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МОДЕРНЕ ПСИХОАНАЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОЗА23

САЖЕТАК. Циљ овог истраживања, а овај рад је један његов део, јесте да објаснимо
феномен тока свести, са свим његовим елементима, замислима и екс-
плицитним књижевним поступцима експерименталних прозних писа-
ца, укључујући прожимање више различитих аспеката (психоанали-
тичког, књижевно-теоријског, филозофског, лингвистичког и књижев-
но-уметничког) у књижевном тексту писаном техником тока свести. Ту-
мачењем различитих аспеката неких теорија савременог романа, при-
мећујемо незаобилазну компоненту која повезује значајне одреднице
савременог романа, а то је, најједноставније речено, човекова психа и
аналитички покушаји дефинисањa онога што се у свести догађа. Овај
приказ представља одабир само неких: однос субјективног и објектив-
ног, нарације, времена, простора, тачке гледања, заправо технике тока
свести, као најкомплекснијег и најиновативнијег експеримента проже-
тог мистицизмом у теоријским приказима и уметничким остварењима
Успенског, Женета, Џојса, В. Вулф, Форстера и неких других у корела-
цији са неким модерним психоаналитичким теоријама.

У романима тока свести, а још чешће у теоријским и критичким тек-
стовима примећујемо да је врло тешко избећи двосмислену или чак и
погрешну употребу термина „свесно“ и „несвесно“, који се дакако могу
посматрати појединачно или као јединствени систем који тек као та-
кав, јединствен и беспрекоран , оживљава лик и његову карактериза-

1 loncar.mirjana @gmail.com
2 Ра: је урађен у оквиру EројекMа МНТР РС 178019.

Ра: је Eримљен 1. :ецемKра 2013, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
о:ржаном 25. :ецемKра 2014.

3 Сви циMаMи из лиMераMуре на ен;леском језику су у Eрево:у ауMора ово; MексMа.
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цију чини убедљивијом. Из наведеног разлога је боље да термин „пси-
хоанализа“, који често срећемо у књижевним критикама, једноставно
заменимо термином „експериментални мистицизам“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: роман, нарација, време, епифанија, мистично, свест, подсвест, субјек-
тивно, објективно, психоанализа. 

Проучавање различиMих Mеоријских асEекаMа савремено; Eроз-
но; MексMа, EосеKно романа, намеће комEоненMу која се, ;оMово
неви:љива, Eровлачи кроз неке значајне о:ре:нице савремене
Eрозе и налик је моменMу заокуEљеносMи EроKлемима човекове
е;зисMенције, сMањима човеково; ума и ње;овом Eриро:ношћу.
Човек и ње;ов ум, у романима, зао:енуMи су EлашMом ексEери-
менMално; мисMицизма као новим мо:елом Универзума и :ели-
мично :ефинисани :еMаљима EсихоаналиMичких Mеорија, које се
наиме увлаче у ;оMово све Eоре основних EоеMичких EринциEа
савремене Eрозе. 

Овај Eриказ Eре:сMавља о:аKир само неких, и Mо: о:нос суKјек-
Mивно; и оKјекMивно;, нарације, Mехнике Mока свесMи и хроноMо-
Eа, увек кроз Eсихолошку Eризму јунака коју називамо свиленом
ниMи, јер није уEа:љива, али је заMо неEреки:на и јака, Mе и неза-
оKилазна у на;овешMајима ексEерименMално; мисMицизма, Eос-
маMрано; са асEекMа мо:ерних Eсихолошких Mеорија и EоеMских
сMавова ПјоMра Демјановича УсEенско;, Жерара ЖенеMа, Бориса
УсEенско;, Хенрија Џејмса, Вирџиније Вулф, Си;мун:а Фрој:а,
Жака Лакана и :ру;их. 

Међу филозофима и Eсихолозима који су Eроучавали унуMра-
шња зKивања у човеку и Mиме Eосре:но уMицали на савремену
књижевносM, нарочиMо се исMичу: филозоф Вилијам Џејмс у Аме-
рици и Си;мун: Фрој: у ЕвроEи. Да Kи Kили Kлижи реалном свеMу
и Eриказали ;а EоMEуније, ексEерименMалисMи не Eолазе, као :о
Mа:а Mра:иционалисMи, о: оKјекMивно;, већ искључиво о: човека
који Mај свеM :оживљава. ЕксEерименMалисMи акценаM сMављају
на унуMрашњи моноло;, мисли које имају хаоMичан Mок, исEре-
ки:ане слоKо:ним асоцијацијама и :о;ађајима, сновима и јавом,
а све Mо уз EраMњу чулних уMисака које свесM Eрима и на које реа-
;ује. Нема више оEиса, :ирекMно :аMе каракMеризације, Eричања
Eриче, ниMи оно шMо се :о;ађа сазнајемо :ирекMно о: Eисца, ка-
кав је случај у Mра:иционалном роману, већ чиMалац сMвара соEс-
Mвену слику Eрема ономе шMо се у свесMи :аMо; лица о:и;рава и у
:ирекMном је конMакMу са јунаком :ела, налази се у ње;овој свес-
Mи, у њему самом. Кроз јунакову свесM Eролази целокуEно :ело,
визија сMварносMи, коју Eисац жели :а о:рази, немајући већ
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сEреман лик који сервира EуKлици :а Kи ;а она :оживела Kаш ка-
ко ауMор Mо очекује, не;о EосMоји лик који се, како нам се чини,
сам, у својој свесMи формира,  а сваки чиMалац ;а :оживљава на
свој начин, Eокушавајући :а се и:енMификује са њим, јер само Mа-
ко може :а ;а :оживи. ЕксEерименMалисMи, у сMвари, Eро:иру
:уKље не;о ранији Eисци у човекову :ушу и Eокушавају :а :оча-
рају нешMо шMо се у свесMи и Eо:свесMи :о;ађа, Kележећи унуMра-
шњи Mок свесMи у оKлику исEреки:аних мисли, не:овршених ре-
ченица, онако како се о:вија :уKоко у њиховој свесMи, у чему и
јесMе Mајна мисMично;. ЧиMалац има уMисак :а је у роману EрисуM-
но само је:но лице, али ка:а зађе у сушMину ње;ове свесMи или се
и:енMификује са њим, налази мношMво ликова, чак веома Eри-
суMних. Ликови :аMи изнуMра сMичу :уKину, сMварнији су, имају
неку нову :имензију,оживљени су, шMо Mра:иционалисMи нису
мо;ли :а EосMи;ну Eричом и :ескриEцијом. Је:ан начин оEиси-
вања замењује се :ру;им, рецимо „…оEис кра;не замењује се
оEисом мало; исечка мисли.“ (Ћосић, 1961:71) Ко: Ролана БарMа
налазимо врло инMересанMно :ефинисање Mра:иционално; (Kал-
заковско;) романа,који назива „MексMом за за:овољсMво“ и мо-
:ерно; романа,који назива „MексMом за насла:у“. БарM смаMра :а
„MексM за насла:у :ово:и у сMање ;уKиMка, оKесхраKрује, уз:рма-
ва кулMурне, Eсихолошке слојеве чиMаMеља, Kу:и оMEор ње;ово;
укуса, вре:носMи и усEомена, :ово:и у кризу ње;ов о:нос Eрема
језику.“ (БарM, 1975:17)

У мно;им мо:ерним Mеоријским Eриказима осећа се на;ове-
шMај из:изања љу:ске Eсихе изна: сMварносMи ра:и EоMEуније;
EриKлижавања лика чиMаоцу, :о EоисMовећивања са њим, а уз
мењање, већ EосMојећих, временских и EросMорних о:носа у ро-
ману.

ПолазишMе за ексEерименMално и мисMично у лиMераMури мо-
рали Kисмо, Eре све;а, MражиMи у Eриро:и и Eриро:носMи, о:нос-
но, :а Kисмо усвојили мно;о ширу EерсEекMиву ове врло комE-
лексне Eојаве, ми крећемо о: њено; ’аMома’, за који Kи анало;ија
у Eриро:и Kила, несумњиво, мимикрија. У Eриро:и EринциEи
мимикрије имају о;раничења, шMо наука свакако EоMврђује, Mако
:а Eриро:а не може :а нађе Mај во:ећи EринциE, о:носно, скло-
носM Eрема украшавању, MеаMралносMи, :а нешMо Kу:е или :а из-
;ле:а :ру;ачије о: оно;а шMо заисMа јесMе, оно;а шMо ми, с Eра-
вом, називамо ексEерименMом.

