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МИЛОРАд ТОдОРОВИћ

ПСИхОЛОгИјА КАО НАУКА И СТРУКА

Апстракт: У раду се наводе разлози због којих стара тежња психологије да буде интегри-
сана у природне науке данас, следећи природу ’психичког’, не може опстати. акцент је стављен 
на два момента. Први, да се психологија мора померити ка формалним наукама, пре свега оним 
који одговарају подручју језика (лингвистика, реторика, филозофија). и други, да полазећи од 
саме природе ’психичког’ (развоја и развојног одступања), чији су основни постулати гене-
за и динамика, морају се истаћи циљеви примењених психологијâ другачије него што је то у 
актуелној настави психологије данас.

кључне речи: психологија, научни метод, примењена психологија, описна развојна ди-
јагноза, линије развоја, структурација.

од чувене ebbinghausove реченице да психологија има „дугу прошлост, али 
кратку историју“ (hothersall, 2001, 13) остало је, несумњиво, само ‘дуга прошлост’. 
историја психо логије као науке је далеко од тога да буде ‘кратка’, поготову када се 
виде домети које наука о души има данас. о психологији као ‘младој науци’ данас могу 
говорити само они који имају јако ограничен увид у области у којима се психологија 
као наука позиционирала и области које је освојила. које је растојање психологија 
прешла најбоље би се могло схватити кроз то како би данас смешно изгледале речи 
augusta comtea да „не може постојати наука о психичком“ (hothersall (2001, 13), али 
и вотсоново позиционирање психологије изван свести и ’психичког’. не само да ум 
може проучавати све појаве око себе, што comte није спорио, већ да он проучава и 
самог себе, можда више него било шта друго, што је потпуно негирао. за психологију 
увек постоје две перспективе, перспектива за себе (мој поглед на мене) и перспек-
тива за другог (мој поглед на другог и поглед другог на мене). Психологија настоји 
да објасни како постоје објекти за Ја, али и како се, као друга половина, гради слика 
селфа. сазнање себе кроз себе је, наравно, индиректно, оно представља конструкцију, 
потребно је дешифровати своје понашање као што дешифрујемо понашање другог.

за ових нешто више од сто година, након што је Wilhem Wundt основао прву 
истраживачку лабораторију (1879. године), психологија је своја знања учинила то-
лико широким, па рекло би се, и несагледивим да је основано питање да ли је саму, 
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већ постојећу, психологију могуће знати, обухватити, презентовати. људска душа 
као најексклузивнији објект науке, како је то говорио карл Густав јунг, је засигурно 
неупоредиво компликованија од рецимо науке мотора са унутрашњим сагоревањем, 
оториноларингологије, науке о оку, машиноградње, стоматологије. Психологије данас, 
баш како је то jean Piaget (јарошевски, 1981, 13) наговестио пре скоро пола века1, има 
централну позицију у систему наука. њена повезаност и са математиком, физиком, 
биологијом, социологијом, лингвистиком, логиком, филозофијом, психијатријом, по-
литичком економијом је засигурно допринела епистемологизацији психологије. већ од 
самих својих почетака, и можда тад више него икад, психолошка истраживања су била 
постављена на начин да су следила пут од гносеологије ка психологији. могућност 
и средства научне спознаје су у оквиру науке о души значајно проширена, мењана и 
усавршавана. Додуше, у оквиру саме психологије још се увек воде више или мање 
плодне дискусије о самој природи проучавања и природи примене психолошких знања 
што се, углавном, своди на сукоб научног, академског приступа или њене практичне 
примене. овде се цео проблем само свео на или: да ли психологија тежи и примени 
и закону, експерименту, строгом научном методу природне науке или је психологија 
наука само онда ако се заснива на методу природне науке? То и у психологији креће већ 
од Wundtovog ученика huga münsterberga чија функционалистичка психологија хоће да 
буде широка и обухватна колико год је то могуће. чини се да је психологија са рестрик-
тивним и бесмисленим приступом Титцхенерове структуралистичке психологије 
већ одавно завршила. Уколико би психологија остала на позицији или онда би она 
била осуђена да кроз ову дилему, увек изнова, понавља пут којим су прошли Wilhem 
Wundt, edward titchener, johna Wotson, Williams james. ако ништа друго напредовање 
психологије и њено позиционирање у систему наука било би много спорије.

од психологије као науке о души очекује се да буде кадра да разуме, а онда и, 
кроз конструисана ‘средства’ (у различитим областима психологије сасвим различита), 
отклони разлоге људског очајања, неуспешне адаптације, несагласје са самим собом. 
али, и тамо где то није у стању да о средствима којима то субјект сам покушава учи-
нити не заузима омнипотентну или лажну позицију, какву данас видимо у јаловим при-
чама о превенцији болести зависности или какве смо видели у 19 . веку у обећањима 
лекара да ће излечити децу од порока мастурбације (foucault, 2002, 314). Психологија 
не би требало да има проблем да прихвати та средства којима се људи покушавају 
ослободити својих патњи, као „природно исправну човекову склоност“, како то каже 
antonin artaud (арто, 1999, 24-26). У простору „наше урођене неприлагођености“ 
(artaud, 1999, 24) и „слабе душе“ (artaud, 1999, 25) и човекове сложености због које 
ће „људи увек пропадати“ (artaud, 1999, 26) психологија би саму себе редуковала и 
онеспособила када би била потпуно егзактна и позитивистичка наука и онаква каква 
је била у доба физичара психолога. Психолог не може себи допустити обмањивање 
које себи физичар допушта делујући као да је неко други, а не спознавајући субјект. 
Уосталом, клиничка психологија која има доминантно место2 међу наукама о души, 

1 на међународном конгресу психолога у москви, 1966. године.
2 “...клиничка психологија је данас средишње подручје психологије. национална научна 

фондација је 1969. испитивањем 19.027 чланова америчке психолошке асоцијације установила 
да је међу психолозима 37% клиничких психолога. Данас би тај постотак био још већи. од 
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има и доминантно филозофски језик. Психологија не само да има право на филозофски 
језик, већ изван њега ‘психичко’, рекло би се, и не постоји. субјект којим се психолог 
бави је само онај свесни картезијански субјект, господар својих властитих мисли чије 
је мишљење корелативно његовом постојању. Ту се и налазе разлози за присуство сас-
вим различитих модела проучавања психичког. могло би се чак рећи да је психологија 
на раскрсници три модела проучавња:

1. физичко-математичког (или крајње објективног)
2. биолошког (оно што измиче физичкој представи света)
3. филозофског (психолошко описивање очишћено од психологизма)

наравно, да је јасно да ће се ‘чиста’ објективност смањивати како се приближава 
филозофском методолошком простору, али са друге стране, такође је јасно да је продор 
у непознато исто толико смањен без филозофске методе. она је унужна тамо где се 
субјект види као подељени субјект, како би психологија једино и требала да види. То је 
онај субјект за кога важи онај lacanov (Лакан, 1983) став „ја сам тамо где не мислим“ 
и „мислим тамо где ме нема“. Психологија, стога, мора бити на сва три методолошка 
нивоа. Поједине области у психологији се могу објаснити само филозофском методом. 
може се рећи да психологија и психијатрија без обзира на ком телу лежале морају фи-
лозофски промишљати. због тога би се морао створити нови језик и нова методологија, 
који би узео у обзир да психологија тиме није ништа мање природна наука у окви-
ру које каузалност и даље има значајно место, али никако једино или искључујуће. 
Психологија је често била у схизофреној позицији: желела је припадати свету духа (и 
тиме неповратно бити везана за филозофски методолошки принцип) и либити се тела, 
а истовремено тај свој духовни предмет третирати на начин на који природне науке 
третирају рес еxтенсио, протежну ствар (тело). 

