку ша ва ју да не у тра ли шу пре те ра ним хва ли са њем. Без об зи ра 
ко ли ко по стиг ну то ком жи во та, увек ће осе ћа ти да су  за слу жи-
ли ви ше и би ти сум њи ча ви у на ме ре дру гих љу ди. Его цен трич-
ни су и не спрем ни да са дру ги ма де ле оно што има ју.

5. Бес кич ме не пси хо па те – ка рак те ри шу их за ви сне и из бе га ва ју ће 
цр те лич но сти. Пси хо пат ска агре си ја ов де ре пре зен ту је па ра док-
сал ни од го вор на осе ћа ње стра ха и прет ње пре све га да би до ка-
за ли да ни су ни ти сла би ни ти пла шљи ви. (Mil lon, 1998) Дру ге љу-
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де опа жа ју као са ди сте, бес кру пу ло зне лич но сти ко је су у ста њу 
да на не су зло, док је њи хов селф-кон цепт обе ле жен осе ћа њем 
не си гур но сти, бес по моћ но сти и ра њи во сти. У рат ним усло ви ма 
осе ћа ју се знат но си гур ни је јер им спе ци фич ни усло ви омо гу ћа-
ва ју да се по ка жу као са мо у ве ре ни и су пер и ор ни. Из тог раз ло-
га не рет ко по ста ју про фе си о нал ни вој ни ци или се до бро вољ но 
при дру жу ју ми ли та ри стич ким гру па ци ја ма.

6. Екс пло зив не пси хо па те – њи хо во ин тер пер со нал но по на ша ње 
обе ле жа ва ју бур ни, на гли руп ту си бе са. Ипак, ови „тан тру ми 
од ра слих ли ца“, ка ко их на зи ва Ми лон, не ма ју ин стру мен тал ни 
ка рак тер већ слу же као од бра на од осе ћа ња стра ха и фру стра ци-
је ко ја не мо же да се то ле ри ше ни на крат ко вре ме. Хи пер сен зи-
тив ни су и осе тљи ви на по тен ци јал не си ту а ци је из да је од стра не 
дру гих осо ба. Сто га, ре а гу ју ин стинк тив но, без стан ке, и слу же 
се прет ња ма и за стра ши ва њем. Њи хо ве на гле из ли ве агре си је и 
бе са нај бо ље мо же мо опи са ти као „сред ство за пра жње ње по ти-
сну тог осе ћа ња по ни же но сти“. У тим си ту а ци ја ма мо гу ће је да 
по чи не и крв ни де ликт. 

7. Абра зив не пси хо па те – су у стал ној, отво ре ној кон фрон та ци ји 
са дру гим осо ба ма. У њи хо вом про фи лу до ми ни ра ју не га ти ви-
стич ке и па ра но ид не цр те. Стал но су у сва ђи са осо ба ма у сво јој 
око ли ни и не рет ко се слу же прав ним сред стви ма ка ко би до ка-
за ли сво ју по зи ци ју. Скло ни су кри ти ци зму, за је дљи вим ко мен-
та ри ма у то ку раз го во ра са ци љем пот це њи ва ња са го вор ни ка. 
Кри ми нал ни ак ти ни су мо ти ви са ни ма те ри јал ном до би ти већ 
ја ком же љом да ус по ста ве, од но сно одр же со ци јал ни ста тус и 
до бру ре пу та ци ју.

8. Зле пси хо па те – су пу не мр жње и же ље за од ма здом због ствар-
ног или из ми шље ног мал трет ма на ко ји су до жи ве ле у де тињ ству 
(Ра ду ло вић, 2006). Нај ве ћи број уби ца и се риј ских уби ца при па да 
овом про фи лу. Из гле да да они има ју нај ни жи сте пен кри ви це 
због зло чи на ко ји су по чи ни ли. Осе ћа ју пре зир пре ма сво јим 
жр тва ма и од ли ку је их ја ко, чвр сто агре сив но је згро. Њи хо ва по-
на ша ња су у пот пу но сти ин стру мен тал но мо ти ви са на и увек су 
све сни сво јих по сту па ка, али их по сле ди це или евен ту ал на ка зна 
не спре ча ва ју да их пре ду зму.