ЕксEерименM је, у књижевносMи као и у :ру;им оKласMима, оно
шMо Eоје:носMављено називамо „мо:а“ у љу:ском свеMу. Свака
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новина, ексEерименM, Kило :а је у EиMању EоMEуно нови меMо:
ексEерименMисања или је Mо комKинација новине и имиMације,
коEирања, :ово:и нас :о сMања ка:а не ви:имо ни ре:, ниMи циљ
у Mим ексEерименMима, али нас исMраживање во:и и наво:и :а
разумемо чињеницу :а, умеMничко сMварање ексEерменMише са
човеком Eримарно, у Mежњи :а сMвори ори;инални оKлик лич-
носMи који еволуира, а Mо је, заEраво, ексEерименMални о:раз
љу:ске Eсихе у савременој Eрози. „ И:еја о EосMојању скривено;
знања, које Eревазилази све шMо човек може :а EосMи;не својим
соEсMвеним наEором, мора :а расMе и јача у умовима љу:и, Eро-
излазећи из уви:а о нерешивосMи мно;их EиMања и EроKлема
који им се суEроMсMављају.“ (УсEенски, 2002:88) ЗаMо, мисMични
Mок свесMи у књижевној EоеMици можемо MумачиMи као EосмаM-
рање или :оживљавање љу:ске Eсихе која је рели;иозно-фило-
зофско-научни сисMем. „ Сви рели;иозни сисMеми Kез изузеMка,
о: оних Mеолошки разрађених :о најмањих :еMаља, као шMо су
хришћансMво, Kу:изам, ју:аизам, :о EоMEуно :е;енерисане рели-
;ије ’:ивљака’, која се савременом знању указује као ’EримиMив-
на’, Kез разлике :еле свеM на ви:љиви и неви:љиви. У хришћанс-
Mву: Бо;, анђели, :емони, :уше живих и мрMвих љу:и, рај и Eакао.
У Eа;ансMву: Kо;ови који Eерсонификују Eриро:не силе, ;ром,
сунце, ваMру; :ухови Eланина, :рвећа, језера, … кућни :ухови-
све је Mо неви:љиви свеM. У филозофији EосMоји свеM :о;ађаја и
свеM узрока, свеM сMвари и свеM и:еја, свеM феномена и свеM но-
умена. … У науци, неви:љиви свеM је свеM малих величина и, иако
је Mо чу:но, Mакође свеM великих величина….У чиMавој исMорији
љу:ске мисли,у свим оKлицима, Kез изузеMка, које је Mа мисао
ика: узела, љу:и су увек :елили свеM на ви:љиви и неви:љиви;
и они су увек разумели :а ви:љиви свеM, :осMуEан њиховом :и-
рекMном EосмаMрању и Eроучавању, Eре:сMавља нешMо веома
мало, мож:а чак нешMо неEосMојеће, у Eоређењу са о;ромним не-
ви:љивим свеMом који EосMоји.“ (УсEенски, 2002:89-90) 

С оKзиром на Mо :а смо већину асEекаMа екEерименMално-ми-
сMично; сврсMали у рели;иозно-филозофско-научни сисMем, у
коме и ви:љиво и неви:љиво EосмаMрамо кроз Eризму Eсихоло-
;ије Eрозних јунака, он:а су сви елеменMи, који ексEерименMал-
но у савременој Eрози чине заисMа ексEерименMалним, нераски-
:иво Eовезани са оним неви:љивим, Eсихолошким, шMо
ексEерименMално, :акле, увек везује за мисMично. И:еја о узро-
цима увек је Eовезана са неви:љивим свеMом. У неви:љивим све-
Mовима рели;иозних сисMема, неви:љиве силе вла:ају љу:има и
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ви:љивим Eојавама. У научном неви:љивом свеMу, у овом слу-
чају EосмаMрања ексEерименMално; и мисMично; са Eсихоанали-
Mичко; сMановишMа, узроци ви:љивих Eојава увек :олазе из не-
ви:љиво; свеMа, :акле из љу:ске свесMи и је:но; њено;
комEлеменMа који називамо Eо:свесM.

У филозофским сисMемима, на Eример, феномен је само наша
концеEција све;а EосMојеће;, само је:на илузија, чији нам Eрави
узроци осMају скривени и не:осMуEни, а које савремени сMвара-
оци и MеореMичари, већ :еценијама, Eокушавају :а о:;онеMну,
Eоје:носMаве,а неки чак и :а оKјасне широј чиMалачкој EуKлици
осMварењима у умеMничкој или криMичкој Eрози. Најчешћи оK-
лик оKјашњавања ово; феномена је уEоMреKом и кроз Eокушаје :а
се Eоје:носMави и :ефинише Mехника Mока свесMи, у највећем
Kроју случајева као релација временско (temporal) – Kезвремен-
ско (timeless). Је:ан о: EроKлема који је Eривукао човекову Eа-
жњу својом нерешивошћу, и који је оKликом сво; аEроксимаMив-
но; решења о:ре:ио Eравац и развој љу:ске мисли, о:носно Mока
свесMи и уEлива Eо:свесMи, јесMе EроKлем смрMи, Mо јесM, оKја-
шњење смрMи, и:еја о Kу:ућем живоMу, о KесмрMној :уши или о:-
сусMву KесмрMне :уше и Mако :аље. Али, човека који размишља,
:о са:а ни научно (Eорицање живоMа Eосле смрMи), ни рели;иоз-
но, ниMи аEсMракMно филозофско ;ле:ање није мо;ло :а за:о-
вољи. Таква ;ле:ања су исувише у:аљена о: живоMа, сувише
у:аљена о: :ирекMних, реалних осеMа, Mе се Eо свему су:ећи је-
:ини о:;овор налази у љу:ској Eсихи, о:носно у EосмаMрању
све;а EосMојеће;, а мисMично;, кроз Eризму Eсихоанализе и мо-
:ерних Eсихолошких Mеорија. 

ЕксEерименMално и мисMично, врло чесMо се у лиMераMури :е-
финише изразом „ чеMврMа :имензија“, као синонимом за Mајанс-
Mвено, чу:есно, наMEриро:но, скривено и неразумљиво, али и
као нека врсMа оEшMе :ефиниције Eојаве на:-физичко; свеMа, Mо
јесM, ње;ове Eсихолошке сMране. Узећемо за Eример, врло сEеци-
фичан, роман Вирџиније Вулф „Ка свеMионику“, у коме EрисусM-
во ;осEође Ремзи не јењава :о само; краја романа. Њеним EорM-
реMом В. Вулф жели :а симKолично оKележи :уховно EрисусMво,
чак и више о: Mо;а, снажан уMицај на Mок свесMи осMалих јунака о:
неко;а ко физички није EрисуMан чиMаву :еценију. Наиз;ле: сен-
ка, Eовучена, неауMориMаMивна, ;оMово неEримеMна за сво; живо-
Mа, ;осEођа Ремзи EосMаје симKол и ексEлозија Eсихолошко; уMи-
цаја на све EрисуMне, након своје смрMи. ОKјашњење Mражимо у
неизмерној снази њене личносMи, у сMвари сна;а њене Eсихе
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Mрајно уMиче на :ру;е, Mе Mаква силина Eсихолошко; аMака на
свесM и Eо:свесM околине, чини :уховно EрисусMво Eоје:инаца
вечним, шMо Kи наравно Kио Eро:укM свесMи оних чија је Eо:свесM
оEMерећена љуKављу Eрема њој, сећањима, мож:а ;рижом савес-
Mи, немаром :ок је Kила жива и сличним разлозима њене Eерма-
ненMне EрисуMносMи.