из клиничких презентација и захтева за проналажењем њихових правих етиологија 
могуће је наслутити колико форме испитивања и истраживања морају бити измењене 
у односу на строге захтеве природне науке управо због саме природе психолошког и, 
посебно, психоаналитичког објекта. један наизглед јасни израз увек је повезан са оним 
чудним, непознатим и наизглед несазнатљивим. иза једног симптома може се пре-
познати неки други захтев кога тек треба анализирати у даљем испитивању. Поредак 
менталне болести, што се може на један јасан начин видети у следећем самоопису је 
на неки начин сам неповезан, нејасан, контраверзан и увек се мора сагледавати много 
пре у оквиру историје развоја него у оквиру историје душевне болести. „Личим на 
некога кога су богови благословили једнако у материјалном, у моралном и духовном 
погледу. међутим, има у мени нечега трулог, има у мом психичком бићу неке суштин-
ске грешке због које не могу да уживам у благодетима које ми судбина нуди. кажем 
вам ово да не бисте престали да се занимате за мене и да бисте веровали како ми је 
потребна ваша помоћ. моја је луцидност нетакнута, избрушенија него икад, недостаје 
ми предмет на који бих је применио, недостаје ми унутрашња супстанца. То је много 
озбиљније, много жалосније него што ви мислите. желео бих да превазиђем то стање 
одсутности, празнине. То тапкање у месту због којег се осећам немоћним, инфериор-

1975. до 1980. године свих пет председника аПа-е били су клинички психолози, а у мишљењу 
јавности улога клиничара најчешће се повезује с психологијом“ (hothersall, 2001, 284). 
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ним у односу на све и свакога. ја немам живота, немам живота!!! моја је унутрашња 
узаврелост угушена. и ево годинама не могу да је превазиђем, у мени нема више тог 
спасоносног кључања. оне спонтаности слика које ме узносе. У којој моја личност 
проналази себе, долази до изражаја. Проналази своју чврстину, своју драгоцену звуч-
ност. немоћ је захватила мој дух. Рекло би се да до свих слика, свих идеја долазим 
случајно, да је то само далеко присећање које има само привид новог живота – и то 
оставља последице на квалитет. и то није уображење, утисак. чињеница је да нисам 
више то што сам, да је моје стварно ја успавано. ја идем у сусрет својим сликама. 
чупам их у малим прегрштима, оне не долазе к мени, не намећу ми се. У таквим усло-
вима ја немам више мерила. Те слике чија је вредност аутентичност, немају више вред-
ности, будући да су само одраз, одблесак раније измозганих мисли, или туђих мисли, 
не оних сада и лично смишљених. Разумите ме. То чак није питање квалитета слика, 
квантитета мисли. То је питање снаге, истинитости, животности. Нема више живота . 
живот не прати, не обасјава оно што мислим. кажем живоТ. не кажем животна боја. 
кажем истинит живот, надахнуће: биће, првобитни жар на којем се пали свака мисао, 
то језгро. осећам да је моје језгро мртво. и патим. Патим при сваком свом духовном 
издисају, патим што га нема, патим због виртуелности у којој неизбежно протичу све 
моје мисли, у којој се троши и извитоперава моја мисао. Разумете ли то осећање 
празнине, тог силног и трајног ништавила? То вегетирање. како ужасно вегетирам. Не 
могу ни напред ни назад. ја сам фиксиран, локализован у једну те исту тачку о чему 
све моје књиге сведоче. али, ја сам сад своје књиге оставио за собом. ја не успевам 
да их превазиђем. јер да би се превазишле, најпре треба живети. а ја упорно одбијам 
да живим. Покушао сам да вам објасним на који начин. То је стога што се моја мисао 
не развија ни у простору ни у времену. ја нисам ништа. Ја немам себе. јер било са 
чим да се суочим, с неком концепцијом или околношћу, ја ништа не мислим. моја ми 
мисао ништа не нуди. Узалуд трагам. ни на интелектуалној, ни на афективној, ни на 
чисто имагинативној страни ја немам ништа. У мени нема никаквих резерви. никаквих 
могућности...са истим се осећањем празнине суочавам у било којој животној окол-
ности. знам да све одреда гњавим, да никог не занимам – али шта да учиним пошто 
живим. смрт је једини излаз. Умрећу, или ћете ви, схвативши ме и знајући колико мало 
вреди мој садашњи живот, о којем толики људи погрешно суде, пронаћи неки лек који 
ће ме из тога извући“(artaud, 1999, 25-26).

са чим довести у везу овај облик патње и лудила? има ли он исту подлогу као 
сваки други облик лудила? може ли постојати припремљен експеримент у вези лу-
дила? како психологија иначе може мислити прекомерје, па у ма ком сегменту ’пси-
хичког’ се оно јавило? засигурно, могу постојати различити феномени који, рецимо, 
обележавају интоксикацију хашишом3 чине природни, нужни наставак, спонтану везу, 
хомогени низ. будући да су феномени које видимо код интоксикације хашишом хомо-

3 У књизи О хашишу и душевном поремећају из 1845 . године jacques moreau de tours (foucault, 
2005:376), након личног експериментисања са хашишом, наводи осам фаза интоксикације хаши-
шом: 1) осећање среће, 2) растројство, неповезаност мисли, 3) заблуда о времену и простору, 4) 
проширење сензибилитета, 5) фиксне идеје, делирантна убеђења, 6) лезија оштећења осећања, 
увеличавање страхова, појачавање раздражљивости, љубавне страсти, 7) неукротиви пориви и 
8) илузије и халуцинације.
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гени феноменима лудила, лако је доћи до идеје да су различити симптоми лудила које 
носографи могу распоредити у одређене регистре, приписане једној или другој форми 
болести, сви симптоми лудила, у основи, припадају истом низу. Прва разумевања лу-
дила (Пинеловог и esquirola4 типа) имала су за циљ утврђивање специфичне способ-
ности која је оштећена код одређене менталне болести и која би је онда у потпуности 
објашњавала. Проблем за експериминталну логику који је за тренутак настао онда када 
се појавила идеја да у суштини постоји само једно лудило (foucault, 2005:377) које 
еволуира током читавог живота појединца, а које, наравно, може да се заустави, стане, 
или фиксира на једном ступњу убрзо се показао као њено главно упориште. наиме, 
будући да ти застоји не одузимају ништа оној истој матрици лудила упутила их је ка 
трагању за њеним жариштем. откривање те јединствене подлоге, жаришта од којих 
се могу развити сви симптоми лудила у почетку је, методом природне науке, нађено у 
једној тачци тела. Да ли се данас можемо задовољити објашњењем и поготову да ли ће 
од њега artaud имати било какве користи, ако, као и moreau de tours, артоове пробле-
ме видимо као последицу „почетне интелектуалне модификације“ (foucault, 2005:378) 
или „основне модификације?“5 (foucault, 2005:378) која је у основи свих облика луди-
ла. Тешко. међутим, уколико следимо теоријске ставове динамске психологије или, 
прецизније речено, селф психологије јасно је да artaud није свестан тога ко је заправо 
он, а и када се приближи том осећању онда није сигуран у то. евидентно да је његов 
селф био склон фрагментацији. недостатак осећања трајности и реалности артоовог 
селфа је евидентан. То психологији омогућава да разуме да недостатак кохезивног сел-
фа иде из лошег квалитета осећања његове прихваћености од селф-објекта. оштећење 
које је претрпео његов селф водило је, с једне стране, лудилу, али и, с друге стране, 
кроз моћ његовог генија да се одупре потпуној фрагментацији и залепи фрагменте свог 
сломљеног селфа, стварању уметничких дела. сломљен селф закрпљен је стварањем 
кохезивних уметничких производа до нивоа једног, како би бретон (бретон, 1999:95) 
рекао, хиперлуцидног ремек-дела, ван Гог самоубица друштва . 

artaud треба психоаналитичара, он од њега тражи разумевање и помоћ (проме-
ну), а не констатацију интелектуалне модификације, успут баш кад се ради о артоу, 
нетачну. „артоова болест није била од оних које повлаче за собом, у психијатријском 
смислу речи, интелектуално оштећење“, како рече андре бретон (бретон, 1999:94) . 
шта су болесни људи у то време имали од таквог, чак и да није погрешан, експери-
менталног налаза? једино нешто што би смо могли назвати занемаривањем субјекта, 
искључујући га из свога подручја. Репродуковање, реконструисање и актуализоваје 
суштинске подлоге (сваког) лудила кроз спољашње посматрање видљивих симптома 
није једини пут да психолог успостави везу са лудилом. она, дакако, не може, као 

4 наследност је предиспонирајући узрок најобичнијег лудила
5 Ту „почетну модификацију“ moreau de tours описује овако: „свака форма, сваки случај 

делиријума или лудила у правом смислу речи: фиксне идеје, халуцинације, несавладиви нагони 
имају порекло у почетној интелектуалној модификацији, увек истоветној самој себи, која је очи-
гледно битан услов њиховог постојања. То је манијачко устројство“. израз није сасвим тачан, јер 
се ради о „уједно једноставном и сложеном стању празнине, несигурности, осцилације и нестал-
ности идеја, које се често показују кроз велику недоследност. ово је распад, истинско разарање 
интелектуалне компоненте коју називамо душевним способностима“ (foucault, 2005, 378).
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што је то случај код анатомо-патолога, ићи преко тела као очигледног терена или ин-
станце експерименталне провере. Психопатолог мора поћи од друге врсте искуства и 
друге врсте разумевања. Психолог има могућност да се закачи за било какво човеково 
искуство па и лудило. некада сам, попут moreau de toursa или charlesa baudelairea, 
експериментишући са дрогом и лудилом које она производи, али и преко емпатски 
пријемчиве матрице, за који heinz kohut (кохут, 1990, 266) мисли да најдалекосежније 
информише о унутрашњем свету другог човека, без обзира да ли су циљеви спознаје 
везани за хостилност или љубав. није тешко прихватити kohutov (кохут, 2001, 81) 
став да је корак од разумевања до објашњења, од потврђивања да психолог зна шта 
пацијент осећа и мисли и замишља (да је у складу са његовим унутрашњим животом) 
и најважнијег корака у помагања људима – давања интерпретације – корак од нижег об-
лика емпатије ка вишим. ставити се на место другог, замислити на одговарајући начин 
живот друге особе, уз помоћ теорије о психичким процесима, омогућава да се употре-
би ово сазнање за циљеве разумевања или мењања било које манифестације психичког. 
Да психолог не мора узети дрогу да би разумео шта се дешава у души човека који је 
узима можемо видети из анализе господина Д. 

