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МЕСТО ПСИХОТЕРАПИЈЕ У ПОМЕРАЊУ
ПСИХОЛОГИЈЕ КА КОГНИТИВИЗМУ2
САЖЕТАК. Настојање психологије да нас учини свеснијим наше сопствене природе доминантно, ако не и искључиво, се реализује кроз психотерапију.
Психотерапија као praxis психологије, која само следи психолошку теорију и без ње тешко да се може тако звати, умногоме је зависна од владајућих друштвених кретања и доминантног облика патологије који се
у њима јављају. То што теоријски видови многих облика патологије нису до краја схваћени не дају право за одустајање од трагања за несвесним силама које одређују субјект. Доминирајуће тенденције у данашњој психологији не само да не иду на руку психотерапији, већ су директно усмерене против ње. Барем против оне психотерапије која полази од расцепљеног субјекта, унутрашњег простора на којем су телесне
и перцептивне сензације, морална правила, расположења депресије и
све остало што зовемо „менталним”. Велика опасност која се наднела
над делатност психотерапије долази од стране и фармакологије и когнитивизама (лат. cognitio – „сазнање”) и интелектуалне душе. Изједначавање духа и мозга чини психотерапију непотребном у односу на
фармакологију чија моћ утицаја на свако одступање и сваку патњу постаје одлучујућа. То што се у самој психологији скраћује дуги и неизвестан пут спознаје менталног на начин који не одговара природи „психичког” чини се да је замењен оним настојањима која су заокупљена
само питањем науке. То што не постоји свеобухватна теорија осећања
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не може бити решено когнитивизмом који је супротан емоционалном.
Рортијев цинизам према таквим настојањима којa истичу да је дух исто
што и мозак и што подразумева да се теореме и симфоније излучују на
исти начин на који слезена излучује тамне телесне сокове (Rorty 1990,
стр. 54) озбиљно упозорава психологију на то што je уместо бића које
поседује дух, који се разликује од „физичког тела”, „материје”, централног нервног система, дошло до изједначавања самог духа са овим предметом изучавања позитивистичких наука. Свест, којој се окреће психологија, постаје бескрајна, а непросторност, односно поседовање неког
непросторног тела или елемената скоро да нестаје. Најспорнија последица тога састоји се у томе да поседовање унутрашњег живота није релевантно за разум. Динамска психологија је на удару оних који је желе
заменити хемијским лечењем, које је ефикасније од психотерапије јер
погађа церебралне узроке раздора и патње. Страст, смрт, лудило, несвесно, сексуалност, објектни односи, који обликују сваку субјективност, у таквој психологији ће бити проглашени вишком или ће се, попут досадашњих искустава, преводити на језик нове психолошке школе. Међутим, од опстанка несвесног у психолошкој теорији, јединственој психолошкој теорији, зависиће живот психотерапије и могућност
да човек, ослобађајући се самообмана, успе доћи до своје слободе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: (не)потребна психотерапија, когнитивизам, фармакологија, субјект,
несвесно, знак-дијагноза-лечење.

У свакој науци, Dа и у науци о 9уши, оDсLају несDорне исLине,
Dојављују се нове, Jило као изменa сLарих исLина или као DоLDуно нова оLкрића. Смисао нових исLина није нишLа 9ру:о 9о само
време у коме оне LреJају из9ржаLи Dроверу у самој Dракси. Такву
Dроверу Dсихоло:ија као наука о 9уши Lражи и кроз свој praxis
(9ија:носLику и DсихоLераDију) и насLојања 9а Jу9е увршLена у
корDус Dриро9них наука. Са овим 9ру:им моменLом – њеним
укључењем у Dриро9ну науку – Dсихоло:ија има велики DроJлем зJо: ко:а је, чини се, сDремна жрLвоваLи велики 9ео сво:
DросLора (Dре9меLа). ЗаLо шLо је Lај ʼжрLвованиʼ 9ео исLовремено најDсихолошкија оJласL Dсихоло:ије, сLо:а осLаје велики DроJлем и за њену научносL и њену исLину. Психоло:ија као наука о
9уши, уосLалом као и свака 9ру:а наука, ослања се на ознаке „исLиниLо” и „неисLиниLо”, чије значење 9оJија унуLар DроDозицијске или симJоличке ло:ике: њена вре9носL је разумљива
само унуLар њено: Dо9ручја, Dо9ручја о9ређено: Lом науком. Како се, нажалосL, не може :овориLи о DосLојању је9инсLвене науке
о 9уши, већ о наукама о уши Lо се и вре9носL сваке о9 њих о9ре230
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ђује њима самима. Тој ненаучној Dозицији у научном 9искурсу
Dо:о9ује и Lо шLо су „исLиниLо” и „неисLиниLо” је9носLавне
вре9носLи, као Dлус и минус, 0 и 1 које имају уло:у искључиво у
DосеJном конLексLу. Јасно је 9а Lе ознаке, најкраће речено, и немају независну ваљаносL. Бу9ући 9а је немо:уће наћи заје9нички језик између DсихоаналиLичке и Jихевиоралне, е:зисLенцијалисLичке и ор:анизмисLичке или :ешLалLисLичке Dсихоло:ије, 9а се и не сDомињу оне „Lеорије” које Lешко 9а мо:у и DреLен9оваLи на назив Lеорија, Dојам и сLарих и нових исLина осLаће,
зJо: јако 9уJоких ровова, заувек сDоран. На чему он9а 9а Dсихоло:ија заснива своју релеванLносL и научносL? Мож9а на Lоме 9а
ће независна вре9носL (Dсихолошке) ИсLине 9оћи само о9 9ру:их 9исциDлина, као шLо су Dоезија и књижевносL, рели:ија или
филозофија.
