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Човек у рату – радикална измена 
мирнодопске психологије

• То што је била реч о “смишљеном” чињењу зла не
значи да и у самој “идеји” превласт није односила јако
патолошка и огромним делом несвесна констелација

• “Смишљено” може бити удаљеније од свести и • “Смишљено” може бити удаљеније од свести и 
рационалног него “несмишљено”

• А то што су у Аушвицу, симболу страдања и зла, 
учествовали сви: наредбодавци, извршиоци, 
посматрачи, може се објаснити патолошким дејством
групне идентификације и “стврдњавања” немачке
свести као посебне, одабране, али и угрожене



• Човек слепо улази у рат када га други својом
политиком доведу у ситуацију у којој ће без рата
бити или уништен или поробљен

• “Боље гроб него роб”- заложити живот за “своје
веровање у безусловну вредност властитог
живота”

• Борба на живот и смрт чини од тих јединица
заједницу у трпљењу и жртвовањузаједницу у трпљењу и жртвовању

• Искакање из те позиције, било због непотизма, 
привилегија, незаслуженим медицинским
повластицама или неспособности у руковођењу
јединицом је, у неку руку, искакање из самог рата

• Колективне представе су у функцији, коју иначе
има и свака група, заштите и сигурности



• Да ли ће се човек икада моћи склонити иза
било ког ступња персонализације да ће у 
ситуацији било какве угрожености и као
потпуно равнодушан не посегне за
“застарелим” когнитивним представама?“застарелим” когнитивним представама?

• Да ли ће икада толико обезвредити људске
односе и довести до крајњих граница
самољубива улагања да ће искључити било
какво насиље, па и ратове?



• Као што Јасперс каже, на хоризонту се не
види никаква гаранција да европски народи
више неће водити рат

• Чак када би се одстранили могући разлози
рата, који се могу регулисати економским и рата, који се могу регулисати економским и 
уговорним путем, остаје питање да ли човеку
лежи нешто налик на мрачну слепу вољу за
рат, која се изражава кроз вољу за уништење и 
саможртвовање, или пак, неко
самопотврђивање које жели да се докаже у 
томе шта може да издржи



• Психоаналитички начин посматрања
“мрачне” стране човекове природе и 
трансформација психичких енергија
приликом интериорације

• Узајамно дејство између спољних и 
унутрашњих фактора и као појединачна
судбина у историјској перспективи

• У човеку као једнако вредан нагону живота, 
постулира и нагон за деструкцију



• Из Фројдовог учења о нарцизму, које је било 
још једна извучена потпора из идеалистичке 
слике човека о самом себи, јасно је била 
наглашена позиција мржње у психичком, 
ставом да њу треба мање објашњавати него 
љубав

• Мржња је као релација према објекту старија 
него љубав и она произилази из првобитног 
одбацивања угрожавајућег спољњег света од 
стране нарцистичког Ја



• Касније је нагон за разарање, “урођена склоност 
човека ка “злу”, ка агресији, ка деструкцији, а 
тиме и ка свирепости”, постављен као 
непосредно биолошки одређена основна 
чињеница душевног живота

• Фрој предпоставља да осим нагона да се одржи 
жива супстанца и да се сажме у све веће 
јединице, мора постојати неки други, њему 
супротан, који тежи да разложи ове јединице и 
да их врати у првобитно, анорганско стање



• Смисао развитка културе по Фројду је борба
између Ероса и Танатоса, нагона за живот и 
нагона за смрт, деструкцију каква се одвија у 
људској врсти

• Иако људи зазиру од злих сила у себи и 
постављају Добро као предмет и сврху
најдубљих хтења, примарно узајамно
непријатељство људи остаје константанепријатељство људи остаје константа
човековог живљења и сила која културном
друштву стално прети пропашћу

• Чак би се могло рећи, без обзира на
оптимистичке ставове Tocquevillea & Lipovetsky
да се у догледно време не може видети неко
трајније побољшање друштвених прилика



• Све врсте принуде, закони, морал, религија су 
покушаји да своју снагу (енергију) црпу, 
слично као и Над-Ја, енергијом коју црпе из 
Оно, обрушава се на Ја у случају ваљаног 
разлога кажњавања или превенирања “лошег” 
тако у историји

• Стиче се утисак, да су “идеални мотиви 
служили деструктивним тежњама само као 
изговор, а други пут, на пример у случају 
свирепости свете инквизиције, мислимо да су 
се идеални мотиви пробили свест, а да су им 
несвесно подршку дали они деструктивни. И 
једно и друго је могуће.”