Господин Д., физиотерапеут, неуспели студент пољопривредног факултета и 
више физио терапеутске школе, стар 30 година, живи са родитељима и, непуне четири 
године, у ванбрачној вези са шест година старијом девојком м. о браку не размишља 
„зато што немам довољно новца, а и папир ништа не гарантује“. 

Поремећаји због којих је потражио помоћ је угрожавајућа анксиозност везана за 
последњи период и страх од летења авионом који је био везан за одлазак на годишњи 
одмор са девојком у Тунис. Посебно истиче да те његове тегобе немају никакву везу 
са употребом марихуане коју конзумира нешто више од девет година, то јест од своје 
двадесете године. напади анксиозности су били тако јаки да није спавао ноћима, а 
врхунац свега су били психотични или квазипсихотични доживљаји у којима је осјећао 
да се дезинтегрише или да га други (ђевојка м.) дезинтегришу („трују“). себе је одувек 
доживљавао социјално изолованим зато што није био у стању да формира било какве 
односе са девојкама, због којих је, као велике потенцијалне могућности контакта, упи-
сао средњу медицинску школу. То да су га, наводно, „једино ђевојке интересовале“ 
указивало је на свестан начин успостављња равнотеже са неким другим, свести теже 
прихватљивим, импулсима. структурална анализа би то видела као манифестацију 
страха да га мушкарци не кастрирају због чега би његово дружење са девојчицама било 
„девојка међу девојкама“. заштита против кастрације помоћу женствености. не само 
да је био „стидљив и повучен зато што није успео остварити контакт са ђевојкама“ већ 
је развио „јак стид и јак срам да приђем ђевојци због импотенције“. његово феминино 
понашање јако је сметало оцу који је од њега, како каже мајка, „желео направити више 
мушкарца“. очеве покушаје и конкретне акције у том правцу (грљење, ударање по 
задњици) Д. је доживљавао са великом нелагодом и као гушење.

У откривању динамике његових проблема, које је ишло споро и уз отпор моти-
висан осећањем стида, посебно је тешко истакао фантазије (мастурбационе) и игре са 
сестром (такозвани. „лекарски преглед“: „ја посматрам шта она има“) у трећој години 
живота. свакако да је сестрин полни орган, као оштећени мушки орган, имао уђела у 
утемељењу сексуалног идентитета, али и саме сексуалне игре (са сестром), као и дру-
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ге игре из најранијег искуства уз „велику машту“ коју је имао, говори да је он већ са 
разрађеним фантазијама ушао у подручје сексуалности6. његов сексуални идентитет 
није се зауставио на поређењу свог и сестриног полног органа, мада је то имало огром-
ног удела у њему. знатижеља у тој области је постојала и пре тих игара и нарочито се 
тицало сексуалног понашања других људи. откривање сексуалних разлика и, веро-
ватно, њихово, негирањем, неприхватање појачало је симбиотичке жеље, које су баш 
у то време требале бити потпуно напуштене због увођења у игру едипских тежњи и 
супарништва са оцем. Питање је зашто није дошло до поистовећивања са супарником? 
(и због тога: да ли се објектни либидо претворио у нарцистички?). заправо питање 
хоће да упути на то на које је постојеће садржаје наишла ова спознаја која није до-
зволила развој у правцу диференциране изградње представа селфа и ширења функција 
ега. вероватно се ради о најранијим несвесним фантазијама у вези мајке. следећи 
теоријске ставове melanie klein (клајн, 1983) могли би се усмерити на најраније ге-
ниталне тежње у правцу тражења отвора у који ће ући. фасцинираност и уплашеност 
„отвором“ била је његова животна преокупација. Руминирао је: „шта је то вагина? све 
могу сложити, и груди и бутине и задњицу, али одакле вагина? откуд је? Управо то ми 
је изазивало страх. То је оно што је кључно непознато. ја сам бежао од тог питања. 
одговор сам сакривао испод доњег веша или са друге стране стола. То је остало као 
црна рупа кроз коју се може пропасти. избегавао сам да о томе размишљам, али се 
страх гомилао. не знам због чега. ја сам до двадесетпете или двадесетшесте године 
размишљао како да уђем у вагину. зато су ме увијек касније привлачиле... мајке... на 
неки начин. Груди су те које ме привлаче. а онда креће сексуална машта која иде према 
свим девојчицама. То ме узбуђује, али то је оно чега се и стидим. јако ме привлачи. није 
ми било јасно где је вагина, а гђе анус. сада знам да ђевојка нема... што... додиривање 
груди, исти. вагину нисам видео. она ми је као предмет интересовања...то је нешто 
што се скривало. некако, груди то је оно што се види, задњица је оно што се види и 
замисли, али вагина је непознато“7 . 

његова заробљеност инцестним жељама била је условљена очевом одсутношћу 
(елиминацијом) и његовом осветничком кастрационом претњом када је био присутан, 
али много више његовом унутрашњом стварношћу коју су посебно одређивале 
„морбидне бакине приче“ о богу и ђаволу. што је заокупљеност била већа – већи је 
и био страх од оца. („он је уносио немир. инсистирао је на ауторитету. без видљивог 
разлога знао је да се на нас продере. наша расположења су варирала у зависности од 
његових. знао је бити непријатно груб. често је викао, зато ми бука стаховито смета. 
или је био преосјетљив или престрог, у зависности шта му се догоди негде другде“).

евидентно је да је његов сексуални идентитет био лоше постављен и врло 
рано уздрман остајући на нивоу инфантилне сексуалности. Премда је постојао 

6 напуњена када водом у коју се убацују папирићи (репрезенти сексуалних органа) и 
праћење шта се у води дешава. виђење неких као „медуза“, а другима дајући улоге „жаба“ само 
је појачавало сексуалну радозналост.

7 Током прве три потфазе одвајања-индивидуације нормално се утемељује сексуални иден-
титет. будући да нема јасно успостављеног сексуалног идентитета то говори да он није ступио 
у представно јасно одвојен посед свог телесног селфа, то је сигурно уточиште за све дубоке 
фрагментирајуће регресије и потенцијалне психотичне исходе.
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стах од хомосексуалности, никада није отворено испољавао хомосексуалне жеље. 
штавише, страх од тога је појачавао жељу да се одржи мушкост упркос симбиотичким 
жељама које у овом смислу представљају регресију на ступањ живота када још није 
откривен властити пол. имао се утисак да је њгов велики проблем како задржати, 
очито већ постигнуту, мушкост базирану на преедипским идентификацијама с 
мајком. не оделити се од преедипске мајке – што је био његов основни и сексуални 
и не-сексуални поклич – манифестовао се у његовом пасивном понашању, које је оца 
излуђивало. очева подршка у том правцу, истакнуто је раније, била је само делимично 
прихватљива, али не и начин на који се пружала. слика о самом себи као мушкарцу 
била је слаба, што се уосталом види и из избора занимања – прво неостварена жеља 
са пољопривредом: земља=мајка, а затим, масер: моћи виђети, дефинисати и правити 
разлику уз искушење угрожавајућег додира тела („не волим да се дирам по коси 
зато што су ме старији ђечаци дирали по коси. било је пријатно, али касније сам 
био повређен од некога... мислим да ме шутнуо. То сам крио годинама“). следећи 
класичну теорију могли бисмо се повести за трауматским искуством, о чему се 
свакако не ради, јер би у том случају остали сексуални циљеви који би се тражили са 
самопоуздањем и осећањем неисфорсиране сигурности. код Д. се срећемо са јасно 
видљивим дубоким поремећајем селфа чију анксиозну, несигурну природу видимо у 
свим његовим објектним релацијама. он је био потпуно преокупиран дезинтеграцијом, 
неравнотежом и губитком усправљености, коју види као „сумњу у исправност“ своје 
слике и свог понашања. 