Колико је Dсихоло:ијâ које мо:у рећи 9а се Jаве суJјекLом? Изван DсихоаналиLичке Lешко Jи се мо:ло Lо DриDисаLи некој 9ру:ој Lеорији. Све 9ру:е се Jаве само свесним карLезијанским
суJјекLом, оним суJјекLом који је :осDо9ар својих власLиLих
мисли и чије је мишљење корелаLивно ње:овом DосLојању. Оне,
за разлику о9 филозофије, књижевносLи или умеLносLи, не узимају у оJзир расце,љени су јек за које: важи она сјајна Лаканова
формула „Ја сам Lамо :9е не мислим” и „Мислим Lамо :9е нисам” (Fink, 2009, сLр. 159). Тиме све Lе Dсихоло:ије које Dолазе о9
карLезијанско: суJјекLa 9оJијају мо:ућносL 9а Jу9у укључене у
„науку”, али у њу не мо:у увесLи и све Dсихичко, Dо:оLово не оно
’несвесно Dсихичко’. ПсихоаналиLичка Dсихоло:ија Jи морала
DромениLи и суJјекL и оJјекL, шLо ће рећи све, 9а Jи мо:ла са 9ру:им, „научнијим” Dсихоло:ијама, склоним кванLификацији и
маLемаLизацији, о9носно меLо9ама Dриро9них наука, ући у Dо9ручје науке. Да ли се може жрLвоваLи онај 9ео Dсихичко: који се
веже за расцеDљени суJјекL зара9 „научносLи”? Наука Jи морала
9а во9и рачуна о сDецифичносLима ,сихолошко! о јек а као и о
Lоме 9а се Dсихоло:ија не може у:ураLи у науку схваћену на начин DозиLивне науке, Jез амDуLирања њених најзначајнијих 9елова. ПсихоаналиLичкој Dсихоло:ији је заDала 9ужносL 9а чува
Lе оJласLи за Dсихоло:ију, чекајући време ка9а ће се сама наука
и њени криLерији DромениLи. Психоанализа и 9аље мора 9а се
Jави оним шLо 9ово9и у DиLање самоDоLврђујућу Dриро9у соDсLвених аксиома: реалним, немо:ућим, оним шLо не функционише. А оно може 9а се ви9и и схваLи је9ино у DсихоLераDији.
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ПсихоLераDија као praxis Dсихоло:ије мож9а и може сеJи 9озволиLи 9а се са суJјекLовом DаLњом носи на различиLе начине
или различиLим DрисLуDом – којих има JезJрој – Dо9 условом
ако, сле9ећи Lеорију о 9уши, каже на који ће се начин Lим DосLуDком захваLиLи неки DроJлем и зашLо Lај а не неки 9ру:и DосLуDак. Као реализација Lеорије о ʼDсихичком’ DсихоLераDија Jи
LреJало 9а има циљ који Jи во9ио Dромени личносLи о9 њене
JлокираносLи 9о слоJо9е. СLо:а није ни чу9о шLо се Lаква Dромена која је 9ово9ила 9о слоJо9е у Dсихоанализи, Dочев о9 Шан9ора
Ра9оа (Sandor Rado), Ханса Сакса (Hanns Sachs) Dа све 9о Франца
Алексан9ера (Franz Alexander) и Џејмса СLречија (James Strachey),
везала за Lрансформацију DацијенLово: су,ере!а или Гловерово:
(Edward Glover) ослоJађања о9 на:онских 9ериваLа DроLив којих
су се Dо9изале о9Jране, или НунJер:ово: (Hermann Nunberg) Dојачавањем синLеLичке функције е!а, или Фенихелове (Otto Fenichel) мо9ификације лоше Dрила:ођених о9Jрана о9 на:онских
сила које се мењају 9ру:им, Jоље Dрила:ођеним. У свима је заDраво је9инсLвени циљ: слоJо9а суJјекLа.