ПосмаMрање мисMично;, у овом случају и ексEерименMално;,
са ње;ове физичке, као и са Eсихолошке сMране је, заEраво,
Kуђење свесMи која захMева „ослоKађање о: сеKе“ у визуелизацији
и сEознавању свеMа, Mо јесM, навикавање :а се свеM сазнаје и схва-
Mа не из личне EерсEекMиве, већ Mакав какав јесMе. Дакле, лична
EерсEекMива је начин на који ми у;лавном сазнајемо и схваMамо,
али чињеница је :а, ако нешMо не сEознамо у о:ређеном MренуM-
ку свесно, Mо не значи :а Mо нешMо не EосMоји, или :а ;а нисмо не-
свесно сEознали. У о:ређеним случајевима, Mра;ови Mе несвесне
сEознаје мо;у Eоново :а исEливају на Eовршину и :а се форми-
рају као свесне, Kило сEонMано или Eо: уMицајем неких на:ра-
жаја из сEољно; свеMа - асоцијација. 

ЕксEерименMално и мисMично се највероваMније из ово; разло-
;а и Eовезују у је:ну синMа;му, екс1еримен�ални мис�ицизам, која
се MреMира у савременој EоеMици, у;лавном, као о:раз рели;иоз-
но; или замишљено; и не:окучиво; свеMа машMе и и:еја. Али
овакво Mумачење није ни EоMEуно ниMи коначно, јер ако ра:озна-
ло зађемо у свеM савремене умеMносMи уоEшMе, о:носно књижев-
носMи, јасно можемо сEознаMи сва Mри, већ EоменуMа, сисMема
свесMи и Mо рели;иозни, филозофски и научни, о:носно Eсихо-
лошки. Они Eре:сMављају основ, а из њих можемо врло сEонMано
извући и :ефинисаMи све оне елеменMе, већ мно;о EуMа, EреEоз-
наване и Mумачене у EоеMикама савремених криMичара и сMвара-
лаца, наиме о:нос суKјекMивно; и оKјекMивно;, релација између
сMвараоца и лика Eо: EлашMом Mехнике Mока свесMи, која Eре:-
сMавља најцеловиMији сEој сва Mри сисMема љу:ске свесMи, :ок су
осMали елеменMи некомEлеMни :еMаљи који се на:овезују је:ни
на :ру;е и зависе је:ни о: :ру;их и уEркос Mоме ника:а не EосMи-
жу свеукуEну слику Mока свесMи, на чему инсисMирају Џојс,
Фокнер, В. Вулф, А. Бирс и мно;и :ру;и.

Ка:а Eажљиво размислимо о Mоку свесMи неке ин:иви:уе, са-
мо;а сеKе, конценMришемо се и зађемо, рецимо, у соEсMвену
свесM на краMко, је:ну минуMу или чак краће, схваMићемо :а за Mо
време ;оMово KезKрој :еMаља Eролази кроз наше мисли исMовре-
мено, оно шMо Eсихоло;ија :ефинише као осеMе, осећања, оEа-
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жаје, сећање, машMу,Eо:свесM, несвесно и слично, Mако :а ни сва-
ки Eоје:инац за сеKе не може све :а их ни :ефинише, а камоли
заKележи, јер се већ у сле:ећој минуMи јавља још KезKрој :ру;их.
ЗаMо ову иновацију у Mехници Eисања савремене Eрозе с Eравом
називамо најзначајнијим и најкомEлекснијим ви:ом савреме-
но; ексEерименMално; Eисања који за соKом вуче мисMику чове-
кове свесMи. 

Из комEлексносMи љу:ске Eсихе Eроизашао је различиM Eри-
сMуE овој Mехници ко: EоменуMих ауMора, о:носно инсисMирање
на различиMим елеменMима у жељи :а :оMакну сушMину неух-
ваMљивосMи љу:ских мисли и Kаш Mо EреEознају као Mок свесMи.
Ко: свих њих је заје:ничка релација временско-Kезвременско,
али се ко: свих EоменуMих ауMора EосмаMра различиMо. В. Вулф,
на Eример, ову релацију симKилично Eре:сMавља EорMреMом,
ко: Фокнера Mо су саM и Бенџијева заосMала свесM, као слика не-
EосMојања осећања времена, Бирс ову релацију са;ле:ава кроз
сMање свесMи у моменMу „клиничке смрMи“, заEраво, је:ино ко:
Џојса наилазимо на најкомEлеMнију слику Mока свесMи , означену
и Eојашњену Mермином „еEифанија“. Је:но о: најEрихваMљи-
вијих и најEоMEунијих оKјашњења ово;а Eојма :ао је СвеMозар
Кољевић: „ ЕEифанија је сMваралачки MренуMак свесMи која својим
Kлеском оMкрива Eриро:у оно; шMо ;ле:а; али еEифанија је у ис-
Mи мах и зрачење смисла из Eре:меMа или Eојаве коју свесM Eос-
маMра.“ (Кољевић,1967:3) ЕEифанија је, у сMвари, MренуMак ка:а
Eоје:инац EосMаје свесMан :о;ађања око сеKе и соEсMвене свесMи
и начина на који изражава Mо шMо ви:и, осећа и ра:и. Анализи-
рајући у;лавном Eсихолошки роман, назвавши ову врсMу „рома-
ном времена“, Леон Е:ел „еEифанију“назива „Eроизвољним ча-
совником“, заEраво Mо је „ма;новена манифесMација :уха, Kило у
вул;арносMи ;овора или у неком уEечаMљивом изразу само; :у-
ха.“ (Е:ел 1962:89) Техника Mока свесMи Eре:сMављена је као „:о-
живљавање времена“ ко: Џојса, „Mра;ање за из;уKљеним време-
ном“ ко: Марсела ПрусMа, „EоошMравање чулно; :оживљаја“ ко:
ДосMојевско;, „MренуMак који са:ржи је:ан свеM у свом разломље-
ном оMкуцају“ ко: Вирџиније Вулф, или „Eроизвољни часовник“
ко: Вилијама Фокнера.

Ка:а EосмаMрамо о:нос између суKјекMивно; и оKјекMивно;, у
ексEерименMалној Eрози, он је или EоMEуно EрекинуM, EоMEуно
измењен или је узео извесне оKлике који су нам неразумљиви.
Оно шMо се налази око нас су оKјекMивне Eојаве. Оно шMо зовемо
човекова Eриро:носM, :акле мисли, сећање, менMалне слике,
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слике машMе и слично су суKјекMивне Eојаве. СвеM је Eо:ељен у
Mим Eравцима ка: смо у оKичном сMању свесMи, али у новом
сMању свесMи ка:а Eокушавамо :а EохваMамо, ;руEишемо и :ефи-
нишемо све шMо се :о;ађа у њој, он:а :олази :о Eоремећаја. У Mа-
квим сMањима свесMи суKјекMивно и оKјекMивно, врло чесMо, заме-
не месMа.Веома је Mешко :а се Mо изрази. УоKичајено неверовање
суKјекMивном несMаје, Mако :а се свака мисао, свако осећање, сва-
ка слика оKјекMивизује и :оKија оKлик који се врло Mешко разли-
кује о: оKјекMивних Eојава. Тако на Eример, чиMајући Џојсове ро-
мане Mока свесMи, Mешко разазнајемо оKе EоменуMе релације, како
временско-Kезвременско, Mако и суKјекMивно-оKјекMивно. При-
мећујемо :а ка:а се, ко: Џојса, суKјекMивно оKјекMивизује, а ис-
Mовремено, оKјекMивне Eојаве некако несMају и из;ле:ају као EоM-
Eуно суKјекMивне, фикMивне, о:раз нечије свесMи, немајући
Eраво EосMојање. 