9. Ти ран ске пси хо па те – за јед но са под ти пом злих пси хо па та чи-
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не нај о крут ни ју и нај стра шни ју ка те го ри ју овог по ре ме ћа ја. Од-
го вор ни су за ве ли ки део екс трем но на сил них кри вич них де ла. 
Ви ше не го оста ли под ти по ви ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но-
сти, ужи ва ју у пат њи ко ју на но се жр тви, али и ре ак ци ји око ли-
не на пре тр пље ну пат њу и страх жр тве. Сти му ли ше их страх, 
сла бост или от пор ко ји пре пла ше на жр тва пред у зи ма ка ко би 
се од бра ни ла од на сил ни ка. Уме сто да их та кво по на ша ње уми-
ри, на си ље еска ли ра. Ко нач ни циљ је пот пу на суб ми сив ност и 
пот чи ње ност жр тве. Мо же мо их опи са ти и као „нај чи сти ји“ тип 
пси хо па та чи јим про фи лом до ми ни ра ју са ди стич ке и не га ти ви-
стич ке ка рак те ри сти ке.

10. Ма лиг не пси хо па те – су не по вер љи ве, за во дљи ве, хлад но крв не 
и жу де за осве том. До ми нан тан ме ха ни зам од бра не је про јек ци-
ја, што не из не на ђу је с об зи ром да их ка рак те ри шу па ра но ид не 
цр те лич но сти. Сву да ви де за ве ру и под му кло по на ша ње дру-
гих љу ди, про јек ту ју ћи свој лич ни отров, зло бу и зло на мер ност. 
Ипак, ре ђе пред у зи ма ју ак тив ну ре ак ци ју на та кво по на ша ње, 
углав ном се за др жа ва ју на ни воу фан та змич не об ра де. 

Сва ки од ових под ти по ва ма ни фе сту је се кроз раз ли чи ти склоп цр-
та лич но сти, на тај на чин да ју ћи раз ли чи ти про фил. Ипак, оно што им 
је за јед нич ко је сте не спо соб ност да осе те кри ви цу и ем па ти ју. По је ди ни 
по ку ша ја об ја шње ња овог фе но ме на су и фи зи о ло шке при ро де. 

Хи по те за о ак тив но сти ле ве хе мис фе ре мо зга  
и не вер бал но по на ша ње

По сто је спе ку ла ци је на те му да ли је код пси хо па та при сут на сла ба 
функ ци ја ле ве хе мис фе ре или нео бич на ла те ра ли за ци ја је зич ке функ-
ци је, и да ли они има ју ма ње ка па ци те та у ле вој хе мис фе ри за об ра ду 
је зич ких функ ци ја не го нор мал ни љу ди. Та кве спе ку ла ци је су пот кре-
пљи ва не се ри јом ис тра жи ва ња из осам де се тих го ди на про шлог ве ка.  
Ha re и Ju tai (1988) су вр ши ли сти му ла ци ју на пи са ним ре чи ма у окви ру 
де сног или ле вог де ла ис пи та ни ко вог вид ног по ља. Ис пи та ни ци су има-
ли за да так да ка жу ка да год је сти му лус (реч) од го ва рао прет ход но пре-
зен то ва ној ре чи, се ман тич кој ка те го ри ји или ап стракт ној ка те го ри ји. 
На ла зи пси хо па та по ка зу ју упа дљи ве те шко ће ка да је у пи та њу дис кри-
ми на ци ја ап стракт них ка те го ри ја код сти му лу са ко ји су пре зен то ва ни 
са де сне стра не вид ног по ља. На су прот то ме, они су има ли из над-про-
сеч не ре зул та те ка да је сти му лус пре зен то ван са ле ве стра не вид ног по-
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ља. Ни је про на ђе на зна чај на раз ли ка у ре зул та ти ма у за ви сно сти од 
стра не вид ног по ља ка да су у пи та њу по ре ђе ње ре чи и свр ста ва ње у 
се ман тич ке ка те го ри је.  Слич но ове ме је би ло и ис тра жи ва ње слу ша ња 
код пси хо па та (Ha re and McPher son, 1984); ис пи та ни ци ма су из го ва ра не 
ре чи-сти му лу си на де сно или ле во уво, а њи хов за да так је био да ка жу 
шта су чу ли. Уочен је ни зак ни во успе шно сти по стиг ну ћа у од но су на 
кон трол ну гру пу здра вих осо ба код ре чи ко је су са оп шта ва не на де сно, 
али не и на ле во уво. Ова кви ре зул та ти су по твр ђе ни ка сни је и на по пу-
ла ци ји адо ле сце на та са пси хо пат ским тен ден ци ја ма (Ra i ne, 1990).