ПсихоLераDија, којом се сLиже 9о слоJо9е, Jило кроз Dромену
суDере:а или кроз унуLрашње Dромене, 9о слоJо9е с оне сLране
самооJмане, јесLе нешLо најJоље шLо је човек сеJи мо:ао 9а Dо9ари. Улазак у LераDију носи велику мо:ућносL 9а се у сеJи нађе
суJјекL несвесно:, о9носно оно: Dо9ручја које неки, шLо наравно
није исLо, ра9ије зову „не – свесно”. ЕнLиLеL који суJјекL сазнаје
у LераDији – Dреко LераDеуLа које: овлашћује 9а засLуDа симDLом
– јесLе онај који не зна (и не жели 9а зна). Јасно је 9а је увек у DиLању нека жеља са ценом која се Dлаћа личном монеLом, жељи
која DроLив сеJе изазива све моралне сна:е у суJјекLу, не9осLојној жељи. Та нимало ла:о9на Dозиција која чини сушLину DсихоLераDије Lаква је 9а LреJа наDравиLи измену у Dозицији суJјекLа
између незнања (несвесно:) и знања оно:а шLо омо:ућава незнање (механизам Dројекције) и у Lој и:ри сLворене DаLње. СуJјекL
који DаLи живи у симDLому заLо шLо и:норише Lемељну исLину
о сеJи. Оно шLо је несимJолизовано, шLо се не сме DреLочиLи у
речи :овори DаLњом и нереLко лу9илом. СеLимо се само Ане О. и
о9 ње оLцеDљене сексуалносLи, о9носно Dоља несвесно: које је
излазило сву9а само не кроз :овор. Ка9а се значење симDLома
инLе:рише у суJјекLов симJолички Dоре9ак њему се о9узима
raison d’être. ЗаLо :овор мора 9а Jу9е је9ино Dоље DсихоLераDије
и Dоље у коме, Dреко :овора Дру:о:, суJјекL може ући у Dоље исLине. То је је9ини начин 9а се личносLи 9оDусLи DрисLуD унуLра232
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шњој слоJо9и. ПсихоLераDија и јесLе еLика онолико колико во9и
о9 оLуђења ка слоJо9и. О слоJо9и коју DсихоLераDија 9оноси
моћи ће 9а се :овори ка9а се свесL о сеJи изје9начи са свешћу је9не сушLине. ЗаLо DсихоLераDија не Jи LреJала 9а има за циљ уки9ање симDLома или решавање конфликLа који сLоје иза њих, већ
9а реши менLални расL, 9а Dокрене оно закочено Lако шLо ће :а
враLиLи из е:зила. Без исLражено: значења DаLње (симDLома)
Lешко је :овориLи о враћању жељи. Та9 се је9ино може :овориLи
о неизJежном враћању симDLома. ЗаLо LреJа (шLо више) :овориLи о DсихоLераDији 9а Jи се сам LераDеуL развласLио, како Jи се
9ошло 9о DацијенLове слоJо9е.
Мо:ућносL 9а се изложи је9на лична исLорија шLо се о9вија у
DсихоLераDији, у којој се оLкривају озJиљна несла:ања човека са
самим соJом, Dружа мо:ућносL 9а се оLкрију и она о9 сеJе у9аљена знања о самом сеJи. Колико су Lа Dоново враћена знања DоLDуна или су само 9елимична и Dарцијализована зависи о9 саме
Dримењене LераDије, оно:а шLо она може 9а чини на Dо9ручју
ʼDсихичко:ʼ. И у случају 9оJијања Dарцијализовано: знања и у
случају разумевања соDсLвене исLорије, суJјекL ће Lа знања имаLи као своја, а она ће му омо:ућиLи 9а Jу9е Jлижи сеJи. Није
сDорно, 9а она исLраживања која су усмерена само на елиминацију симDLома не мо:у DреLен9оваLи на исLу количину сDознаје
о сеJи, као она која узимају у оJзир целокуDан развој и :9е се DрошлосL Dриказује кроз феномене Lрансфера. Не DосLоји нишLа
веће и значајније о9 Dреношења која сLвара аналиLичка сиLуација, :9е се оJмана DрошлосLи која Dро:они са9ашњосL може
увесLи у DросLор из ко:а је Jила Dро:нана и Lако свесLи на шLо
мањи ниво, Dрављењем разлике између Dамћења и има:инације.
Без Lакво: увођења DроскриJоване и заJорављене DрошлосLи
Lешко је очекиваLи DоLDуније знање само: сеJе. Дакако, ов9е
није реч о LоLализацији соDсLвено: живоLа већ о DоDуњавању
Dразнина и уки9ању Jелине којима је о9суLносL из сеJе и DрисуLносL за сеJе чини знаLно мање не9овршеним.