• “Изгледа да нема никаквих жеља да се укину 
агресивне склоности људи”, колико год они 
вређали сопствену нарцистичку слику

• Једноставно, заједно са Фројдом, утопистичке 
представе о човековој не-агресивној природи 
треба третирати као илузију

• Отуда не треба ни мислити да се рат може тако 
брзо укинути, као и да постоји рат без патње и брзо укинути, као и да постоји рат без патње и 
бола који никога не могу мимоићи

• А што се тиче свирепости испољене у рату, али 
не само у њему, Фројд је не види као 
трансформацију нагона који тежи материјалним 
циљевима, већ као, у крајњој линији, принудом на 
стрпљиво подношену беду



• Оно у чему је драгоцен допринос психоанализе 
у разумевању човековог Добра и Зла је што их 
она није видела само као унутрашње питање и 
још мање, као у случају свирепости, 
бруталности и насиља, спорадична збивања или бруталности и насиља, спорадична збивања или 
резултат неких специфичних околности, као 
што су несврсисходни друштвени поредци



• Нагону за деструкцију је сваки пут потребан
изговор, рационализација и увек се налази у 
динамици (изговору) кривице другога која
заслужује одмазду

• Свеједно је да ли су угрожени нечији “витални• Свеједно је да ли су угрожени нечији “витални
интереси” или се спречава хуманитарна
катастрофа” или поседује оружје за масовно
уништење” (кога могу поседовати само
поједини и одабрани) или је у питању “борба
против тероризма” (који, узгред речено у 
великом и живе на антитерористичкој борби)



• Оно што је битно за све те рационализације је
механизам сплитинга: једни су “добри”, а 
други “лоши”

• Прогласити и приказати некога за “лошег”, 
што је у свету McLuhan-овог глобалног села и 
моћи медија више него лак посао, је дати
дозволу нагону деструкције за акцијудозволу нагону деструкције за акцију

• Те рационализације се никада, осим у случају
неких појединаца не супротстављају пропасти
(уништењу од “мача божијег” или
“милосрдног анђела”)сваке људске заједнице
уопште, него само пропасти те која је кривац
и “лоша”



• Посматрајући однос човека са оним кога је одредио као 
Непријатеља је у веома блиском односу са агресијом

• Нагон за деструкцију, који се сматра вечним, досад је 
стално репродукован из друштвених односа, а затим и 
зауздаван помоћу идеолошких манипулација

• У нагону за деструкцијом је  на овај или онај начин 
укључен и нагон живота, Ерос, што за моралне 
лицемере, може излгедати грешно

• Психоанализи не приличи да затвара очи пред 
свирепости и нарочито уживању у свирепости, као и да 
не констатује да они који примењују терор, у било ком 
облику и било којим односима (породичним, 
политичким), у неку руку поричу тај терор или заузимају 
крајње презрив став према њему

• Као да се боре против сопственог искушења или 
активације деструкције



• Присуство љубави и мржње у сваком 
појединачном акту говори о сталном, мање више 
израженом, присуству агресивности у људском 
животу

• Деструктивне енергије, које су sensu stricto
унутрашњег карактера или оне које су у менталну 
структуру ушле из противречности друштвених структуру ушле из противречности друштвених 
структура, могу бити друштвено корисна 
агресивна енергија која ће се одразити на 
економски и технички раст, али и на 
психолошки раст (делање у складу са сопственим 
полним идентитетом, квалитетом љубавног 
живота и квалитетом механизама одбране, те 
изградњом критичке инстанце у личности)



• Подједнако у достигнућима науке, у економији и 
подухватима нације као целине, неразлучиво су, како 
каже Marcuse, повезана конструктивна и деструктивна 
достигнућа, рад за живот и рад за смрт, рађање и 
убијање

• Изгледа да је трансформација једне енергије у другу 
енергију саобразна појава њиховој природи

• Трансформација деструктивне у друштвено корисну • Трансформација деструктивне у друштвено корисну 
агресивну енергију јесте, по Фројду, један нормалан и 
незаобилазан процес, наравно укључујући и рат

• Он је део оне исте динамике којом се либидо, еротска 
енергија, сублимира и постаје друштвено корисна

• Два опречна нагона, принудно здружена и сједињена у 
овој деструктивној трансформацији, постају ментални и 
органски покретачи цивилизације



• Агресија активира деструкцију која “тежи” смрти, 
док либидо стреми очувању, заштити и 
побољшању живота

• Стога, једино док је у служни Ероса, деструкција 
служи цивилизацији и индивидуи

• Разумљиво је да уколико агресија надвлада свој 
еротски дублет, ток креће супротним смером