Генетички моменат из почетка везе са садашњом девојком говори о две врсте 
података: 1. кастрацијска тескоба и 2. тескоба од симбиотичког стапања. иако оба 
момента стављају акценат на преедипску мајку линије развоја на којима је дошло до 
неуспеха, који се манифестовао кроз његову сексуалну патологију, нису тако јасне. 
његове реакције на физички додир имају сврху (око које се и концентришу јаки 
конфликти) да задовоље симбиотичке потребе. Проблем поистовећивања са мајком која 
нема пенис он рјешава фетишистичким објектима (маскама, роговима, шкољкама) које 
сакупља. али, то нам још увијек не говори о томе шта је спречило структурализацију 
и онеспособило га да удовољи захтјевима едипске фазе. о томе нам говори релација 
са ђевојком м. и избор ње као сексуалног објекта која је била његов физиотерапеутски 
клијент. „Према њој сам, још док је била на мом столу, осетио снажну привлачност...
осећајем... опуштеношћу...агресивним њеним наступом. масирао сам је и додирнуо 
груди и одмах смо имали орални секс; на њено инсистирање. за други секс ја нисам 
ни знао...њу сам следио. ја немам појма. ја се још увек стидим себе и убацујем у тој 
ситуацији други лик уместо себе. ја ту шарам кроз разне ликове. Прву годину дана ја 
сам имао неповерење према њој, јер је поменула неко друго име које није моје. неки 
Данијел. хоћу да га упознам, али она то не дозвољава. он је дигнут на ниво анђела...
ја њу већ почињем да осећам као ја“. видљива недиференцијација и симбиотско 
стапање где девојке није објект, већ селф-објекта није питање регресивног помака. Реч 
је, заправо, о достигнутом нивоу развоја објектних односа и месту који објект има за 
њега, месту које ће и дрога попуњавати. 

стапање са ђевојком м., то јест дедиференцирање селфа и објекта у тој 
релацији, као и орални елементи који превлађују у његовој гениталности указивали 
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би на блиски зависни однос са мајком, који је зауставио напредовање одвајања и 
индивидуације. Да је развој заустављен доживљеном траумом виђења сестриног 
сексуалног органа а не знатно раније – страх од кастрације имао би сасвим другачији 
квалитет од овог који доводи до потпуне гениталне збрке. Та збрка се тиче, пре 
свега, његовог јако слабог селфа да дефинише себе у било којој ситуацији, улози или 
односу. његово трајно везивање за мајку, као чисте либидне везе, и неспремност да 
је било кад и било чиме прекине (као на примјер, пут у Тунис са другом женом је 
стога био трауматски: напуштање мајке) била је његова основна преокупација. отац 
као потенцијални прекидач те везе је виђен као опасност и његова ‘лошост’ је ишла 
само из тога.

Природа односа према мајци је оно што је блокирало развој. какав је тај однос 
био види се из његове трајне ‘закачености’ за њу, њене идеализације, симбиотског 
односа са ђевојком м. поред мајке, утапање у масу код свих великих јавних 
приредби или утапање у причу или тело клијената при масажи. његова идеализација 
мајке не може се видети као пратиоца или манифестације несвесне инцестуозне 
љубави према њој. он је, једноставно, остао део ње и та диференцијација никада 
није завршена, чиме ни до индивидуације није могло доћи. блискост са мајком је 
угушила индивидуацију. Регресивном стапању могла су допринијети два момента. 
Први, пре навршене треће године живота пресељење из унутрашњости у велики 
град и тиме одвајање од баке, за коју је био јако везан и други моменат, сама 
патолошка природа мајке која је, што је, тек уз велике отпоре и послије наглашене 
идеализације рекао, била промењљивог расположења, еуфорично-депресивног. 
њена јачина и непромењљивост убеђења које је превела у ставове и акције, а која 
су емоционално поробљавала њену околину и гушила њихово независно постојање. 
њено идеализирајуће представљање у првим разговорима није било погрешно 
или нетачно, већ је цепањем лоших делова одељено. оно што је недостајало у 
његовим саопштењима била је њена посесивност и цена коју је морао платити њеној 
доминацији – одрицање од независности. он, једноставно, није смео допустити 
никакву помисао за независност. цену заробљености и залепљености за мајку 
платили су и господин Д. и његова сестра, која се „удаљила“ одласком да живи у 
италију, али и отац који се покушао извући љубавницом. Посесивна и манично-
депресивна мајка тешко да је могла пружити задовољавајућа симбиотичка искуства 
и, самим тим, ширење изван симбиотичке орбите, да употребимо термин margaret 
mahler (малер, 1986). његово касније стапање са свим и свачим говори о његовом 
незадовољавајућем ‘излегању’ из симбиотичке орбите. 

Траума од излагања женским сексуалним органима у фази већег наступа свесности 
о физичкој одвојености условила је регресивно стапање и недиференцијацију од мајке. 
У том контексту су се створили патогени сукоби у области инфантилне сексуалности и 
агресије – кастрациона анксиозност, мазохистички мастурбациони фантазми, фантазија 
о фаличкој жени или жени са „рупом кроз коју се може пропасти“. с друге стране, то 
регресивно стапање је на специфичан начин увело у игру оца, од чије га је моћи ривала 
који посједује његов селф-објект (мајку) сексуално, и кастрационе анксиозности, коју 
је та болна спознаја произвела, штити одбрамбени нарцизам. Прегенитална фиксација 
коју је створила инфантилна сексуална веза са преедипалном мајком спречила је 
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даљи развојни ток који би га увео у контекст едипске динамике, поистовећивања, 
поунутарњења, индивидуације8 . 

наравно, да је таква ситуација направила праву збрку у дистрибуцију либида 
и агресије у корист ових других стремљења, а што је, опет, са своје стране, прави 
атак на либидну обдареност селф слика која оштећује самопоштовање и формирање 
јединствене концепције селфа. већ ту је Д. егзистенција постала проблематична и 
незадовољавајућа. Уместо тога, он улази у наглашен осећај социјалне изолације, 
пасивности и везаности за мајку. из тог разлога (његове симбиотске зароњености у 
мајку), а не праве едипске динамике отац је остао удаљена фигура. У једном тренутку, 
који је деловао као вертикални расцјеп, он каже да је отац одувек „имао склоности 
према мени“. хостилност према оцу није условљена његовом лошошћу, већ у 
пројективном кастрационом страху наспрам јаког, одраслог мушкарца која је наметала 
потребу повлачења из компетитивности и мушког потврђивања на старо преедипално 
везивање за мајку. над тим је стално бдила очева слика у виду опасног кастратора 
кога се „јако плашио“. иако је мислио да његова мајка „заслужује бољег мужа који ју 
је варао са другим женама“ када је њихов брак био озбиљно угрожен са могућношћу 
очевог одласка, он је, како каже, „правио разне екцесе којим сам их зближавао“. један 
од тих екцеса био је и покушај суицида. „када се њихов брак смирио ја више нисам 
имао потребе интервенисати“. 

исту функцију су имали неки транзитивистички облици понашања као на пример, 
да „убацујем други лик уместо себе у односима са девојком м“. Та, како каже, „шетња 
кроз разне ликове“ је била негација везе са симбиотском мајком, умирење да он није 
активни учесник односа у релацији мајка = ђевојка м. он релацију с м. уз сву, како 
каже, „нагомилану сексуалну енергију и снажну привлачност“, покушава увести у 
нежну и мајчинску: „није све у сексу. Постоји заљубљеност и пријатељство“. али, 
то је, управо, оно што покреће дезинтеграциону анксиозност: симбиотска атмосфера 
(„све то функционише до лома око нове године и напада неког мог...осетио сам да 
сам се превише везао. осетио сам потребу да се одвојим. и то доводи до мог потпуног 
дистанцирања“). Тај исход, због његовог не-изласка из симбиотске орбите, био је и 
очекиван јер оно што га је и приближило м. (девојци) је био њен агресиван-мајчински 
аспект. Пут у Тунис са м. и јесте био трауматски зато што је побуђивао интензиван страх 
од губитка мајке као архајског селф-објект што је, заправо, исто што и губитак селфа. а 
то је за њега најтрауматичнија тјескоба: „Тескоба да ли ћу моћи сам“. Дезинтеграциона 
анксиозност, која је призвала и марихуану, успостављала би доминацију негације које 
га је већ у детињству спречавало да призна оно што је уствари доживљавао и знао. 
или, још боље, да је оно што је за њега било јако непријатно на различите начине поку-
шао решавати. Претварање таквих непријатних доживљаја у игру и машту је заузимало 
значајно место у одбрамбеној стратегији. Понављање игре са исцепканим комадићима 

8 хартман и Левенштајн (hartmann и loewenstein, 1964) су показали да оштећен процес 
регулације у интеракцији с вањским светом замењен је унутрашњом регулацијом. знајући од 
едит јакобсон (jacobson, 1962) колика је улога те регулације у изградњи суперега и одржавања 
идентитета, као и стабилној равнотежи либидне, агресивне и неутрализоване агресије, те складу 
између испољавања ега и моралних правила, што ће рећи самопоштовања – видимо да је огро-
ман патолошки супстрат уграђен у структуру као базична арматура.
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папира у кади пуној воде и праћење шта ће се десити било је мотивисано психологијом 
борбе у којој је судар значио коитус. У овој игри, непријатни утисак се понављањем 
повезује са добијањем задовољства, како је то у С ону страну принципа задовољства 
истакао фројд (freud, 2007, 15-17). 