ПсихоLераDија, Dре све:а она која узима у оJзир несвесно ,сихичко (Dсихоанализа), која није мо:ла сLећи чак ни своје месLо у
ака9емској Dсихоло:ији у сисLемима са мањим сLеDеном 9емокраLичносLи, кроз Lему сDознаје и слоJо9е имала је своју 9рушLвену уло:у и значајно месLо у свим 9рушLвеним оJлицима
који су Jили у вези са вла9ајућом DаLоло:ијом. СуJверзиван о9нос Dсихоанализе Dрема норми Jио је ви9љив већ на њеним Dочецима у 9инамици хисLерије. Знамо колико је хисLерија Jила
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DоJуна и осDоравање :рађанско: морала кроз женско Lело, како
каже ЕлизаJеL Ру9инеско (Roudinesco, 2005, сLр. 19). О9 Lе DоJуне
хисLеричних 9евојака и њихове не мале DаLње корисL су имале
све жене. То шLо се њихова „жрLва” није варолизовала у науци о
9уши може JиLи нешLо шLо је у вези са љу9ском Dриро9ом која
има DроJлем са сећањем и захвалношћу, али и нешLо шLо Jи морало на:ласиLи значај DросLора (DсихоаналиLичке LераDије) у
којима се њихова слоJо9а, кроз DрихваLање њихових жеља, рађала, шLо је Jило DроJлемаLично. Али, Lо шLо се 9анас лако ви9и Lа
суJверзивна и еманциDаLорска уло:а DсихоаналиLичке сDознаје
не 9аје за Dраво 9а се она смаLра завршеном, неDоLреJном или
излишном. Ка9а се DраLи DокреL о9 хисLерије Dреко :ранично:
Dо9ручја нарцисLичке орJиLе лако се може ви9еLи 9а су и 9анас
DоLреJни и DоJуна и DсихоLераDијско-DсихоаналиLичка сDознаја. ИнLелекLуална суJверзија, коју Jи DсихоLераDија мо:ла
9онеLи, се, из:ле9а, ви9и као некаква велика оDасносL DроLив
које се LреJа JориLи. Најје9носLавнији начин је нађен у Lоме 9а
се сама наука о 9уши усмери ка DозиLивизму а њена Dракса ка
Jио-власLи.
Сваком ко са:ле9ава Dромене у науци о 9уши – која се чак Lако
изJе:ава и 9а зове – неће из:ле9аLи чу9но DиLање: Да ли 9уша још
увек DосLоји? Пре не:о шLо је :рчка „Dсиха” (9уша, живоLно начело, чији је носилац Lело и који је ко9 човека носилац 9уха) 9осDела 9о „аниме” лаLинских сLоичара (9уха) – „9ушевне JолесLи” су
9оJиле Dраво DосLојања Dоре9 оних Lелесних, чије DосLојање
није Jило сDорно. Оваква 9ва из9војена Dо9ручја, Dсихичко: и сомаLско:, JолесLи Lела и JолесLи 9уше, ДекарLови (Descartes) res
cogitans i res extensa су исLовремено на:лашавали њихову ра9икалну различиLосL, а и DраLила их је разлика у Lеорији је9них и 9ру:их закониLосLи. Наука у свом креLању је насLојала, кроз Dојам
„Dсихо-сомаLски” 9а 9ушу усиса у сому, како каже Јулија КрисLева (Kristeva, 1977, сLр. 12). И Dоре9 Lих насLојања 9уша, као с рукура смисла која Dре9сLавља :оворне везе између :оворних Jића,
осLајала је о:ромна за:онеLка, али не за све науке. Човеково Jиће,
како каже Карл ЈасDерс, ни из9алека није је9нозначносL, DрозирносL, јасносL, не:о мно:о Dре, сумњивосL, мно:означносL, мрачносL (Jaspers, 1978, сLр. 725). За 9анашњу ака9емску Dсихоло:ију
склону DозиLивизму у Dо9ручју које аDсолуLно није Dо:о9но за
Lакав DрисLуD, о свему се може више :овориLи не:о о неком LајновиLом Dо9ручју или за:онеLкама. ПосLављене хиDоLезе LреJа
само, на основу Dо9аLака из анкеLе, увесLи у маLемаLизацију
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(кванLификацију) и исLина о 9уши је већ Lу. АнLички 9уализам
9уше и Lела оDсLао је и у Lзв. Dсихо-сомаLској формули, кроз коју
су се са:ле9авале мно:е Dсихичке Dојаве и JолесLи. На самим Dочецима савремене DсихијаLрије, рецимо ко9 ФилиDа Пинела
(Philippe Pinel), Dорекло менLалне JолесLи засновано на ње:овом, у Lо време, револуционарном сLаву 9а ко9 лу9ила није реч о
езумном већ умном Jолеснику, су јек у који не зна за се е, са:ле9авале су се на 9уалисLички начин, физичке и моралне Lеорије.
Лу9ило DосLало Jолешћу мо:ло је 9а се лечи Dомоћу а9екваLне
нозо:рафије и Dрила:ођено: лечења. УDраво су нозо:рафски мо9ел, мо9ел Dсихичко: лечења и Lеорија суJјекLа Jили најчвршће
Lачке за реализацију Dсихоло:ије као praxisa, шLо Jи она Dревасхо9но и морала 9а Jу9е.