Релације временско-ванременско и суKјекMивно-оKјекMивно
MреKало Kи заје:но и исMовремено EосмаMраMи, уколико је Mо ика-
ко мо;уће, :а Kисмо :оKили Eрави, реалисMичнији ефекаM време-
Eре:меM (Eојава), неоEхо:но је :а време Kу:е измешано, како Kи
се сMворила слика релаMивносMи и разноликосMи о:ређене Eос-
маMране сMварносMи, о:носно наиз;ле: реална слика свеMа. „У
оEшMем Eсихолошком смислу, све, сваки наш EосMуEак је израз
нас самих. Наш хо:, ;овор, нервни имEулси који Eокрећу наше
Eеро Eо лисMу харMије и :ају ин:иви:уално оKележје нашем ру-
коEису, речи које казујемо, фразе и реченице које оKразујемо о:
њих, слике које изазивамо и Eре:меMи шMо их наше око о:аKира-
све су Mо ауMоKио;рафске ра:ње, Mако :а књи;а коју Eишемо јесMе
књи;а о нама самима (…)СMрасM је :а се оMкрије Eсиха која сMоји
иза :ела исMо Mако као и Eсиха у самом :елу.“ (Е:ел, 1962:107)

КомEоненMа која сEаја све, већ EоменуMе, елеменMе савреме-
них EоеMских сMрукMура је несумњиво унуMрашњи моноло; или
унуMрашњи ;овор. УнуMрашњи ;овор је ви: EриEове:ања, који
сEре;у на релацији ауMор-јунак чини јачом. Борис УсEенски оKја-
шњава унуMрашњи ;овор узимајући као Eримере нека Mеоријска
размаMрања оKлика EриEове:ања. На Eример, овај оKлик EриEо-
ве:ања Вино;ра:ов оKјашњава као „:ијало;изацију унуMрашње;
;овора“ (УсEенски, 1979:65), која се иMекако Eримењује у Mехници
Mока свесMи и Mо ка:а се је:инсMвени унуMрашњи моноло; разла-
же на :ва ;ласа, :оKијајући осоKине :ијало;а. Томашевски исMу
Eојаву Mумачи Eоје:носMављено, заменом личне заменице
Mреће; лица заменицом Eрво; лица, Eа Eо њему :оKијамо оKичан
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случај „монолошко; уEравно; ;овора“. (УсEенски,1979:65) ОKлик
EриEове:ања :ијало;изацијом унуMрашње; ;овора или заменом
личних заменица свакако је Kлиско Eовезан са Eриви:ним Eо:-
вајањем личносMи јунака у :елу, ра:и EреEлиMања суKјекMивно;
и оKјекMивно;, о чему смо већ ;оворили, искључиво зKо; Mежње
савремених ауMора ексEерименMалне Eрозе :а EосMи;ну шMо реа-
лисMичније и Eриро:није Eриказивање сMварносMи,Kез или уз
минимум уEлива Mра:иционалне Eриче. АуMор чесMо у унуMра-
шњем моноло;у уки:а ин:иви:уалносM личносMи која се
Eојављује у њеном :ијалошком уEравном ;овору и замењује је
Eравим ауMоровим речима, шMо сачињава карику, још је:ну у ни-
зу, међу сле:ећим комEоненMама , хроноMоEом, о:носом суKјек-
Mивно-оKјекMивно и о:носом ауMор-јунак, Mо јесM уMицајем ауMо-
рове речи на Mуђу реч, које морамо EосмаMраMи заје:но и
исMовремено, ма колико Mо из;ле:ало конфузно.

Савремени ви: ексEерименMа у Eрози Kазира се Kаш на овим
Mрима комEоненMама, којима се Eре:сMавља како сEољни свеM,
Mако и Eсихолошки моменаM, Mе Mо, ову већ :овољно комEлексну
и з;уснуMу маMерију, чини још и мисMичном. Разлика у начину
оKликовања :ијалошко; ;овора и унуMар ње;а моноло;а може се
разумеMи на сле:ећи начин: УEравни ;овор личносMи Eре:-
сMавља оKјекMивну чињеницу, :ок унуMрашњи моноло; о:ражава
јунакове мисли и размишљања, а и је:но и :ру;о служи за Eрено-
шење оно;а шMо се зKива у свесMи о:ређено; јунака. 

КомEозициона сMрукMура савремено; романа, умно;оме зави-
си о:, већ EоменуMе, релације ауMор (EриEове:ач)-лик, о:носно
Mачке ;ле:ања Eри EриEове:ању, која може KиMи сEољна и унуM-
рашња, а у ексEерименMалним романима, EосеKно романима Mо-
ка свесMи ове се Mачке ;ле:ања сEајају. Михаил БахMин :ефинише
носиоца Mачке ;ле:ања на Eримеру ДосMојевско;, смаMрајући :а
за ДосMојевско; није важно шMа ње;ов јунак Eре:сMавља у свеMу,
не;о Eре све;а шMа за јунака Eре:сMавља свеM и шMа он сам за сеKе
Eре:сMавља и за своју самосвесM. Примећујемо :а моменMи само-
свесMи, Mо јесM, усмереносM ка самом сеKи није каракMерисMична
само за јунаке ДосMојевско;, већ и за јунаке ан;ло-америчко; екс-
EерименMално; романа Mока свесMи.

Говорећи о EросMорно-временским каракMерисMикама у Eроз-
ном MексMу, Борис УсEенски Mвр:и :а Mачка ;ле:ишMа EриEове:а-
ча може :а се фиксира у EросMору или времену, о:носно ње;ово
месMо може :а се Eо:у:ара са месMом о:ређене личносMи у :елу.
У Mом случају можемо сEоменуMи EросMорну и временску Eерс-
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EекMиву, које су јако значајне Eри сMрукMурисању EриEове:ања.
„ПерсEекMива се у широкоме смислу може уоEшMе :а схваMи као
сисMем Eре:сMављања Mро- или чеMворо:имензионално; EросMо-
ра који се Eриказује зависно о: умеMничких EосMуEака“. (УсEенс-
ки, 1979:85) СEајање унуMарње и сEољне Mачке ;ле:ања као врло
важне EросMорно-временске каракMерисMике савремено; Eроз-
но; MексMа у основи можемо са;ле:аMи, најEоMEуније , са Eсихо-
лошко; асEекMа. У романима какви су „Бука и Kес“ Вилијама
Фокнера, „Уликс“ и „ПорMреM умеMника у мла:осMи“ Џејмса Џој-
са, „Браћа Карамазови“ ДосMојевско;, „МајсMор и Мар;ариMа“
Бул;акова, чак и у EриEовеци „До;ађај на мосMу ко: Совине реке“
АмKроса Бирса, налазимо :восMруку унуMарњу Mачку ;ле:ања и
Mо: Mачка ;ле:ања изнуMра,која Eре:сMавља оEис унуMрашње;
сMања личносMи о: сMране неви:љиво; EосмаMрача; и о:сусMво
оEиса, али EрисусMво :о;ађања у свесMи личносMи; њихово
сEајање Mраје о: EочеMка :о краја MексMа, али се исEољава само
он:а ка:а Mе Mачке ;ле:ишMа улазе у извесMан конфликM, ка:а Eо-
чињу међусоKно :а EроMиврече.

ПосмаMрање уло;е EросMорно-временске EерсEекMиве, EосеK-
но, у Mехници Mока свесMи има о;ромну и значајну уло;у, јер се
EросMор и време смењују у свесMи јунака, а Mачка ;ле:ања не-
ви:љиво; EриEове:ача клизи о: је:не личносMи ка :ру;ој, о: је:-
но; :еMаља ка :ру;ом, Mе се Mа:а само чиMаоцу Eружа Eрилика :а
сMвори је:ну комEлеMну слику и сMекне о:;оварајући уMисак о ју-
наку и са Eсихолошко; асEекMа :оживи јунака на ори;иналан на-
чин, шMо и јесMе циљ ексEерименMалне умеMносMи. КреMање ауMо-
рове Mачке ;ле:ања је, у овом случају, анало;но креMању
оKјекMива камере у кинемаMо;рафском EриEове:ању, само кроз
нечију свесM. Повезивање и мешање EросMорно; и временско; у
нечијој свесMи , омо;ућава ауMору како EросMорну, Mако и времен-
ску нео:ређеносM, Mако :а се у MексMу Eриказују различиMа месMа,
љу:и, :о;ађаји ;оMово исMовремено, Mе чиMалац EросMо сMиче
уMисак :а извиру је:ни из :ру;их, :а се у MексMу хаоMично и врло
конфузно ређају слике, :о моменMа ка:а чиMалац Eочне :а сумња
у своју конценMрацију. АуMор, у сMвари мења своју Eозицију (Eро-
сMор), шеMајући кроз свесM својих јунака као :а оKилази соKе у
кући је:ну за :ру;ом, завирујући ре:ом у сваку. 

Књижевна Mеорија и криMика се врло :у;о Kави Mемом Mока
свесMи у савременој Eрози, Eа и „фрој:овским елеменMима“ у
књижевносMи. Али морамо Eоћи о: чињенице :а савремена кла-
сификација :ели криMичаре на „Eисце, Eрофесоре и новинаре,
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Eри чему су ови Eосле:њи Eо свему су:ећи само амаMери“. (Же-
неM, 1985:5) ЗаEраво, криMику :елимо на: сMручну (Eрофесионал-
ни криMичар), криMику мајсMора (ауMор) и сEонMану криMику.