Ту он постаје господар ситуације и све се одвија под његовом контролом. 
„исецкани папирићи“ поричу кастрациону анксиозност и, истовремено, омогућавају 
да, кроз игру, он наноси ону непријатност што се њему самом догодила (и тако се он 
свети). игра „исецканим папирићима“ (родитељи и он) говори колико је задовољан 
сопственим потребама за селф-објектом. стапање са мајком даакао није клима за 
стварање аутономног селфа, али је добра основа за стварање мазохистичког односа са 
женама. Преедипска сексуална настојања су била његов велики проблем или, како он 
каже, „црв који нагриза и ствара сумњу у себе; сумњу у исправност свих поступака“. 
Та „црна црта која је изашла“ из њега је његова ‘лоша’ унутрашњост, која се касније 
доживљавала кроз „затрованост“ од утицаја других, ђевојком м., марихуаном, собом 
и лошим мислима. Разумљиво је да је најбољи начин заштите од тог угрожавајућег 
осећаја нађен у томе да се она (затрованост) не третира као да делује изнутра, него 
споља. Пројекцијом лошег објекта и опасне унуташњости кроз одстрањивање 
затрованих голубова („као да сам лоше из себе избацио на животиње“) он је применио 
одбрамбено средство заштите од надражаја.

наравно, да многи психотични обриси и квалитети који избијају у његовом 
испољавању и примарно дубоко оштећење селфа и дезинтеграциона анксиозност су 
наметнули потребу за узимањем супстанце. опијеност коју је она створила је била 
реализација симбиотског задовољења. зависност је, дакле, у структури; она није 
секундарна патологија. Дрога је ту из истог разлога као и пројекција и потискивање. 
она је њихова биолошка надопуна. Да би остало ‘живо’, након мајчиног одласка, беба-
о-о-о искључиво користи играчке да се њима игра „одлажења“9. Дрогом адолесценти 
такође ‘одлазе’ бежећи од деструктивне анксиозности. беба-о-о-о се игром одрицала од 
задовољења нагона да издржи мајчин одлазак (нестанак) али кроз наученост, коју фројд 
(freud, 2006, 16) истиче, у фусноти, да и само нестане. и под дрогом дете (адолесцент) 
заиста нестаје или надокнађује само себи. и као што дете у игри понавља догађај који 
га је силно погодио, на начин који је пун незадовољства, тако и наркомани уводе у 
игру опасност (по здравље, односе, статус). У једну руку и као освету на сличан начин 
на који беба-о-о-о баца предмете светећи се мајци која је отишла од детета. Пркосно 
значење које се види код многих наркомана има за циљ да негира мајчин значај, као 
да хоће да кажу како мајка више није значајна. „само ти иди, ниси ми потребна, ја те 
сам терам“ тиме добија друго значење: „мислиш да само ти можеш да нестанеш, ја ћу 
сам да нестанем и видет ћу колико сам ти потребан“. Д-ов објект, то јест селф-објект 
при свему томе мора бити сачуван, па и по цену деструкције Ја или, тачније, његове 
фрагментације. 

У томе посебно место имају оштећене фазе одвајања-индивидуације развоја ега, 
катаклизмично стапање с мајком коју релација с м. покреће. одлазак с м. у Тунис и 

9 Дете од осамнаест месеци, чије је игре описао Pfeeifer, а freud (freud, 2006) искористио 
за објашњење начина на који се решава сепарациона анксиозност.
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јесте изазвао дезинтеграцију због тога што је то била реализација напуштања мајке. 
за њега је то, заправо, представљало губитак селфа у недиференцираном контексту. 
марихуана, фетиши, игре, фантазијски канал који говоре о оштећењу структуре и, ис-
товремено, је покушавају поправити, чини се неће спријечити даљу фрагментацију. 
одстрањивање унутрашњих ‘лоших’ објеката и садржаја кроз убијање, како каже зара-
жених голубова, неће успјети позорницу збивања пренети од унутрашњег на спољашњи 
свијет и, тиме, лакше подношљивији (мање угрожавајући простор). евидентно је да 
ће олакшање болних нарцистичких напетости које је постизао кроз настраности све 
мање стајати на располагању, а дубља регресија ће бити извеснија. њу ни дрога неће 
моћи зауставити, као што није ни успјела избрисати границу стварног и нествар-
ног. нестварност ту више није нестварност сна или фантазма, какву је желео мари-
хуаном постићи, већ халуцинантне сличности стварног самом себи. није ту извесна 
психотичност ни кормобидна ни дрогом изазвана; она је ту била од почетка.

Господин Д. је ухваћен у аутоматизам дроге који психолог покушава разумети 
кроз развојни процес у коме се структуирала подлога за зависничко понашање. како 
и преко чега психолог познаје правило лудила, проблема, симптома? Психолог се увек 
налази преко пута и вундових свесних, фројдових несвесних процеса или вотсоновог 
понашања. шта са било ким од тих ојеката психологије чинити имајући га пред собом 
као артоа, Малог ханса, шребера, сергеја константиновича Панкејева, елизабету фон 
Р., емy фон Н., четворогодишњег Дика или било ког ученика који са надпросечним 
интелектуалним способностима једва да завршава средњу школу? форма разумевања 
не значи само реконструисати га у самом себи, пратити га у себи самом преко промена 
које је у личном експериментисању учинио moreau de tours (foucault, 2005, 376). 
Разумевање може ићи и преко испитивања оних механизама који могу бити укључени 
у испитивање на основу теоријских претпоставки. Покрет којим феномен настаје не 
може бити уобличен, схваћен, целовито захваћен самим истраживањем у коме би све 
претпоставке тог проблема постојале на самом почетку. Пре ће бити да на почетку 
морају постојати идеје које се опсервирају било у њиховом настанку, развоју или 
кроз њихову патолошку изведбу у клиничким презентацијама. открића, разумевања и 
истраживања у науци о души засигурно морају следити фреудове речи: „много смо пута 
чули како се заступа захтев према којем наука треба да је изграђена на јасним и оштро 
дефинисаним темељним појмовима. У стварности ниједна наука, па ни најегзактнија, 
не почиње таквим дефиницијама. напротив, први почетак научне делатности састоји 
се у описивању појава које се потом групишу, сређују и међусобно повезују. већ при 
описивању немогуће је избећи примену одређених апстрактних идеја на разматрану 
грађу, идеја које се узимају из било којег извора и које засигурно нису само резултати 
новог искуства. Такве су идеје – касније темељни појмови науке – још неопходније 
у даљњој обради грађе. оне су испрва нужно у извесној мери неодређене; о неком 
јасном оцртавању њихова садржаја не може бити ни речи. све док се налазе у том 
стању, о њиховом се значењу споразумевамо узастопним упућивањем на искуствену 
грађу из које изгледа као да су узете, но која им је у ствари потчињена. строго узевши, 
те идеје имају дакле карактер конвенције, при чему је све до тога да се оне ипак не 
одабиру произвољно, него их одређују важни односи с емпиријском грађом, односи за 
које очекујемо да ћемо их открити још прије него их узмогнемо спознати и доказати. 
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Тек након што је одређено подручје појава темељитије истражено, његови се основни 
научни појмови могу строже формулисати, а у даљњем напредовању и мењати тако 
да постану нашироко употребљиви и притом посве непротивречни. након тога такође 
може доћи време да их се стрпа у дефиниције. но напредак спознаје не трпи ни крутост 
дефиниција. као што примјер физике сјајно показује и ‘темељни појмови’ утврђени у 
дефиницијама доживљавају сталну промену свога садржаја“ (freud, 1996, 21).