Тврд ња о сла би јој функ ци ји ле ве хе мис фе ре и нео бич ној ла те ри-
за ци ји је зич ке функ ци је код пси хо па та је раз ви је на у окви ру те о ри је 
ак ти ва ци је ле ве хе мис фе ре (LHA). Пре ма овом ми шље њу, код пси хо-
па та је при су тан де фи цит у ког ни тив ном функ ци о ни са њу ко је се од но-
си на спе ци фич не си ту а ци је, и ис по ља ва се ис кљу чи во под од ре ђе ним 
окол но сти ма ко је се лек тив но и ди фе рен ци јал но ак ти ви ра ју ре сур се 
ле ве хе мис фе ре. LHA те о ри ја су ге ри ше да ће об ра да ин фор ма ци ја чи-
је про це су и ра ње ни је ве за но за кон крет ну хе мис фе ру би ти на ру ше на 
код пси хо па та ка да се ле ва хе мис фе ра ак ти ви ра дру га чи је од де сне у 
од но су на зах тев об ра де. Иако се чи ни да по сто је ин ди ка ци је за сла би-
ју и нео бич ну ла те ра ли за ци ју је зич ке функ ци је код пси хо па та, функ-
ци о нал ни зна чај ових на ла за је те шко утвр ди ти. Не по сто је очи глед ни 
раз ло зи због че га би не у о би ча је на ла те ра ли за ци ја до во ди ла до раз во ја 
пси хо па ти је. По сто ји мно го не ја сно ћа у це ло куп ној LHA те о ри ји ка-
да је у пи та њу ње на при ме на на пси хо па те. Тврд ња да до ми нант ност 
функ ци је ле ве хе мис фе ре има ге не рал ни ефе кат на ког ни тив но функ-
ци о ни са ње још увек ни је на уч но уте ме ље на.  (Bla ir,Mitchell,Bla ir, 2005).