КриMички есеј, који из:вајамо као жанр, значајно уMиче на раз-
вој криMичке свесMи 20-Mо; века, EосеKно ка:а ;оворимо о ексEе-
рименMалној Eрози, јер он у;лавном нема за циљ оцењивање :е-
ла, већ „о:авање EошMе“ ње;овој вре:носMи или ње;овом значају,
али не као раније, не;о је са:а временски о:нос Eрема Eре:меMу
EоMEуно нео:ређен. Ка:а ;оворимо о савременом Eрозном Mекс-
Mу и EосеKно о :елима млађе ;енерације мо:ернисMа, о ексEери-
менMалисMима, Eримећујемо :а је ауMоров коменMар је EоMEуно
занемарен, Mе је иманенMно чиMање условило и ојачало везу са
формом :ела, а она је, Eак, осмелила сMвараоце :а EроMежирају
ексEерименMалну форму са MемаMским консMанMама које се увек
Eозивају на Eсихоло;ију.

У Eре:;овору књи;е о Мишлеу и ње;овом :елу, Ролан БарM, ек-
сEерменMалну форму ви:и као Mра;ање за сMрукMуром је:не е;-
зисMенције (живоMа) и за мисMичном MемаMиком, које је:ним
именом зове „ор;анизовани сEлеM оEсесија“ или „Eре:меM Eси-
холошко; MиEа чиMања заMворен у иманенцији MексMа“. (ЖенеM,
1985:14) О сEоју MемаMике и уEлива EсихоаналиMко; меMо:а у
књижевно сMваралашMво савремених ауMора Mвр:ња Жерара Же-
неMа ;ласи :а „MемаMска криMика о: ПрусMа :о наших :ана, чесMо
је криMика љуKиMеља :уше која се о: сенMKевовске криMике раз-
ликује само Eо начину исMраживања, и нивоу „:уKине“ на коју
смешMа „каракMер“ Eре:меMа…и која се насMавља ефекMом неEро-
мишљене инерције,“ (ЖенеM, 1985:31) а ми Kисмо је EроMумачили
као :оминанMну склоносM ка MемаMици Eисца и иманенцији која
је уMврђена на чиMавом оEусу неко; сMвараоца, чиме се све:очи о
оријенMацији и Eсихолошком MиEу коме сMваралац EриEа:а. 

У криMичким есејима ан;ло-америчке књижевносMи наилази-
мо на различиMе сMавове о ексEерименMалној Eрози. АуMори кри-
Mичких есеја на најразличиMије начине EрисMуEају овој Mеми,Mач-
није, EрисусMву Eсихолошких елеменаMа у савременом
књижевном MексMу, Kез разлике :а ли неки о: ауMора Eримењују
ове елеменMе у свом креаMивном сMваралашMву или не.

Е. М. ФорсMер, на Eример, корисMи у својим Eре:авањима Mео-
рије француско; криMичара О;исMа ШарMијеа (који Eише Eо: име-
ном Ален) и француско; мо:ерно; есMеMичара Шарла Моро-
на,који :ају есMеMско оKјашњење оно;а шMо ликове чини реалним
у EриEове:ачкој Eрози, али EосмаMрају и ликове са којима се Eо-
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исMовећујемо, оне који мисле умесMо чиMаоца и чији унуMрашњи
живоM Eре:сMавља, у о:ређеној EерсEекMиви, :ру;е ликове и
Eојаве у живоMу. ЗаEраво, ФорсMер се мало не;аMивно о:носи Eре-
ма Аленовом ошMром раз;раничењу исMорије и EриEове:ачке
Eрозе, као и Eрема ње;овој неарисMоMеловској концеEцији лика.
Ален Mвр:и :а свако љу:ско Kиће има :ве сMране, је:ну Eо;о:ну
за исMорију, ;:е сEа:а све шMо се може оEазиMи ко: човека, ње;о-
ве акције и :уховни живоM и :ру;у сMрану Eо;о:ну за EриEове-
:ачку Eрозу, ;:е сEа:а ње;ова романескна или романMична сMра-
на, која оKухваMа „чисMе сMрасMи, снове, ра:осMи, жалосMи и
оEшMења са самим соKом…“ (Ален, 1926: 314).

Је:на о: ФорсMерових Mеорија о EриEове:ачкој Eрози заснива
се на сMавовима Шарла Морона, изнеMим у есеју „Приро:а леEоMе
у умеMносMи и књижевносMи“. Моронова Mеза ;ласи :а се Mачна
анало;ија може усEосMавиMи између EросMорних „волумена“ у
умеMносMи и Eсихолошких или :уховних „волумена“ у књижев-
носMи. „У EросMорном свеMу осMаје о;ромна ;омила сложених во-
лумена: у :уховном осMају свако:невне реалносMи наше :уше,
сви оKлици унуMрашње; живоMа. Као шMо сликар сMвара EросMор-
но Kиће, Mако Eисац сMвара Eсихолошко Kиће…“ (Mauron, 1927: 66)
По Мороновом схваMању, сврха књижевносMи је сMварање Eсихо-
лошко; Kића; „ Тренуци :уха, ликови, сиMуације и њихови комE-
лекси јесу све шMо лиMераMура Eре:сMавља.“ (Mauron, 1927: 78) 

ФорсMерова амKиваленMносM, у Eо;ле:у вре:носMи форме у
Eрози, ни;:е није очи;ле:нија не;о у ње;овом размаMрању Mео-
рије и Eраксе Хенрија Џејмса, који је у својим романима разра-
:ио „Mехнику Mачке ;ле:ања“ (a point of view) и њоме је желео :а
EосMи;не оKјекMивносM и имEлициMни су:. Ово Kи Kио је:ан о:
ви:ова сMварања „реалне илузије“ у :елима која се Eре о:носе на
моMивацију, не;о на саму акцију у :елу. Размишљајући о нерас-
ки:ивој вези између ауMоKио;рафске и временске EерсEекMиве,
„исEиMивање EрошлосMи“ Хенри Џејмс Mражи, Eре све;а, у
сећању и асоцијацијама, шMо Kи Kили EрусMовски елеменMи као
на;овешMаји за Mумачење ексEерименMалне Eрозе. Џејмс се у
својим оKјашњењима не служи „Mоком свесMи“, већ „Mачком ;ле-
:ања“ која „хваMа расEоложење или Mок мисли и сањарија“ (Е:ел,
1962: 107) и оEисује, а не Eреноси чиMаоцу MренуMни уMисак. Уве-
равајући чиMаоце :а о есMеMици MреKа научно размишљаMи,
Е.М.ФорсMер за Eример наво:и сMваралашMво Вирџиније Вулф. Он
;овори о о:носу Mра:иционалних и ексEерименMалних елемена-
Mа у њеном криMичком и креаMивном сMваралашMву и усресређује
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се на разликовање „фикционалне и нефикционалне форме, о:-
носно „комKиновање фикционално; и нефикционално; жанра“.
(ФорсMер, 2002: 162)

У криMичком есеју Вирџиније Вулф „Мо:ерна Eроза“, и Eоре:
ауMоркине јаке жеље за криMичком оKјекMивношћу у комEараци-
ји Mра:иционалне и ексEерименMалне форме Eрозно; сMварала-
шMва и веће сро:носMи са сMваралашMвом маMеријалисMа (Mра:и-
ционалисMа), осећа се њена наклоносM Eрема
ексEерименMалисMима, о: којих на Eрво месMо сMавља Џејмса
Џојса и на;лашава изузеMно сMваралашMво руских Eисаца, Чехова
и ДосMојевско;. Наслућује се њен сMав :а сMваралашMво ове :воји-
це руских Eисаца, мо;уће је, Eре:сMавља археMиE за ексEерименM
у форми, као и у увођењу Eсихолошких елеменаMа у савремену
књижевносM. „Они Eокушавају :а Kлиже Eриђу живоMу и :а очу-
вају, шMо искреније и верније, све шMо их занима и шMо их Eок-
реће… али Kило какав закључак, који нас о:влачи о: Eоређења
ове :ве врсMе Eрозе исувише :алеко, је KескорисMан, наиме као :а
нас EреEлави неким ви:ом о;ромних умеMничких мо;ућносMи и
Eо:сеMи нас :а не EосMоји ;раница ка хоризонMу и :а нишMа -
није:ан „меMо:“, ниMи ексEерименM, чак ни најнеоKуз:анији -
није заKрањен, већ су заKрањени само неMачносM и EреMварање.“
(Woolf, 2006: 2089-2091) 