Уосталом, како би рекао Гоетхе, све што је фактичко већ је теорија. и за психологију 
вреди да нема никаквог фактицитета по себи, као апсулутног, заувек фиксираног и 
непромењљивог податка: то што називамо фактом мора увек бити већ некако теоријски 
орјентисано, мора бити сагледано у вези са појмовним системом и њиме имплицитно 
одређено. средства теоријског одређења не придружују се накнадно ономе што је 
само чињеничко, него улазе у дефиницију самог тог чињеничког (cassirer, 1985, 356). 
У овом контексту чини се да је став многих психолога да психологија уколико није 
грана природних наука, није уопште наука – не може опстати. Уколико се психолог 
придржава теоријског одређења, а оно је од академске психологије до примењених 
психологија разгранато, обимно, добро утемељено онда за њега не постоји истинито 
и лажно расуђивање: постоји само расуђивање које треба описати. Дакако, да низови 
мотивација којима је психолог одређен сносе одговорност и за његово расуђивање. 
али, то није психологија или није сва психологија. ниједна грана природних наука не 
захтева извлачење посебног типа закључака какво се тражи у науци о особама. следећи 
артоов опис онога што стварно доживљава може се рећи да је немогуће извлачити 
логику науке о особама из логике неличних наука. 

с друге стране, проблеми које artaud поставља у својим уметничким производима 
(artaud, 1997) јако су значајни за саму психологију. највећи пионири уметности 
одувек су се бавили водећим психолошким проблемима сутрашњице. Теме које 
покреће artaud не могу се наћи ни код shakespeara ни код ibsena ни код Толстоја. 
велика добит за психологију било би разумевање његове личне промене видљиве у 
његовом стваралаштву. Разумети промену омогућило би психологији да не каска за 
својим будућим проблемима који ће много времена касније постати предмет њеног 
интересовања, као што је и shakespear ишао два века испред психоаналитичке 
психологије. откуд промена? следећи мишела фукоа (faucault, 2002; faucault, 2005) и 
хајнца кохута (kohut, 2001) одговор би се могао наћи у промени породице, а о којима је 
психологија почела говорити тек недавно и само у складу с појединачним проблемима. 
У прошлим временима повезаност родитеља и деце била је јако интензивна. Толика, да 
се може рећи да су деца била емоционално преоптерећена блискошћу са родитељима, 
али и са другим одраслим особама (foucault, 2002, 319). Породици је дата, како foucault 
(foucault, 2002, 319) каже, сва непосредна власт без посредника над телом детета. Тиме 
је сексуално тело детета постало монета за размене. сексуално тело детета потпуно 
је припадало породичном простору. Родитељи поседују тело детета, прекривају га, 
непрекидно мотре на децу како не би могла да располажу са њим и да се самозадовољавају. 
везивањем родитеља за бескрајну дужност поседовања и контроле дечије полности 
едипални комплекс је био појачан. foucault (foucault, 2002) у прогоњеној и забрањеној 
полности детета види један од конститутивних елемената брачне или родитељске 
породице 19 века. „истичући полност детета, тачније мастубаторску активност детета, 
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истичући тело детета у полној опасности родитељима је дат императивни налог да 
ограниче велики полиморфни и опасни простор укућана, и да створе са својом децом, 
са својим потомством јединствено тело, сједињено бригом о дечијој сексуалности, 
бригом о дечјем аутоеротизму и самозадовољавању“ (foucault, 2002:319). Данас 
је видљиво да тело детета није језгровни елемент породичног тела. Породица се не 
учвршћује више око постеље адолесцента, јер су они изван куће, нема додиривања, нема 
довољно искрене родитељске пријемчивости. атмосфера емоционалне заравњености 
и стерилности наследила је прекривеност дечијег тела. знатно смањен увид родитеља 
у тело њихове деце у многоме мења инвестицију родитељских фигура. за психологију 
то значи да мора мислити правац достизања нове психолошке равнотеже. а она не иде 
само једним правцем или не укључује само један сегмент. много тога је у игри почев од 
изласка из згусутог породичног простора, његовог препуштања другим спољним или 
научним инстанцама (лекара, учитеља, посредника), живот без бројне деце, родитељска 
апсорбованост собом. зар психологија може, а да не постави питање како у свим тим, 
делимично наведеним, условима човек може да постигне нову психолошку равнотежу 
и којој врсти унутрашњег и спољашњег прилагођавања би требало да тежи? овде се 
ради о области у којој би историчари и дубински психолози требало да сарађују и 
покушају да путем научно постављених питања, обезбеде научно ваљана решења за 
ова, одвећ значајна, питања. историја и дубинска психологија ће заједно констатовати 
да је ова промена породице ако ништа друго довела до тога да се јаз између генерација 
смањује. но, ту би тек требало наставити заједничко размишљање о томе у коме ће тај 
смањени јаз се одразити и на психолошког и на историјског човека. 

Раније је детету, чини се, било неупоредиво лакше. јако наглашене границе 
омогућавале су функционалност механизама одбране; потискивање, рационализација 
и идеализација биле су подупрте блискошћу у којој су и родитељи и деца морали 
имати дупли регистар понашања. свет у којем су деца тада живела није био истинит, 
али су му јаке границе омогућавале да лакше изађе на крај са импулсима. Данас 
су границе померене, не захтева се безусловна љубав, нема ауторитета, а онај исти 
сексуални ослобођени материјал (импулси који су стално напољу) није лако увести 
у адаптибилне, прихватљиве и контролисане форме. историјско дете је на пробој 
импулса улазило у простор дезинтеграције. импулс који је улазио у заједнички простор 
дете-родитељ обзнањивао је, кроз неки облик патологије, његову ‘лошост’. живећи 
прекривено својим родитељима, ослобођено свега онога што га они ослобађају или 
надзиру и живећи у негацији на широком социјалном простору дете није имало 
могућност да искуси нарцистичку повреду. будући да у данашњем новом породичном 
простору импулс није изједначен ни са болешћу ни са лошошћу, он није премештен ни 
у медицинску институцију ауторитету. више начини лечења нису препуштени лекару 
који ће наложити породици како да то лечење спроводи. како су импулси срушили 
све границе, сексуалност није лоша, мастурбација није болест, самозадовољење 
детета није више ствар породице већ искључиво његова, више ништа није лоше и све 
је допуштено. нема више фреудове цивилизације као репресије. То не значи да нема 
болести. како данас патологију не одређују импулси већ квалитет интегритета ега, то 
јест слабост ега то је дошло до помака и у облику патологије. неуроза је уступила 
место нарцистичким поремећајима. Унутрашње безнађе постало је основно обележје 
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патологије данашњег човека. али не само појединца. Унутрашњост великих група мора 
бити иста. шта психологија, уколико следи и разуме све ове промене, може чинити? 
могла би, уз помоћ историје, разумети онај период у којима су неке реалне ситуације 
(социјална неправда или национална несигурност) биле значајан узрок конфликата 
светске историје. а с друге стране, зар на овај начин не бисмо могли да добијемо уви-
де који би нам допустили да превладамо – а да не морамо прибегавати сили, терору 
и убијању – увек присутне горе истакнуте ситуације? како психологија да на основу 
већ постојећег знања које као да за многе и не постоји, да се понаша са сломљеним 
селфом народа који је рат изгубио? шта ли ће бити са његовом скривеном патњом 
у политичком контексту оптуживања, осуђивања, моралног черечења и појачавања 
депресије која лежи у њиховој основи? кохут је показао какве су последице сломљеног 
немачког селфа након Првог светског рата. Постратна психологија се на немушт начин 
бави психичким остатком рата, подведеним под заједничко име посттрауматска стања. 
захваљујући психотерапијској едукацији у којој нема прецизно разрађених одношења 
према специфичној врсти проблема (посттрауматизму, болестима зависности...), пси-
холог констатује феноменолошки простор (блокирање функција ега, поремећаји сна, 
секундарне психонеуротичне компликације, бујице емоција) трауматизираних и људи 
који нису рат успели интегрисати у себе. међутим, нигде у психолошкој оптици нема 
пораза и његовог накнадног политичког утискивања у свест народа ради довршавања 
ратних циљева непријатеља тог народа, који су, на ширем социјалном плану, много 
значајнији од посттрауматског појединца. Пораженом народу се нуди већ присутна 
фрагментације као разумљиво стање, да се треба осећати лоше и кривим, да признају 
своју болест и своју кривицу. и нарочито кривицу, која како каже deslandes (foucault, 
2002:314), уклања сваку врсту сумње, али и, могло би се рећи, на дуги рок задржава 
руинирани селф спречавајући његово обнављање. Ту би историја кроз своју анализу 
ратова, њихове условљености, поводе, скривене разлоге настанка и њихове дугорочне 
или стратешке последице, могла оцртати простор за мишљење психологији.