То сDајање 9уше и Lела у је9ну целину, о којој је мно:о више :оворила филозофија не:о шLо су је реализовали ме9ицина или
Dсихоло:ија, 9анас је DреLрDела неочекивану Dромену, шLо је 9овело 9о раз9вајања Lих 9вају Dо9ручја. Какав је Lо Jио Lок и колико је он о9ређивао сам Dојам излечења најJоље је мо:ло 9а се ви9и у Diagnostic and Statistical Manуal of Mental Disorders (DSM)3 и кроз
чеLири ње:ове ревизије, Dочев о9 ње:ове Dрве верзије 1952. Dа све
9о Dосле9ње, DеLе, из маја 2014. :о9ине. Док се у Dрвој верзији за9ржао синLеLички моменаL у о9ређењу узрока Dоремећаја (несвесна исLорија суJјекLа, месLо у Dоро9ици и о9нос са 9рушLвеним окружењем) касније верзије су имале за циљ уклањање
9исLинкLивних каракLерисLика JолесLи (нозо:рафских енLиLеLа) које је ваљало замениLи оDисом неко: сLања које се може лечиLи Dсихофармацима. Не само 9а су Dојмови Dсихоза, неуроза,
Dерверзија замењени нејасним Dојмовима „Dоремећај”, већ је и
3

Свако Dрецизно разрађено уDуLсLво може DружаLи својом униформношћу
чврсL референLни оквир за овако 9инамично Dоље какво Dре9сLављају Dсихичке JолесLи. Лакше сналажење у оваквој класификацији Lешко је рећи 9а
DраLи и Jоље разумевање DаLоло:ије. Само ка9а се Dо:ле9а како DSM-IV класификује Dоје9инце на DеL оса које Dре9сLављају клиничке Dоремећаје, Dоремећаје личносLи/сDецифичне Dоремећаје развоја, физичке Dоремећаје,
инLензиLеL Dсихосоцијалних сLресора и највиши ниво сDосоJносLи а9аDLације (Lоком DроLекле :о9ине) инLензиLеL Dсихосоцијалних сLресора не
укључује DосLојање 9инамских сила које 9ово9е 9о Dсихичке JолесLи. С оJзиром на Lо 9а је све усмерено ка мо9елу знак- ија!ноза-лечење Lо су се, као
неважни, изосLавили сви они узроци који су се Dозивали на су јек , о9носно све оне несвесне асDекLе који :а чине. Излечење се Lа9а, уклањајући
саму суJјекLивносL, Lиче само Jиолошко: механизма JолесLи. НешLо је Lу,
зара9 криLерија ефикасносLи и ренLаJилносLи, мно:о жрLвовано. Немо:уће је у жрLви не DреDознаLи Dсихоло:ију.
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сама и9еја о JолесLи учињена Jесмисленом. Док је лечење које се
заснивало на Dрвој верзији укључивало лечење Dомоћу речи
у9ружено са Dсихофармацима, све наре9не верзије су Dо9 лечењем Dо9разумевале излечење о9 иолошко! механизма олес и.
Раз9вајање 9уше и Lела Jило је очи:ле9но као и шLо је очи:ле9на
смањена корисносL у разумевању DсихоDаLоло:ије.
Уви9 у Lеоријску заснованосL DсихоLераDијских Lехника која
омо:ућава разра9у њених инсLруменаLа си:урно 9а је у скла9у са
Фрој9овим сLавом 9а је Dсихоанализа prima inter pares међу свим
LераDијским захваLима. Пре све:а заLо шLо Dолази о9 ушевно!
а,ара а у коме се закономерно о9вијају сви Dсихички Dроцеси,
несвесно!, су јек а, човека који није со,с вени !ос,о ар, !овор ића (са
чим се DоисLовећује Dсихичка JолесL) и !оворне ,олу!е лечења. Она
је Lо чак и зJо: оно:а шLо је Jио је9ан о9 најчешће сDомињаних
ар:уменаLа DроLив ње: 9у:о Lрајање. То шLо она Lраје 9у:о :овори
о DосвећеносLи DаLњи и суJјекLу, која Dркоси економској мон9ијализацији која љу9е DреLвара у сLвари и сLо:а шLо Dричу о кривици, жељи, инLимним осећањима и несвесном, које чине срж
суJјекLа, неће 9а враћа у DросLор ни DринциDа ефикасносLи ни
викLоријанско: морала ниLи Dак 9а :а „унаDре9и” неуро:енеLским ре9укционизмом. За науку је време „лечења” и DринциD
ефикасносLи, све 9оLле 9ок :а онај који се лечи DрихваLа, о9 секун9арно: значаја.