 Акт го во ре ња че сто пра те и при дру же ни по кре ти ру ку и ша ка 
ко ји се на зи ва ју ге сто ви ма. То су по кре ти ко ји су ка рак те ри стич ни за 
го вор- ја вља ју се са мо у то ку кон вер за ци је, син хро ни зо ва ни су са лин-
гви стич ким је ди ни ца ма, па ра лел ни са се ман тич ком и праг ма тич ком 
функ ци јом ис ка за, и раз ви ја ју се спон та но, за јед но са раз во јем је зи ка. 
Ове слич но сти пред ста вља ју сна жан ин ди ка тор да су ге сто ви и го вор 
де ло ви исте пси хо ло шке струк ту ре. Еви дент но је да у то ку со ци јал не 
ин тер ак ци је и го вор ник и са го вор ник еми ту ју мно штво по ру ка сво-
јим те лом; по кре ти те ла под ра зу ме ва ју кон такт очи ма, ми ми ку, ге сти-
ку ла ци ју и пан то ми му, и мо гу до пу ња ва ти го вор ни ис каз или има ти 
соп стве но зна че ње. У ве ли кој ме ри, го вор те ла по ма же у од ре ђи ва њу 
го вор ни ко вог и са го вор ни ко вог ста ва пре ма дру гом уче сни ку у ко му-
ни ка ци ји, или пре ма са мој те ми раз го во ра (McNe iil, 1985). Уко ли ко су 
пси хо па те не све сне сиг на ла ко је овим пу тем ша љу са го вор ни ку, као 
што твр ди Хер, мо гу ће је по сма тра ти раз ли ке из ме ђу њих и здра вих 
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осо ба у по гле ду ових па ра ме та ра не вер бал ног по на ша ња. Ге не рал но, 
пси хо па те ва же за љу де ко ји има ју ве ли ки број спе ци фич но сти ве за-
них за емо ци о нал на ста ња. Опи су ју се као емо ци о нал но не зре ли и са 
сма ње ном спо соб но шћу да ис ку се емо ци о нал не ком по нен те лич ног  
и ин тер пер со нал ног по на ша ња. За тим, ка рак те ри ше их емо ци о нал на 
по вр шност- про сте, им пул сив не емо ци о нал не ре ак ци је ко је се ма ни-
фе сту ју тре нут ном фру стра ци јом и не ла год но шћу. Емо ци о нал на не-
зре лост је за јед нич ки фак тор свих опи са пси хо па та. Са аспек та емо ци-
о нал не екс пре сив но сти, зре лост под ра зу ме ва од ре ђе ну суп тил ност и 
со фи сти ци ра ност екс пре си је, што ука зу је и на по сто ја ње ауто кон тро-
ле. Сто га, оче ки ва но је да пси хо па те ис по ља ва ју ви ше им пул сив них 
ре ак ци ја као и ди ја ме трал но раз ли чи тих обра за ца по на ша ња у од но-
су на здра ву по пу ла ци ју. Пси хо па те се раз ли ку ју од здра вих осо ба по 
свом не вер бал ном по на ша њу то ком ин тер пер со нал них си ту а ци ја, по-
го то во у по гле ду соп стве не на ме тљи во сти. Они ви ше ге сти ку ли ра ју, 
ви ше се на ги њу ка са го вор ни ку (сма њу ју ћи на тај на чин уда ље ност у 
од но су на ње га), и ду же одр жа ва ју кон такт очи ма. Ова по след ња ка-
рак те ри сти ка је по себ но на гла ше на. Та ко ђе, они се ма ње осме ху ју за 
вре ме кон вер за ци је. Про це на ис ка за ко ји су емо ти во обо је ни та ко ђе 
раз ли ку је пси хо па те од здра вих осо ба. Пр во, про це ну емо ци ја је лак-
ше учи ни ти ка да је реч о ис ка зи ма пси хо па та, што ука зу је да су при-
пад ни ци ове по пу ла ци је “лак ши за чи та ње” и да су њи хо ве емо ци је 
из ра же ни је у од но су на емо ци је здра вих осо ба. Дру го, про це на емо-
ци о нал ног ста ња је тач ни ја код пси хо па та из раз ло га што они не ис-
по ља ва ју фи не ни јан се у рас по ло же њи ма као што су страх, чу ђе ње, 
га ђе ње и ту га, а при су тан је и ве ћи ни во кон тра ста из ме ђу емо ци ја 
као што су бес и ра дост, као и страх и чу ђе ње. Та ко ђе, код пси хо па та 
је про це на емо ци о нал ног ста ња  у ве ћој ме ри за сно ва на на њи хо вом 
не вер бал ном по на ша њу не го код здра вих осо ба. Гло бал но гле да но, све 
ове ка рак те ри сти ке у по на ша њу пси хо па та по твр ђу ју хи по те зу о емо-
ци о нал ној не зре ло сти пси хо па та (Ro u il lon, 1978).
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ЗА КЉУ ЧАК