невероватно је да када је у питању историја, сарадња дубинске психологије 
и историје скоро и да не постоји. многим историјским догађајима управљала је 
психологија било у улози изведбе било у улози припреме тих догађаја, а најчешће у обе 
улоге. извори мотивације политичких вођа и извори мотивација групног понашања 
чине саставни део историјских догађаја. Реализације грандиозног селфа у форми 
уласка у историју, блокиране нарцистичке аспирације, повреде нечијег поноса, по-
вреде потребе за престижом, ометање нечијих свесних, предсвесних или несвесних 
фантазија везаних за величину, моћ и посебност групе са којом се неко идентификује, 
представљају важан извор мотивације групног понашања. Рафиниране студије ових из-
вора мотивације могу дати нову димензију подацима које историчари иначе користе у 
описивању историјских догађаја10. Понашање људи у многим историјским догађајима 
открива нарцистичке димензије суштинских извора мотивације.

10 Полазећи од ове идеје историчар др Душан берић (берић, 2005) у књизи хрватско 
прваштво и Срби истиче потребу да се узму у обзир не само политичке идеје, већ и, као знатно 
експликативнији моменат, „анализира његова психологија“. као једну од основних психолошких 
константи у међунационалном понашању берић истиче „завидљивост“, завист. ово је место где 
би требала психолошка анализа ући у дискусију са историјским чињеницама. Промишљање за-
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има много разлога зашто психологију као науку о души не треба прецизније де-
финисати. све функције и радње човека (разумевање, памћење, учење, емпатија, по-
трага за лепим, љубављу, вером, срећом...), баш онако као се јављају појединачно или 
у оквиру Гесталта, морају бити предмет проучавања психологије. оно може, дакако, 
ићи и преко строгог експерименталног утврђивања њихових елементата, веза између 
њих, последица које производе, али и утврђивања њихове бити, природе. некада је, 
како је то münsterberg говорио, „природније пити воду него лабораторијски анализира-
ти њене хемијске елементе“ (hothersall, 2001, 181). чак и када се психолог сматра ек-
сперименталним психологом његова тежња ка примени психолошког знања на корист 
људима не може бити коинтрадикција или смањење њене вредности. напротив.

за психологе је, уколико њен основни студиј то не предухитри, велика опас-
ност ући у једностраност и изгубити уравнотежену научну перспективу. Та опасност 
постаје посебно велика у областима где је у изазивању појава које хоћемо да објаснимо 
укључено више фактора, а ретко то где није. У таквим околностима смо у искушењу 
да издвојимо један низ фактора из целине испреплетених склопова узрока, да бисмо 
га прогласили примарним и фундаменталним, а другим утицајима приписали тек дру-
горазредну и помоћну улогу (kohut, 2001, 80). Данас, у оквиру развојне психологије 
и развојне психологије примењене на школски узраст (педагошке психологије) као да 
не постоји било каква потреба да се било који феномен, проблем или садржај објасни 

висти, као једно од осећања које се јавља најраније у животу и пролази, мање или више, успешну 
еволуцију или интеграцију у структуру неке особе, може бити, више него сигурно, значајно и 
код значајних историјских личности и међу групама. Питања која је покренула берићева књига 
говоре да су и циљеви и методе рада у обе науке јако слични и блиски. знање једне и друге науке 
требало би да води човековом овладавању његовом историјском, политичком и социјалном суд-
бином. чак и методи рада имају много заједничког. У оба поља тражимо компликоване низове 
података који би остали безнадежно неразумљиви кад не би било чињенице да посматрач и 
посматрано имају неке унутрашње сличности. било би немогуће разумети историјске догађаје 
без чињенице да историју праве људи и да можемо добити смислене податке о понашању и 
изворима мотивације многих историјски значајних људи или група. Тек овакво прикупљени 
подаци би омогућили извлачење експланаторних формулација. слично се поступа и кад је у 
питању дубинска психологија (kohut, 2001, 45). У будућности та ће сарадња бити неизбежна 
из разлога што је човечанство дошло до тачке у којој ће доминирати нарцистичке мотивације. 
сваки појединац ће морати да изгради нову врсту психолошког живота, нову врсту смислене 
егзистенције, проширујући своје унутрашње вештине и унутрашње снаге. нека питање да ли и 
са чим психолози и историчари могу овде да помогну човеку, иако оно у себи већ садржи пот-
врдан одговор, остају за размишљање и психолога и историчара и озбиљне студије. када се само 
има у виду колико су личне, пихолошке карактеристике значајних историјских личности ути-
цале на историјске токове тешко је не мислити да би истраживања историчара била обогаћена 
увидима које им динамска психологија може пружити. као што је са freudovim објашњењима 
у вези сексуалности и, нарочито дечије сексуалности, дошло до приближавања човека самом 
себи, тако би данашња сарадња историје и дубинске психологије могла утицати на капацитет 
људи да толеришу нарцистиче повреде и не улећу у убилачки бес, какав можемо пратити кроз 
многе значајне историјске личности и догађаје до данашњих дана. Разумевање нарцистичких 
повреда које су доживеле нације у настанку или појединци у детињству и нарцистичког беса 
код од таквих појединаца насталих вођа, засигурно би било поучно штиво за учење прављења 
компромиса.
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кроз дејство несвесне мотивације. а, заправо би, и једна и друга, требале кренути од 
тога да све психичке функције (опажање, мишљење, читање, узимање хране...) могу 
бити предмет инхибиције насталих у сукобу између инстинктивних пулсија и страха од 
неке опасности везане за сатисфакцију тих пулсија. како да васпитачи или психолози 
избегну патогене конфликте у овом простору, ако сам студиј ових примењених области 
у своме програму немају конкретна знања о природи блокаде финкција ега. Тада ће се 
и развојни и педагошки психолог наћи пред нерешивим задатком, чије решавање могу 
симулирати, објашњења рецимо ученичког избегавања извесних ситуација, објеката 
или активности или читавих подручја интересовања, те извесних осећања (’мрзе’ об-
ласти знања, плаше их се, непријатно им је у њима, не интересују их). Да би се могла 
имати експланаторна моћ за тако неразумљиве ствари којима деца (ученици) могу при-
бегавати као што су избегавање разноразних ситуација, предмета, области, морало би 
се поћи од тога да сви ти моменти имају и неко несвесно инстинктивно (сексуално 
или агресивно) значење. Правац деловања психолога тада би пошао од тога да је реч 
о одбрани која је усмерена против тог значења. или прецизније, оно што се избегава 
је алузија на искушење потиснутих пулзија. једноставно, аутори уџбеника развојне и 
педагошке психологије требало би да пођу од тога да ли се проучавањем тих предмета 
могу у пракси решити проблеми, као што су неке од инхибиција, неуспеси, неадапти-
раности, отпори па и већ структуирани симптоми. како знањем реаговати на општу 
стидљивост и страх да се не поцрвени у друштву, као изворе огромне патње и, можда, 
основе за касније параноидне реакције? а како разумети и деловати на изражену фи-
зичку неспретност, бесмислене моторне радње, спазме, ригидност тела, хипотоничку 
млитавост од којих неспретни наставници физичке културе могу ‘направити’ подручје 
за многа неуротска испољавања? како разумети и шта чинити са псеудодебилитетом? 
шта се крије иза таквих облика интелектуалне инхибиције? како направити разлику 
између интелектуалних функција које су сексуализоване и потискивања сексуалне ра-
дозналости и последице које ће оне нанети? шта да учини психолог у школи, на основу 
знања из педагошке психологије како је актуелно конципирана, са инхибицијама гово-
ра, инхибицијама у домену емоција и воље? све ове инхибиције, које су већ неуспех у 
школи или адаптацији уопште, могу довести до различитих неуротских манифестација 
као што су анксиозно-фобична стања (са слабим интегративним снагама ега), опсесив-
на стања са присилама и ритуалима, депресије (са смањеним животним функцијама 
које обезвређују тежњу ка било каквом успеху), те нарцистичких поремећаја личности. 
Тек тада се може мислити да ли је, какав је и колики је или, уопште, постоји ли опус 
знања у програму развојне и педагошке психологије за решавање ових проблема.