Уколико Dсихоло:ија осLане Jез суJјекLа она ће из:уJиLи саму
сеJе, DриLом DосLајући DсихоLехника у којој неће JиLи месLа ни
за DсихоLераDију. УмесLо 9а Dсихоло:ија сле9и DсихоаналиLички DуL Dсихичко: (9ушевно:) аDараLа који :овори о љу9ском Dсихизму с оне сLране ad hoc Dсихичких са9ржаја или Dонашања, она
је кренула у Dравцу заLварања DрисусLва Jило какве суJјекLивносLи и суJјекLа, окрећући се Lоме 9а Dсихички Dроцеси зависе
о9 ор:анизације нервних ћелија. Иронија је 9а је Dсихоло:ија 9анас DрихваLила оно шLо је Dре сLоLину :о9ина, захваљујући Фрој9овом :енију, о9Jила, 9а DосLоји сличносL између LоDичке ор:анизације несвесно: и анаLомије моз:а. Нова наука о 9уху у којој
се ʼDсихичкоʼ DрекоDира на нервно, а која 9олази из најмоћнијих
економских сре9ина, чини се 9а о9носи DоJе9у на9 ауLономијом
Dсихичких Dроцеса, шLо се мо:ло смаLраLи највећим 9осLи:нућем Dсихоло:ије. То шLо се несвесно није, заLо шLо је немо:уће,
мо:ло инLе:рисаLи у ко:ниLивну или ексDерименLалну концеDцију Dсихоло:ије није Jио разло: 9а се оно о9Jаци4. Начин на који
је Dсихоанализа DосLавила о9нос између свесних и несвесних
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мисли и 9анас није никаквим научним 9оказима осDорен ниLи је
Dак 9ру:ачије о9ређен и Dоре9 свих осDоравања и 9исквалификација које немају никакве везе са научном ар:уменLацијом. Динамичко схваLање Dсихичких Dроцеса је оно шLо је Dсихоанализа 9онела Dсихоло:ији и шLо ју је разликовало о9 9ескриDLивне
Dсихоло:ије свесLи. Без увођења несвесно: Dсихичко: и разлике
свесно: и несвесно: Lешко је замислиLи како се о9вијају Dсихички Dроцеси, а самим Lим је и немо:уће разумеLи како се о9вија
лечење DуLем речи, :9е суJјекL неDознаLе узроке својих DроJлема освешћује. КонLинуиLеL Dсихичких Dроцеса, који је немо:уће
замислиLи, колико Lо :о9 из:ле9ало ло:ично, уколико се не Dолази о9 ,сихичко! а,ара а, Dо9разумева о9вијање Dсихичких Dроцеса у 9ве фазе а које је о9ређено неким :раничним Dрелазом на
коме се о9вија о9оJравање Dреласка из је9но: Dо9ручја у 9ру:о.
У Dрвој фази Dроцес који је несвесLан и DриDа9а сисLему „Несвесно!” (Нсв) наилази на ʼ:ранични DункLʼ :9е Jива LесLиран о9
сLране цензуре, 9оJијајући о9оJрење 9а уђе у 9ру:у LериLорију,
LериLорију „Свесно!” (Св), или Dак заJрану 9а Lо учини. Пролазећи
краLак Dерио9 „аклимаLизације” на новој LериLорији, ка9а се
сLекну извесни услови, Lи Dроцеси који нису о9мах DосLали свесни, али захваљујући Lоме мо:у DосLаLи свесни, и Lо лако, као и
сLећи ново DреJивалишLе.
ПсихоLераDија у којој, веома :руJо речено, ʼнезнањеʼ LреJа 9а
DосLане ʼзнањеʼ Lакође мора 9а Dолази о9 „9вофазносLи” Dсихичких Dроцеса. У најкраћем, неку несвесну Dсихичку Dре9сLаву
(оно шLо суJјекL не зна а шLо 9елује на ње:ово Dонашање) LреJа
DревесLи на 9ру:и Dсихички локалиLеL, локалиLеL знања (свесLи), нов заDис на новом месLу. ШLа се 9есило на новом локалиLеLу: 9а ли је уз нови, 9ру:и, за9ржан и DрвоJиLни несвесни заDис или је 9ошло 9о функционалне Dромене сLања које се
о9и:рава на DоменуLом маLеријалу и на исLом месLу? Фрој9 се
ослањао на DсихоаналиLичку Dраксу и за ње:а је Dрва DреLDосLавка (9а се је9на Dре9сLава налази на 9ва месLа у Dсихичком
аDараLу) Jила „:руJља иако з:о9нија” 9ок је 9ру:а (о функционалној Dромени сLања) „вероваLнија иако мање DласLична”
(Freud, 1996, сLр. 72).
Промена неке несвесне Dре9сLаве у свесну, 9а Jи 9ошло 9о
знања оно:а шLо је наDравило симDLом, не о9вија се Dреко Dружања знања о оном шLо се не зна или неће 9а зна, ниLи Dружа4

Само 9а Dо9сеLимо 9а је несвесно Jило Dрва и ценLрална Lема свих сDорења
у Dсихоло:ији, шLо већ само Dо сеJи нешLо :овори и изван „научносLи”.
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њем неко: „исDравно:” знања. СаоDшLавање о9:онеLнуLе DоLиснуLе Dре9сLве неће исLо:а LренуLка 9овесLи 9о Lакве Dромене у
унуLрашњем свеLу DацијенLа која Jи се ре:исLровала у ње:овом
Dонашању. Не само 9а 9овођење Dре9сLаве у Dо9ручје „свесно!” не
Dо9разумева елеминацију DоLискивања, већ је мно:о вероваLније 9а ће 9оћи 9о, како Фрој9 каже, ново: о9Jијања DоLиснуLе Dре9сLаве (Freud, 1996, сLр. 73). То DракLично значи 9а ис а ,ре с ава
,ос оји на ва мес а (у 9ушевном аDараLу), 9ва различиLа оJлика
и Lо као свесно сећање и као несвесно сећање. Ау9иLивни Lра: саоDшLене Dре9сLаве је оно шLо чини свесно сећање, а оно шLо је 9оживљено у Dређашњем оJлику је несвесно сећање. Ов9е је DоLреJно оJраLиLи Dажњу 9а ниLи су ове 9ве Dре9сLаве локализоване
на различиLим месLима ниLи 9а је оно шLо је DацијенL чуо (саоDшLење) и 9оживео и9енLично. Ма9а је ов9е реч о исLом конкреLном са9ржају – Dо Dсихолошкој Dриро9и ра9и се о сасвим различиLим сLварима. ОLу9а 9о сLварно: уки9ања DоLискивања „не
9олази Dре не:о шLо се, Dосле Dревазилажења оLDора, свесна
Dре9сLава 9ове9е у везу са несвесним Lра:ом сећања. УсDех се
DосLиже Lек ка9а се несвесна Dре9сLава учини свесном” (Freud,
1996, сLр. 73).