Алфа и оме;а ово; Eло:оносно; ексEерименMално; и мисMич-
но;, наиме феномена Mока свесMи, у књижевносMи је свакако ин-
Mересовање за „Eсихоанализу“, коју Си;мун: Фрој: :ово:и :о вр-
хунца, анализирајући сваки :елић човекове свесMи. Мно;и
сMвараоци и MеореMичари Kили су инсEирисани Фрој:овом Eси-
хоанализом и њеном Eрименом , Mе је EрихваMали онако како је
Фрој: и желео :а је Eре:сMави, али су је схваMили Eовршно и ису-
више Eоје:носMавили, заEраво, Eо свему су:ећи, нису се исцрEно
њоме EозаKавили, Mако :а осим :онекле Eроизвољних закључака
о уMицају и оску:них оEиса Mих уMицаја на књижевно :ело, Eре-
цизнијих сMавова нема.

У књижевносMи, фрој:овска „Eсихоанализа“ Eримарно за-
живљава Eојавом Eсихолошко; романа , у EочеMку се јављајући
Eовршно, а са новим осMварењима у књижевној Eрози залази све
:уKље у Eсиху јунака, :о врхунско; и најEло:оMворније; Eре:-
сMављања изузеMно комEлексно; EсихоаналиMичко; меMо:а, у
романима Mока свесMи. ЗаEраво, Фрој:ова Eсихоанализа и Eсихо-
MераEеуMика су исувише комEлексне, неразумљиве и комEлико-
ване, :а Kи се Mако Eроизвољно извео закључак :а Eрозни Eисци
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20-Mо; века, или макар неки о: њих, уоEшMе Eознају сушMину и
суEлеменMе Eсихоанализе :а Kи их свесно искорисMили у својим
:елима, а још аEсур:нија су, мо;уће, MеореMисања и криMички ос-
врMи о уMицају „Eсихоанализе“ на савремени роман, Kез EреMхо:-
но; :уKље; залажења у Eсихоанализу и њено; рашчлањивања на
мношMво елеменаMа и оKласMи. Појам „Eсихоанализа“ исувише је
сложен и означава скуE мношMва исEреEлеMаних Eојава, :а Kи се
Mако олако и Eроизвољно корисMио.

РазличиMе комEоненMе мо:ерних Eсихолошких Mеорија залазе
:уKоко у књижевносM, свесни су их и књижевни криMичари, Mео-
реMичари Eа и сами сMвараоци књижевних :ела, о чему је већ Kи-
ло речи, али најEрецизнији и најкомEлеMнији у њиховом :ефи-
нисању су, свакако, EсихоаналиMичари. НеEреки:на, свилена
ниM Eсихоанализе у савременој Eрози јавља се и осMаје ексEери-
менMално-мисMични феномен, чији је Eрви EроKлем „релација
између умеMносMи и науке“, а заMим мношMво EиMања на која, :о
са:а, не :оKијамо а:екваMне о:;оворе.

О: француских EсихоаналиMичара Eоменућемо Жила Делуза
и Феликса ГаMарија, који у;лавном ;оворе о Е:иEовом комEлексу,
на Eримеру сMваралашMва Франца Кафке, који, Eо њима, није Eи-
Mање Eсихичко; не;о :олазеће; EолиMичко; EроKлема сEоља. „
…Из разло;а шMо је колекMивно или национално несвесно, чесMо
Eасивно у сEољном свеMу и увек у Eроцесу EроEа:ања, књижев-
носM је EреEуна уло;ом и функцијом колекMива,… ова сиMуација
:озвољава Eисцу све више мо;ућносMи :а изрази неку :ру;у за-
је:ницу и :а скује мишљење о свесMи и сензиKилиMеMу :ру;их,
EриEисујући Mо (у својој самоћи) некој :ру;ој науци“.
(Deleuze,Guattari, 2001: 1599) Ка:а ;оворе о ексEерименMалној
Eрози, са Кафком Eоре:е Џејмса Џојса и Семјуела БекеMа као ре-
волуционарне Eисце. По Делузу и ГаMарију, у :елима Џојса и Бе-
кеMа новина је само ексEерименM у језику, а Eсихолошке каMе;о-
рије у њиховом сMваралашMву ова :војица EсихоаналиMичара не
зову Eравим именом. У жељи :а оKјасне релацију суKјекMивно-
оKјекMивно у књижевном :елу, као вишесMруку комKинацију о:-
носа узмеђу сEољних факMора и човекове Eриро:носMи, они :е-
финишу феномен „анMи-Е:иEов комEлекс“. Овај феномен Eос-
Mављају у раван са релацијом „ор;анизам-Бо;-Mело (Kез ор;ана)“,
Eри чему ор;анизам означава и изазива човеков унуMрашњи
свеM, :акле суKјекMивносM, а Mело Kез ор;ана Eре:сMавља Mелесно
искусMво, Eовезан сисMем „Mокова и сила“, Eре не;о сисMем ор;а-
на, а оKа у сEрези са Mренсце:енMалним, са Бо;ом. Из ове рела-
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ције, Mвр:е Делуз и ГаMари, насMаје је:иница мере, Mзв. „о:мерено
Eисање“. (Deleuze, Guattari, 2001:1599)

РавноMежа између суKјекMивно; и оKјекMивно; у ексEеримен-
Mалној Eрози мора :а се EосMи;не, :а Kи се осMварио ефекаM ин-
Mензивније рефлексивне и :уховне реалносMи. Делуз и ГаMари за
Eример узимају меMо: Вилијама Бароуза и Џејмса Џојса, Mакозва-
ни „меMо: искасаEљено; MексMа“, који се о:носи на временско-
EросMорну EерсEекMиву, заMим сEомињу Ничеово EреEлиMање
„вечно; EовраMка са:ашњосMи као нече;а шMо мишљење не Eоз-
наје“ и Mеорију СMефана Малармеа, који комKинује, :оKро EознаM,
фра;менMирани сMил са алхемичарским сном.

Жака Лакана, EознаMо; француско; EсихоаналиMичара, зKо;
фрој:овских сMавова у основи ње;ове Mеорије, зову француски
Фрој:. У срцу Лаканове Eсихоанализе је :а се неEознаMо, иронич-
но и нешMо шMо изазива Eолемике ор;анизује у MексMу на мисMе-
риозан начин, неоKичним реченицама, сMраним речима, и;ром
речи, алузијама, маMемаMичким формулама и осоKеносMима
личносMи. Лакан Eише аналиMичку Mеорију као :а Eише Eоезију,
Eримењујући филозофску мисао и симKоличку ло;ику. „Основ-
на сврха мо:ерно; MексMа је :а се EриKлижи чиMаоцу, :а Kи ;а сва-
ки о: чиMалаца Mумачио на свој начин“ (Lacan, 2001:1285).

Покушавајући :а :емисMификује фанMазију свенаучне оKјек-
MивносMи, Лакан KезличносM и сEољашносM не EриEисује умеM-
носMи, већ науци и Mеорији. По њему, MексM Kез уEлива Eсихолош-
ких елеменаMа који и живоM и ликове чине реалисMичним, није
умеMносM. Везу између сEољно; свеMа и човека, Лакан Eре:-
сMавља о;ле:алом и условно зове „има;о“. Има;о4 сEољно; свеMа
или нечије Eојаве EрисуMан је у халуцинацијама или сновима,
увек о:ражавајући унуMрашње сMање неке ин:иви:уе, њену крх-
косM (оронулосM) или њену оKјекMивну Eројекцију, чинећи Eри-
Mом ову релацију „суKјекMивно-оKјекMивно“ нераски:ивом. 