Поред тога што уџбеници развојне психологије, одређујући да развојно психо-
лошка истраживања обухватају три подручја – физички, когнитивни и психосоцијални 
развој (одређују га потпуно непрецизно), праве и много већу грешку што та „три 
подручја разматрају релативно независно“ (жиропађа и миочиновић, 2007:15), као да 
се не тичу један другог, као да се ради о одвојеним коридорима. Та три подручја развоја 
за психолога (у школи, обданишту, групи) имају смисла само у временском континуи-
тету појединца ‘сад и овде’ и они су репер, као целина, психичког статуса узрочности 
његових проблема и могућности њихове корекције. физички застој, који се угради у 
телесни селф као један од најранијих садржаја духа, нужно доводи до оштећења свих 
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других праваца развоја. У тој тачци тек почиње развојно психолошко истраживање: 
да ли је структурација примерена фази развоја или је дошло до слабије структуиране 
личности, то јест модификације ега. Уколико се ради о овом другом експланација тре-
ба да уђе у степен и облик модификације. а онда од тога чињење у корист особе, које 
ће бити сасвим различито ако се ради о его оштећењу, его застрањењу, его изопачењу 
или его регресији. Да ли је то могуће учинити на основу било како озбиљног, али, са 
другим правцима развоја, неинтегративног проучавања теорија Пјажеа, брунера или 
виготског? када би се у оквиру програма и обавезне наставе развојне линије обрађивале 
као међусобно повезане у процесу изградње структуре – психолог би то могао учини-
ти. када би когнитивни развој био изучаван у склопу других линија развоја, рецимо 
са инстинктивним развојем, психолог би био принуђен на целовито мишљење. Табела 
психосексуалног фројдовог развоја и Пјажеовог когнитивног развоја од ајзенберга 
(николић, 1982, 254) била би поучна за развојну психологију. ако развојна психологија 
остане доследна себи и развој схвати као низ развојних линија, онда ће она сваки 
развојни феномен морати видети кроз описну развојну дијагнозу. она ће психолога во-
дити оним видовима развоја којима се мора усмерити стратегија промене или помоћи. 
Тешко је замислити да је на други начин могуће разумети и променити, да не употре-
бимо нетачнији израз лечити, развојно оштећење . 
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инстинктивни развој когнитивни развој

може се претпоставити колика би ефикасност психологије била када би се ова 
табела проширила и на све друге моменте од којих зависи структурација, као што су 
процеси контроле импулса, објектни односи, функција прилагођавања, нивои анк-
сиозности, одбрамбене функције, процеси интројекције и стварање идентитета. У 
односу на ово знање могла би се схватити сва ограниченост rogersove (rogers, 1983, 
277) схеме на основу које се предвиђа нечије понашање. она прецизно наведена гла-
си: „ако појединац поседује мерљиве особине а, б и ц, тада можемо предвиђати да 
постоји велика вероватноћа да ће испољити понашање x, y и з“. ако се замисли да је 
тај појединац antonin artud, virginia Woolf, фјодор михаилович Достојевски, семјуел 
бекет, sabina spielrein... могли би посумњати у могућност спаривања Рогерсових еле-
мената. 

 са којим год циљем психологија буде предавана на универзитету она ће увек 
морати полазити од развоја и развојне психологије чији су основни постулати: гене-
за, динамика и тоталитет. из тих постулата могу се извлачити сви практични циљеви 
примењених психологија (од педагошке до клиничке и психотерапије). будући да 
је опште правило да оно што је прво или првобитно најбитније и одређујуће, то 
ће и развојна психологија морати мењати свој програм због потребе укључивања 
најранијих фаза развоја, првих месеци живота, чији је удео у неприлагођености или 
лудилу одлучујући. колико год клиничка психологија и психотерапија биле зароњене 
у тело медицине незамисливо је да психолошка универзитетска настава буде одвојена 
од филозофске. али, начин на који је филозофска настава присутна у психологији је 
више него недовољна и непримерена потребама науке о души. на исти начин на који 
је психологија поједностављено и неадекватно заступљена у студију књижевности. 
никако то не би могли бити чак ни уводи у филозофију који нису историјски пре-
гледи ни систематска филозофија. о ‘празном месту’, ономе што ‘недостаје’, о ‘не-
достатку’, подељеном субјекту, о откривању скривеног, о погрешним или неистини-
тим премисама, о квазисилогизмима у психотичним испољавањима, о начину како 
се у њихову прву премису уграђено ‘лудило’ даље влада по логичким механизми-
ма, али и начину који се то може разумети психологији би специфично разрађена 
знања логике и реторике била од огромне користи. како све то иде преко говора и 
значења место лингвистике у психологији би морало имати, такође, значајно место. 
Психологија никада не сме изгубити из вида да је душа двеста година била у домену 
филозофије. свакако ту морају бити присутне и друге блиске науке почев од историје 
цивилизације, митологије, психологије религије и књижевности. Уколико универзи-
тетска настава из психологије остане изван тих наука или оне буду присутне само на 
формалан начин, као сада, психолог ће се наћи у ситуацији да неће разумети велике 
области психичког. „Уколико се не осећа потпуно сигурно у тим областима“, рекао 
би Фројд, „аналитичар не може ништа да уради са великом количином материјала“ 
(freud, 1996). 
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закључак

Посматрајући универзитетску наставу психологије немогуће је не запитати се 
да ли је наука о души изашла из процепа који репрезентују два Wundtova ученика, 
професора психологије са cornella и harvarda, edward titchener и hugo münsterberg, 
који су значајно утицали на развој психологије. још увек као да психологија не може 
да једнако вреднује различите приступе добијања података на основу којих се граде 
психолошке теорије. ништа није погубније за неку науку да се од ње направи њено 
ортодоксно издање, где би се као научно вредан податак сматрао само онај којим 
се добија помоћу физичких метода природних наука и строго контролисаних експе-
римената. за науку о души, која је два века баштинила филозофска знања, погото-
ву. за психологију је, такође, потпуно неприродно да се у њеним уџбеницима само 
баве, како је то edward titchener тражио, „здравим умом одраслог човека“ и да она 
не може бити „наука менталне утехе и побољшања менталног здравља“ (hothersall, 
2001, 169). како је незамислив развој и структурација без оштећења и одступања тако 
је и незамислива психологија која нема као дисциплину психопатологију и, пре свега, 
развојну психопатологију.

на сву срећу, психологија се, почев од huga münsterberga и lightnera Witmera 
(оснивача клиничке психологије) никад није превише удаљила од појединачних 
случајева чији је развој посматрала или га накнадно реконструисала. методе примере-
не таквом приступу могу се наћи у оквирима метапсихологије која истовремено ува-
жава динамичко, топичко, економско и генетичко гледиште. са овим приступом уни-
верзитетска настава психологије би ушла у простор истовремено методе-и-технике, 
свесног-и-несвесног, здравог ума-и-менталне болести, структуираног-и-мање од 
структуре. Тиме би се акцент са појединачних функција (виђених изололовано или у 
међудејству) пренео на значење, али не као обруба менталних процеса, већ суштинског 
подручја ’психичког’. 

То би омогућило психологији да се у свим својим подручјима бави успешношћу 
или неуспешношћу психичког структуирања, интеграције структура унутар цели-
не (личности), те процесом адаптације појединца на средину. једноставније речено, 
развојем ега. чини се да се то не може остварити кроз праћење само неких изоло-
ваних линија развоја (превасходно, когнитивних) или, пак, потпуно нејасних циљева 
типа „психосоцијалног развоја“. акценат би требао бити пренет на разумевање целог 
развојног тока, свих аспеката развоја кроз велики број развојних линија, укључујући 
и њихов сход: квалитет структуре. или, прецизније, развојни приступ не подразумева 
само развој схваћен кроз адаптацију, као прогресиван процес, већ и као регресиван.

Тиме, развојна психологија не би могла себи допустити луксуз симулације 
педијатријског приступа у коме нема места за патње, тешкоће, архаичне одбране, 
одступања, неиздрживе анксиозности, инфантилне неурозе или наговештаје психотич-
них квалитета. нити би педагошка психологија могла себи допустити пропусте да је 
не дотичу стварни, лични проблеми деце у школи, а које сама школа може мултипли-
цирати или учинити озбиљним сметњама, као и да неуспех или успех у школи разуме 
кроз присуство или неприсуство недовољно развијеног ега које није успело савладати 
анксиозности са различитих развојних линија. без знања динамички схваћене развојне 
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психологије, психолог у школи биће неми посматрач мање или више бурног развоја 
или ће симулирати његово разумевање.

база знања психологије мора ићи из више праваца, почев од филозофије (али не 
од увода или историје филозофије), историје цивилизације, историје религије, историје 
и, пре свега, укључивањем у наставу психоаналитичке психологије као одвојеног пред-
мета. 
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MILORAD TODOROVIĆ

PsYchologY betWeen science and Profession

summary

Psychology is powerfull science, with great knowledge deposited for understanding the individual 
(his development and pathological outcomes, behavior and predicting behavior in different situations), 
groups, hystorical flows and hystorical characters, cultural and civilisation changes, artistic and other 
creations. Psychology, as it becomes to the science of soul, has covered all areas of human spirit. 
discreprancy between potencial and power of psychology and her use (in the work of psychologists) 
author connects for positioning and realisation of psychology in university theachings. Whit the help 
of psychology we can, not just succesed in life but we can also understand life itself. but, how meny 
psychologists can contribute to that? Why is that so?

keywords: psychology, scientific method, applied psychology, descriptional developmental 
diagnosis, developmental lines, structuration.