ПосLулирајући Dсихичку LоDо:рафију, о9носно у инску имензију ,сихичко!, Dромене које се 9ешавају у Dсихичком аDараLу,
Jез оJзира на Lо шLо се чини 9а је реч о функционалној ,ромени
с ања, о9носно Dромени која се 9ешава на ис ом мес у, Dрисиљавала је Фрој9а 9а изађе из оквира чисLо Dсихолошко: и DосмаLра Lу везу Dсихичко: аDараLа са анаLомијом. Иако се може
DреLDосLавиLи 9а Lакве везе DосLоје, Фрој9 је 9ошао 9о закључка
9а је „9ушевна акLивносL везана за функцију моз:а, као ни за је9ан 9ру:и ор:ан” и 9а „9елови моз:а имају различиL значај, као и
нарочиLе везе са о9ређеним Lелесним и 9уховним акLивносLима. ПроDали су, међуLим, сви Dокушаји локализовања 9ушевних
Dроцеса, о9носно сва насLојања 9а се Dре9сLаве замисле као меморисане у нервним ћелијама и 9а се уLвр9и DуL на9ражаја кроз
нервна влакна. ИсLу су9Jину ће 9оживеLи и учење које Jи, рецимо, Lежило 9а анаLомско месLо сисLема свесно (Св), свесне 9ушевне акLивносLи, нађе у кори велико: моз:а, а 9а несвесне Dроцесе смесLи у ње:ове суJкорLикалне 9елове. Ов9е LренуLно зјаDи
Dразнина, коју LренуLно није мо:уће DоDуниLи, а Lо и не сDа9а у
за9аLке Dсихоло:ије. Наша Dсихичка LоDо:рафија за са9а нема
никакве везе са анаLомијом; она се о9носи на оJласLи 9ушевно:
аDараLа, ма :9е оне у Lелу Jиле смешLене, а не на анаLомске оJ238
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ласLи” (Freud, 1996, сLр. 72). ПосLојање ,сихичко! а,ара а у коме се
о9вијају сви Dсихички Dроцеси које сDознајемо Dреко су јек а,
значајно је 9осLи:нуће Dсихоло:ије.
За криLичаре Dсихоанализе нишLа није Dре9сLављало Lолики
изазов као 9оказаLи DосLојање оно:а шLо Фрој9 није мо:ао DосLићи. То се, Dре све:а, о9носило на локализацију 9ушевних Dроцеса који су DосLулирани у Jиолошким Lеоријама и ко:ниLивисLичкој Dсихоло:ији. УLврђујући Jиолошке основе ʼDсихичко:ʼ,
Dсихоло:ија се насLојала у:ураLи у Dраву, Dриро9ну науку не
увиђајући колико је ʼцереJралним Dсихичкимʼ жрLвовано ʼDраво
Dсихичкоʼ. СLварно је Ајзенк (Eysenck), смешLањем емоционалносLи и неуроLицизма у лимJички сисLем, мо:ао имаLи осећај
Lријумфа на9 :енијем Фрој9а који је о9усLао о9 локализације.
Дајући моћ LрансмиLерима, DоDуL LрансDорLа 9оDамина и сероLонина, на9 суJјекLом, нечим сDекулаLивним, Dсихоло:ија се исLражујући афекLивни свеL човека уLоDила у Jиоло:ију, 9ајући
анLериорном цин:уларном корLексу, 9елу моз:а смешLеном 9уJоко ка сре9ишLу моз:а, ценLрално месLо. Више није Jило DоLреJно човека који је Jио несрећан уво9иLи у Dо9ручје ње:ове исLорије 9а Jи се Lамо нашао разло: ње:ове несреће. Довољно је
Jило нешLо чиниLи на Dовећању или смањењу акLивације ово:
корLекса. На исLи начин се, уLврђујући Jиолошке основе самоконLроле не:аLивних емоција, није LреJало LреLираLи као ʼDсихичкиʼ квалиLеL у вези са суJјекLом. Довољно је само DраLиLи
мож9ану акLивносL у 9есном венLралном ме9ијалном DрефронLалном корLексу, 9елу моз:а који је о9:оворан за извршну конLролу (Larsen & Buss, 2007, сLр. 426).