Лакан се осврнуо на још је:ан елеменM Eсихоанализе, Eри-
мењен у ексEерименMалном сMваралашMву, а који ћемо најEо:-
роKније оKјашњен наћи у Mеорији Си;мун:а Фрој:а, Mо је феномен
„несвесно“. Несвесно је, Eо Лакану, се:ишMе инсMикаMа у љу:с-
ком уму који морају :а :оEру :о свесMи и :а се :ефинишу речима
као „ ени;маMским знаком MоMалне мисMерије“. (Lacan, 2001:1293)

Наиме, EошMо Eримећујемо неа:екваMну уEоMреKу Mермина
„фрој:овско“ и „Eсихоанализа“ у ексEлициMним EоеMикама мно-

4 Термин који се корисMи у Eсихоло;ији и значи :оEа:љивосM, лаM. КиE (сMа-
Mуа);
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;их, за све шMо је иоле мисMериозно и Mеже оKјашњиво, а у вези је
са љу:ском Eсихом, налазимо :а је Жак Лакан Eосве у Eраву ин-
сисMирајући на само је:ном се;менMу, иначе врло комEлексне
научне :исциEлине, EознаMе као фрој:овска Eсихоанализа, Mо је
феномен несвесно; сMања љу:ско; ума или Eо:свесM. ЗаEраво, са-
мо се овај феномен Eримењује, анализира и оKјашњава у умеM-
ничкој књижевносMи и Mеоријско криMичким сEисима, а означа-
ва се, врло Eоје:носMављено, неEрецизно и неоEрав:ано,
Mермином Eсихоанализа.

Фрој:овски EсихоаналиMички сMавови оKухваMају мно;о шири
сEекMар Eоје:иносMи и феномена љу:ско; ума о: оно;а шMо се
Eојављује у књижевним :елима и јесMе сасMавни :ео живоMа сва-
ко; о: нас, а Eочиње :а се Eримећује и инMерEреMира Mек у мо:ер-
низму, као релација свесно-Eо:свесно у Mехници Mока свесMи и
Е:иEов комEлекс. Из Фрој:ово; врло Kо;аMо; исMраживачко; оEу-
са, који са:ржи узрочно-Eосле:ичне мисMериозне везе међу фе-
номенима љу:ске свесMи, као шMо су најKезазленија и најчисMија
сMања Eсихе у :еMињсMву која Eролази кроз Eризму оKјекMивних
факMора (околносMи, околине, Eоро:ица, ;енеMике, васEиMања и
:ру;о) и уMиче, Mе формира и усмерава Eсиху суKјекMа. Психа сва-
ко; Eоје:инца, Kез разлике, оEскрKљена је и јесMе EоMенцијални
:омаћин аEсолуMно свим сMањима које Фрој: :еMаљно оKјашња-
ва, о: сексуалносMи, снова, нарцисои:носMи, Eримене силе, хис-
Mерије, Eреко свесно;, несвесно;, и:а, е;а и суEер е;а :о Eсихо-Mе-
раEија, с Mим шMо Фрој: Mражи и налази о:;оворе у;лавном у
:еMињсMву за сваки феномен који се инMинзивира и развије у
свесMи Eоје:инца, не сам о: сеKе, случајно, већ увек као Eосле:и-
ца неко; о: оKјекMивних факMора или више њих.

Фрој:ова инMерEреMација узрочно-Eосле:ичне везе између
свесMи и Eо:свесMи је оно шMо нас EрвенсMвено занима, јер Eре:-
сMавља линију во:иљу о: Mока свесMи у књижевном :елу :о сло-
жене каMе;орије, Eсихоанализе. Да Kи се сEознала нечија свесM
немо;уће је занемариMи EосMојање и уMицај Eо:свесMи. ПосMоји
мношMво :оказа о EосMојању Eо:свесMи- каже Фрој:. „Ову везу је
неоEхо:но EроучиMи заMо шMо су Eо:аци о свесMи крајње неEоM-
Eуни; и ко: з:раве и ко: Kолесне осоKе, менMални EосMуEци чесMо
Eре:сMављају Eроцес који може KиMи оKјашњен само Eо:
EреMEосMавком неких :ру;их EосMуEака, који у свесMи нису заKе-
лежени“. (Freud, 1980:428) Они не укључују само „EараEраксе“5 и

5 „parapraxes“- лаEсуси, ;уKљење осећаја за оKјекMивно и слично.
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снове з:равих осоKа или све шMо формира „менMални Eоказа-
Mељ“, о:носно „оEсесија“ у Kолесном уму. Човеково најинMим-
није искусMво Eре:сMавља извор и:еја, Eрема коме је човек ин:и-
ференMан и свесMан је менMалних сMања , која сEознаје и у њих
заEа:а, само не зна како је у њих заEао. „Повећан инMензиMеM зна-
чења и EовезаносMи је сасвим оEрав:ан моMив, онај који нас може
о:весMи још :аље о: о;раничења које Eружа само искусMво. Ако
EосMоји EреMEосMавка :а нам Eо:свесM не Eомаже у усEешној
консMрукцији EракMично; меMо:а, који нас омеMа :а Eрименимо
корисни уMицај на смер свесних Eроцеса, овај ће нас усEех Eора-
зиMи неосEорним :оказима о EосMојању оно;а шMо EреMEос-
Mављамо. Прво EосMајемо свесни, он:а заузимамо сMав :а је Eро-
цес нео:ржив и EреMенциозан :а EоMвр:и, :а све шMо је у
љу:ском уму мора KиMи свесM.“ (Freud, 1980: 429)

Уколико се :еMаљније EозаKавимо о:носом свесно; и Eо:свес-
но; сMања ума, схваMићемо :а нераски:ива и исEреEлеMана уз-
рочно-Eосле:ична веза између њих EосMоји, с Mим шMо је:ан :ео
EросMора у љу:ској свесMи заузима „свесна сEознаја“, која је Eри-
суMна увек, али значајан Eерио: времена она је лаMенMна и зове-
мо је Eо:свесM, која свесном уму није разумљива. Ка:а сва наша
скривена сећања узмемо у оKзир, EоMEуно је неразумљиво како
EосMојање несвесно; (Eо:свесMи) може :а се изрази. „Свакако,
јасно је :а EосMоји оEасносM :а се EиMање- :а ли су лаMенMна
сMања менMално; живоMа, чије је EосMојање неEорециво, Eри-
хваћена као Eо:свесна Eсихичка сMања или као физичка- разре-
ши Eравим раMом речи. У Mом случају EреEоручује се :а :амо зна-
чај ономе шMо са си;урношћу знамо о Eриро:и ових
:искуMаKилних сMања. За са:а, ка:а су у EиMању њихове физичке
каракMерисMике, оне су нам EоMEуно не:осMуEне: није:на Eсихо-
лошка концеEција, ниMи хемијски Eроцес нам не може :аMи Kило
које значење њихове Eриро:е. С :ру;е сMране, заси;урно знамо
:а она имају мно;о :о:ирних Mачака са свесним менMалним Eро-
цесима; ка:а се Eо:вр;ну о:ређеним меMо:има оKра:е, мо;у Kи-
Mи Mрансформисана или замењена свесним Eроцесима и свим
каMе;оријама које називамо свесним менMалним EосMуEцима,
као шMо су и:еје, намере, решења и :ру;а, који се на њих мо;у о:-
носиMи. У сMвари, за мно;а о: EоменуMих лаMенMних сMања, мора-
мо :а EримеMимо :а је је:ино Eо чему се разликују о: свесних
сMања, само не:осMаMак свесMи у њима. Тако се не смемо усMруча-
ваMи :а их EосмаMрамо као оKјекMе Eсихолошких исMраживања, и
Mо у најMеснијој вези са свесним менMалним EосMуEцима.“ (Freud,
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1980:429) По EреMEосMавци, Eо:свесM је нешMо мно;о снажније и
значајније о: уоKичајено; и оEшMеEрихваћено; Mока мисли и ;о-
Mово врло Mешко о:војиво о: ње;а. Свако о: нас, Mвр:и Фрој: , са-
мо ка:а се усресре:и на своју свесM EосMаје свесMан својих мисли,
а осMали мо;у изво:иMи закључке о нечијој свесMи Eо анало;ији
на основу ње;ово; исказа или EосMуEка, Mе Mек након Mо;а Eос-
маMрачу ње;ово Eонашање EосMаје разумљивије.