• У психоналитичкој концепцији, деструктивна 
енергија не може постати јача, а да не умањи 
еротску енергију: равнотежа обеју примарниг 
нагона је квантитативна 

• Динамика нагона је механичка и расподељује 
расположиви квантум енергије између два 
супарника



• Без обзира на све цивилизацијске помаке нема
изгледа да агресија нестане из човековог живота

• Како је дехуманизација и потрошње и 
производње све већа, а простор личне слободе
све мањи то су обезбеђени стабилни извори
агресије

• Ако се томе дода “асоцијални карактер Ероса”, • Ако се томе дода “асоцијални карактер Ероса”, 
који се сместио у претерану социјализацију, на
који индивидуа реагује свим врстама фрустрације, 
страхова, репресије, агресије, онда можемо
закључити да ће у ситуацијама када се агресија
може “слободно” откачити (у случају ратова) она
бити још снажнија, свирепија и безобзирнија



• Милитаризација друштва, чији се тотални видови 
обелодањују у програмима масовних медија, јесте 
заправо, агресивна храна за “јавно мнење”

• Брутализација језика и слике, презентација призора 
убијања, несрећа, паљевина, тровања, егзекуција, 
тортуре, итд... ствара нешто што би се могло 
одредити као психолошко навикавање на рат

• Живи се са ризицима, бруталностима и ужасима и • Живи се са ризицима, бруталностима и ужасима и 
они чине психопатологију свакодневног живота

• Мобилизацији агресије ништа тако не доприноси 
као језик који настоји да следи, по орвелијанском 
рецепту, идентитет супротности: у устима 
непријатеља мир значи рат, а одбрана напад

• На правој страни ескалација је уздржавање, а тотално 
бомбардовање припрема за мир 



• Овакав цинизам, метафора сваког ратног 
вредновања учесника, постаје потпун када се 
ратној операцији да назив “милосрдни анђео”, 
“божји дарови” или “љубав анђела”

• Језик, организован на овакав дискриминативан 
начин непријатеља a priori означава као злог у 
целини и у свим његовим акцијама и намерама

• Baudrillard нас подсећа да су дивљаци називали • Baudrillard нас подсећа да су дивљаци називали 
“људима” само припаднике сопственог племена

• “Људско” већ самим настанком означава 
успостављање свог структуралног двојника: 
“нељудског”

• Никада нигде рат н ије питање појединца, те ни 
његово тумачење није питање појединацам 
поготову учесника



• Границе оног што се чини у рату не поставља
мирнодопско Над-Ја, већ дефинисани циљеви рата и 
процена последица не-чињења

• Колико су те границе растегљиве свим и свачим
најбоље се види из тога да спаљивање атомском
бомбом Хирошиме и Нагасакија, савезничко
бомбардовање немачких градова, паљење
Вијетнамских села напалмом, тровање ИранскихВијетнамских села напалмом, тровање Иранских
места отровима, није квалификовано као
прекорачење границе или злочин

• Нема рата у коме убијање не-бораца, цивилног
становништва није третирано само као колатерална
штета, јер се тим акцијама постизао “легитиман” циљ

• Било које средство које води довољно вредном циљу
може се оправдати



• У рату ово правило искушава чак и своје 
теоријске границе

• У грађанским ратовима влада логика да цивили 
нису ништа друго до ткиво које треба уништити 
или ће оно њих уништити

• У другим ратовима они су неко ко крије, чува, 
помаже непријатељу или неко чијим уништењем 
се руши морал непријатељасе руши морал непријатеља

• Рачуница о корисности и националном интересу 
ствара у јавном мњењу дизање бране забрана 
убистава и чињења злочина, а олакшавају савест 
онима који са лакоћом бацају бомбе са 
осиромашеним ураном на цивилно 
становништво



• Санкције у виду политичке судске одлуке које 
су наводно требале да ограниче развпој зла, а 
саме чине зло, била је довољан разлог за 
“разумевање” смрти једне по једне бебе

• Проглашења медијске куће легитимним 
војним циљемвојним циљем

• “Жаљења вредним последица оправданог 
напада на непријатеља”

• “Оправдано” и “непријатељ” чине свако Зло 
прође без већих отпора



Склоност ка Злу и ратно Зло

• Сартр: “Чинити Зло ради Зла управо значи 
намерно радити управо супротно ономе што се и 
даље потврђује као Добро”

• Одређени поредак ствари се некада може много 
више одржавати и потврђивати кроз порицање, 
његова би свест повратила склад са самим собом