Пси хо па те су вр ло ве ште у скри ва њу сво је пра ве лич но сти пред 
они ма ко ји ма же ле да ма ни пу ли шу. Са мо  по сто ја ње ли сте пси хич ких 
спе ци фич но сти ко је ка рак те ри шу пси хо па ти ју не га ран ту је ње но успе-
шно пре по зна ва ње и ди јаг но сти фи ко ва ње. На про тив, ни је не у о би ча је-
но да струч њак са пу но зна ња и ис ку ства из ове обла сти бу де об ма нут 
и из ма ни пу ли сан од стра не пси хо па те ко јег не по зна је до вољ но до бро. 
Спо соб ност по је дин ца да пре по зна пси хо пат ску ма ни пу ла ци ју за ви си 
и од то га да ли га ма ни пу ла тор сма тра вред ним па жње и да ли га ви ди 
као мо гу ћи објект ма ни пу ла ци је. Уко ли ко пси хо па та не ви ди  ни ка кву 
мо гу ћу ко рист ни ин те рес од ба вље ња са го вор ни ком, уто ли ко је ве ћа 
мо гућ ност да ње го во по на ша ње бу де ре ал ни је са гле да но, а са мим тим 
и пре по зна то као пси хо пат ско. Пси хо па те ула жу мно го мен тал не енер-
ги је у ана ли зи ра ње и ма ни пу ли са ње жр тва ма, али го то во да се уоп ште 
не тру де да за др же ма ску пред љу ди ма ко је им ни су зна чај ни; они за 
њих јед но став но не по сто је. Сто га су осо бе ко је иг но ри шу  у од лич ној 
по зи ци ји да по сма тра ју ка ко пси хо па те ма ни пу ли шу дру ги ма. Са уви-
дом у на чин на ко ји они то ра де, има ју при ли ке да „за ви ре“ иза ма ске 
и са гле да ју лич ност пси хо па те на пра ви на чин. Сту ден ти  и дру ги љу ди 
ко ји се пр ви пут су о ча ва ју са про бле мом пси хо па ти је по не ка да по чи њу 
да ви де пси хо пат ске ка рак те ри сти ке у љу ди ма у свом окру же њу.  Ше-
фо ви, бив ши су пру жни ци, слу жбе ни ци, на став ни ци, чла но ви по ро ди-
це и при ја те љи че сто по ста ју осум њи че ни уко ли ко се де си да ис по ље 
не ку од осо би на ко је по сто је на ди јаг но стич ким ли ста ма. Не ки су скло-
ни да еле мен те пси хо па ти је ви де у се би, на лик сту ден ти ма ме ди ци не 
ко ји по чи њу да код се бе пре по зна ју симп то ме бо ле сти ко ју уче. Ве о ма 
је ва жно би ти све стан ове соп стве не тен ден ци је да при пи ше мо пси хо-
па ти ју и они ма ко ји  ис по ља ва ју са мо по не ку ње ну ка рак те ри сти ку, јер 
је вр ло зна чај на за сву ва лид ну ди јаг но сти ку. Не по сто ји је дан уни вер-
за лан на чин да се за шти ти мо од со ци јал них пре да то ра око нас. Ипак, 
ко ли чи на ин фор ма ци ја ко ју по се ду је мо ве за но за ову вр сту со ци јал них 
на сил ни ка у мно го ме ће нам по мо ћи да се у сва ко днев ном жи во ту од-
бра ни мо од не во ља ко је они не ми нов но за со бом оста вља ју.
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SUMMARY

Contemporary studies show great interest in antisocial personality 
disorder because of its important theoretical findings in field of criminal 
psychology as well as improvement measurements of prevention. Thus, 
curiosities of this topic are limited on investigation of criminal population 
or those who intentionally break social rules. In this article, main focus is 
put on population who lives in margins of society and who has relatively 
normal functioning in world among us.
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