То Kи Kио Eрви корак у Eсихоанализи, а ексEерименMална Mех-
ника Mока свесMи јесMе Eокушај који засMаје на самом EочеMку
свесно; и хаоMично; низања мисли, шMо ексEресију љу:ске Eсихе
чини реалнијом и ауMенMичнијом, али Mо није Eсихоанализа. Не-
свесна ексEресија Mока свесMи и:енMификује свако; Eоје:инца ,
чија је и:енMификација комEлеMна само ако јој се Eри:о:а „е;о“
усмерен ка :ру;им љу:има и Mек Mа:а се мо;у изво:иMи закључ-
ци о нечијој свесMи. Увек MреKа Eоћи о: чињенице :а је „е;о“ сва-
ке ин:иви:уе EреMерано снажан, а :а Kисмо се EриKлижили ре-
алносMи у EосмаMрању неке личносMи, ми Eре све;а MреKа :а
смањујемо јаз између „е;а“ и „не-е;а“, а у сушMини са развојем
свесMи овај јаз се само Eро:уKљује. АналиMички EрисMуE љу:ској
свесMи увек изазива извесну :озу сумње Eо EиMању и комKина-
цијама свесMи и Eо:свесMи, Kаш као у Фрој:овом Eримеру са
живоMињама и Kиљкама, ка:а све шMо је Mеже оKјашњиво и не:о-
казиво EриEисујемо-каже Фрој:- „мисMицизму“, Eо: EреM-
EосMавком :а су EосMуEци живоMиња у;лавном несвесне ра:ње, а
е;зисMенција Kиљака најKлискија је „KеживоMној сMвари“. (Freud,
1980: 429) 

Љу:ска Eсиха је још увек, у највећој мери, MаKу Mема и за Eсихо-
аналиMичаре, а камоли за лаике у оKласMи Eсихоанализе, које још
Фрој: у својим MексMовима савеMује :а се не EрихваMају залажења
у оKласM коју :овољно не Eознају. ПошMо је свака ин:иви:уа сEе-
цифична, у;лавном, нема Eравила, а :а Kи Eсихоанализа, ионако
са KезKрој комEоненаMа, Kила ваљана и комEлеMна све комEонен-
Mе се морају EосмаMраMи исMовремено, јер узрочно-Eосле:ична
нераски:ива ниM међу њима несумњиво EосMоји. ИсMраживања
сMручњака и њихово искусMво Eоказују :а човек врло :оKро разу-
ме начин :а сEозна менMални конMексM :ру;их љу:и кроз њихове
EосMуEке, шMо је свакако несвесна ра:ња и називамо ја „несвес-
ном свешћу.“ (Freud, 1980: 430)

Релација суKјекMивно-оKјекMивно уско је Eовезана са о:носом
свесно-несвесно и оKе су зао:енуMе врло хаоMичном каMе;оријом
временско; и ванвременско;, и у свима њима EерцеEција у сMва-
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ри и;ра врло значајну уло;у у Eроцесу коор:инације Eоје:инца
са сEољним свеMом. ПсихоаналиMичка EреMEосMавка је :а се у чо-
веку јављају несвесни менMални EосMуEци врло EримиMивно и
Eо:сMичу свесM :а се рефлекMује на све шMо Eоје:инца окружује.

У романима Mока свесMи, а још чешће у Mеоријским и криMич-
ким MексMовима Eримећујемо :а је врло Mешко изKећи :восмис-
лену или чак и Eо;решну уEоMреKу Mермина „свесно“ и „несвес-
но“, који се :акако мо;у EосмаMраMи Eоје:иначно или као
је:инсMвени сисMем који Mек као Mакав, је:инсMвен и KесEреко-
ран, оживљава лик и ње;ову каракMеризацију чини уKе:љи-
вијом. Из наве:ено; разло;а је Kоље :а Mермин „Eсихоанализа“,
који чесMо срећемо у књижевним криMикама, је:носMавно заме-
нимо Mермином „ексEерименMални мисMицизам“. 

О: из:вајања Eсихолошко; романа као врсMе, кроз савремене
Eрозне умеMничке MексMове, све је већи Kрој оних који Eримећују
и Eокушавају :а :ефинишу, именују и анализирају инMензиMеM
EрисусMва љу:ске Eсихе у књижевном :елу . Највише EросMора
заузимају свакако феномен „несвесно“ и Е:иEов комEлекс (који
у овом ра:у не оKрађујемо). НајEоMEунији ви: инMерEреMације
релације свесM-Eо:свесM у књижевносMи је свакако Mехника Mока
свесMи , али она је иEак само Mок свесMи и зKрканих Eро:укаMа
Eо:свесMи, врло комEлексних и мисMериозних и, заисMа, Eре:-
сMавља мо;ућносM за Eсихоанализу, али није Eсихоанализа.

Овај ви: инMерEреMације можемо назваMи се;менMом ексEери-
менMално; мисMицизма. Кроз Mеоријске и криMичке сMавове мно-
;их који су желели :а оKјасне , раз;раниче и :ефинишу Mехнику
Mока свесMи :о са:а, налазимо :а сваком о: сMавова нешMо фали,
EросMо као :а су сви не:оречени и закључујемо :а је разло; Mоме
шMо сви они свеM, Eојаве, Eа и :ешавања у љу:ској свесMи Eокуша-
вају :а сEознају о:војено, све суEроMносMи са;ле:авају с је:не, Eа
са :ру;е сMране, суKјекMивно-оKјекMивно, временско-ванвремен-
ско, свесно-несвесно и слично. У сMвари, свеM са којим човек :о-
лази у конMакM нема сMрана, Mако :а је немо;уће оEисаMи Eрво је:-
ну, Eа :ру;у сMрану, EосеKно ка:а ;оворимо о комKинацији
сEољно; свеMа и човекове Eриро:носMи.  У EосмаMрању ове ком-
Kинације све је ви:љиво о:је:ном, Kаш како и насMаје, све је ује-
:ињено, све Eовезано је:но с :ру;им, све је оKјашњено и оKја-
шњиво нечим :ру;им, Mе Kи Mако MреKало и :а се оEисује све
заје:но и исMовремено, шMо је аEсолуMно немо;уће оEисаMи кла-
сичним меMо:ом :ескриEције, нарације или Eамћења и заMо смо
ову иновацију и Eокушаје :а она Kу:е оKјашњена назвали ексEе-
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рименMалним мисMицизмом. Узрочно-Eосле:ична веза свих
елеменаMа и релација које смо Eомињали EосMоји и заMо је немо-
;уће :а разумемо и оEишемо сва мисMична искусMва љу:ске свес-
Mи Kило ко; Eоје:инца, јер се свако из;уKи у неKројаним :еMаљи-
ма нових и нових уMисака у сваком наре:ном MренуMку, ка:а они
EреMхо:ни Kле:е , Mако :а не налази ни Eраве речи ни оKлике :а
их изрази. 
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SUMMARY MODERN EXPERIMENTAL PROSE THROUGH THE PRISM OF 
PSYCHOANALYTICAL THEORIES 

The balance between the subjective and the objective perspectives
in experimental prose must be accomplished in order to achieve the
effect of intensive reflective and spiritual reality. Deleuze and Guat-
tari take the method of William Burroughs and James Joyce as
examples of the so- called “butchered text method“ which refers to
the temporal-spatial perspective. Furthermore, they mention
Nietzsche’s interlocking of “eternal return of the present as some-
thing that opinion does not know” and the theory of Stephen
Mallarme, who combines well known, fragmented style with alchem-
ical dream. According to him, the primary purpose of the modern
text is to get closer to the reader so that any reader can interpret it in
his own way.

Trying to demystify scientific fantasy of objectivity, Lacan does
not attribute impersonality and exteriority to art, but science and
theory. According to him, a text without the influence of psychologi-
cal factors, which make both life and characters more realistic, is not
art. The connection between the external world and a man is
expressed through a mirror, which Lacan tentatively calls “imago”.
Imago of the outside world or one’s appearance is present in halluci-
nations or dreams, always reflecting the internal condition of the
individual, its fragility (senility) or its fair projection, thereby mak-
ing this “subjective-objective” relationship unbreakable. 

KEY WORDS: stream of consciousness technique, phenomenon, consciousness,

unconsciousness, literary theory, psychoanalysis.