• Зло би се самим тим претворило у Добро и 
превазилазећи сваки поредак који не би
проистицао из њега самога обрео се у 
ништавилу, без Бога, без оправдања, са потпуном
одговорношћу

• Зло без Добра не би ни постојало, Добро је• Зло без Добра не би ни постојало, Добро је
услов његове егзистенције

• Ерос и Танатос, ове две тежње у човеку нису
независне – две самосталне и супротне силе
управљене су истовремено ка истом циљу – него
је једна у функцији друге



• Сам рат је питање живота, а не смрти

• Његов циљ је живот, а не смрт, јер се у 
супротном никада не би водиосупротном никада не би водио

• За живот, и преко смрти, и своје и туђе



• Анализа нечовечности и бруталности изван 
граница вредносног

• Разумети суштину те природе може изгледати 
као порицање хуманизма и афирмација 
нехуманости

• Simone de Beauvoir: ако човек није по 
природи добар, он по природи није ни рђав; у 
почетку он није ништа, на њему је да се 
начини добрим или рђавим, већ према томе 
да ли прихвата слободу или је одбацује, добри 
и зло се појављује само изнад природе



• Психоанализа: у контексту лошег, свирепог, злог 
деловања, човек је много више него што он може 
знати о самом себи

• Фројдов став да човеком владају и иморалне снаге 
– на првом месту сексуалност – и осуђивати их, – на првом месту сексуалност – и осуђивати их, 
своди се само на то да им се дају други облици, 
најчешће погубни, пошто се потиснута 
сексуалност налази у корену неуроза



• Ниче и Достојевски: обелодањују улогу снага 
“рђавих” – вољу за моћ, агресивност – и 
стварност “подземног човека” који се, условно 
речено, ослобађа разума да би остварио своје 
свесне или несвесне циљеве

• Хајдегер: суштина човека почива у његовој • Хајдегер: суштина човека почива у његовој 
егзистенцији. Тај човек бивствује, прекорачује, 
превазилази све друге који постоје, и себе самог у 
сваком тренутку, а у ратној ситуацији поготову. 
Најдубље у човеку је непрекидно прекорачење, 
бескрајни узлет. Он је “биће-за-крај”, “биће-за-
смрт”



• Рат као ситуација опасности по живот човека
нужно захтева, зарад самог живота, њихово
избегавање на сваки начин

• У том избегавању улога других и њихова
наклоност или љубав је прворазредна



• Могло би се рећи да, што је ратник на нижем
развојном нивоу, и што у његовом понашању
доминирају инфантилни елементи, то ће он више
бити завистан од другог и њиме ће доминирати
страх од губитка љубави

• Тај “социјални страх” неће бити унутрашњи и у 
случају “рђавог” понашања неће рађати свест о 
кривицикривици

• Код многих одраслих и нарочито у групи, једина
промена се састоји у замени оца, или оба
родитеља, већом људском заједницом којој
примеравање иде кроз различите критерије, међу
којима значајно место има онај да је “рђаво” 
питање његове функционалности или интереса



• Чим су сигурни да ауторите не може сазнати о 
томе или да им не може ништа учинити, они 
се по правилу  не устрручавају да ћине рђаво 
ако од тога очекују пријатност и уколико су га 
увели у принцип задовољства

• Како се страх односи на откривање, то се и 
морални закон односи само на откривање



• Победити непријатеља у рату је циљ сваког
ратовања

• То није партија шаха, већ озбиљна игра у којој
је монета људски живот

• Размењује се живот за живот, смрт за смрт

• Свођење људске вредности на тржишну• Свођење људске вредности на тржишну
вредност, људског живота на мртву монету, 
чини убиство у рату достојним чином

• Линија која раздваја прихватљиво место за
мржњу, освету и убиство од неприхватљивог је
лажна и политичка



• Страх од сопствене смрти је изнад страха од 
откривања или кршења закона

• Интериоризован ауторитет у Над-Ја у рату није • Интериоризован ауторитет у Над-Ја у рату није 
никаква гаранција за не чињење “рђавог”



• Рат је највеће “рђаво”, јер у њему човек није 
“мера свих ствари” и сам живот није

• У рату је људски живот жртвован ради свет

• И пошто у “активности” убијања смрт није 
апсолутно зло, summum malum, ни убиство 
није апсолутно зло

• Граница не само да није померена, већ она • Граница не само да није померена, већ она 
добија као циљ и своју либидинозну вредност

• Ону природну вредност која се негде кроз 
културу изгубила

• Убиство не да није најгора ствар коју човек 
може човеку учинити, већ је и пожељна
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