СхваLајући 9а је ово DуL којим Dсихоло:ија сама сеJе елиминише са Dозорнице наука, ко:ниLивизам је, у наDору 9а Lо сDречи,
насLојао 9а сLвори „науку о 9уху” уLемељену на корелацији између менLалних и цереJралних сLања. Узрок, на Dример неуроLицизма, 9а не оJраћамо Dажњу на ње:ову DроJлемаLичносL,
више није Lолико у Jиоло:ији лимJичко: сисLема, колико у Dсихоло:ији целокуDно: ко:ниLивно: сисLема осоJе, о9носно сDецифичних каракLерисLика оJра9е информација. ПроJлем је шLо
се Dриро9а механизма „оJра9е информација” и Dреференције
(квалиLеLа 9ражи) може схваLаLи на сасвим различиLе начине.
Ка9а исLиче 9а се са9ржаји сDремају у Dамћење на начин Dовезивања са 9ру:им, сличним са9ржајима – Lзв. концеDL ширеће акLивације – он9а се Lо може везаLи за сам суJјекL. А ка9а се, рецимо, неуроLицизам веже за „смањење функционисања имуно:
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сисLема Lоком сLреса” (Larsen & Buss, 2007, сLр. 427) он9а се улази
у Jиолошки механизам насLанка емоција. У сушLини, Dамћење
коме је DриDисана ценLрална уло:а у Dроцесирању информација, јесLе функција која је DоLDуно уLоDљена у Jо:аLу мрежу веза.
За Dсихоло:ију и ʼDсихичкоʼ није Lу осLављен велики DросLор,
DошLо се Dсихичка ор:анизација само сво9и на Dонашање. МеђуLим, у 9анашњој Dсихоло:ији, која се не9оDусLиво ослања на Jиоло:ију и физиоло:ију, олако Dролазе и Lако наивни сLавови, LиDа
9а је мишљење Dосле9ица излучивања суDсLанци из моз:а. РеLке
су криLике као она о9 Жоржа Кан:илема (Georges Canguilhem)
оних насLојања која желе 9а оLкрију се9ишLе мисли у цереJралној Lворници слика, као шLо Lо чине LеореLичари Lзв. „вешLачке” инLели:енције, за које DосLоји анало:ија између моз:а и рачунара (Roudinesco, 2005, сLр. 44).
Те Lен9енције, које воле 9а се Dре9сLављају Lеоријом, које су
„научносL” Dсихоло:ије ви9еле је9ино у Lоме шLо су њени Lеоријски енLиLеLи LреJали 9а имају ону врсLу конкреLносLи која
Dозива на замену са неурофизило:ијом (Rorty, 1992, сLр. 215)
усмерене су свим мо:ућим сре9сLвима DроLив 9уJинске Dсихоло:ије и суJјекLивносLи. ЗаLо шLо су „менLални Dроцеси” и енLиLеLи, исLакнуLи о9 Dсихоанализе, све време усмереносLи Dсихоло:ије на њих Jили нешLо Lолико DроJлемаLично за науку, 9а су
их нека9а ви9ели као „сLрах о9 9ухова” (Rorty, 1992, сLр. 216), они
су се мало Dо мало замењивали ʼмерљивијимʼ енLиLеLима. Признање мен ално! ви9ело се као :уJиLак научно: 9уха, Jез оJзира
на Lо шLо је Lешко замислиLи Jило какву Dсихоло:ију у којој Lо
менLално није њен Dре9меL. Но, како Jило 9а Jило, неDријаLељсLво, које је из:ле9ало мно:о више као лично не:о „научно”, које
су Dоказивали DозиLивисLи Dрема менLалном и Dсихоанализи
као Lеорији, рационализовало се не9осLаLком научносLи. СLановишLе које је Dсихоло:ији 9онело ДекарLово оLкриће 9уха, који је
DосLао Dре9меL „науке о човеку”, уки9ало се у самој Dсихоло:ији. Бу9ући 9а суJјекLивносL није ни мерљива ни кванLијаJилна, за њу није мо:ло JиLи месLа у Dсихоло:ији. То шLо се њом DоLврђује сушLина љу9ско: искусLва Jило је о9 секун9арно:
значаја и није Jринуло ко:ниLивисLе. Као нешLо шLо је мно:о
више нека врсLа ексDерименLа, нешLо шLо је ви9љиво и неви9љиво, DоDуL оно: јуLарње: Dризора у БалLимору који Лакану измиче 9ок DосмаLра кроз Dрозор хоLела, слично као ка9а измиче
нешLо на хоризонLу Jило коме, шLо је исLовремено и свесно и не240
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свесно, суJјекLивносL је Lешко локализоваLи у моз:у или везаLи
за оJра9у информација.
Није се Lешко сложиLи са сLавом Жоржа Кан:илема 9а Dсихоло:ија која насLоји Dосу9иLи своје мо9еле о9 науке, није нишLа
9ру:о 9о инсLруменL моћи, JиоLехноло:ија љу9ско: Dонашања
која лишава човека ње:ове суJјекLивносLи и Dокушава му о9узеLи слоJо9у мишљења (Roudinesco, 2005, сLр. 45). После9ице Lо:а
су мно:о оDасније не:о шLо се Lо може чиниLи на Dрви Dо:ле9 јер
су Dсихоло:ији осLала само љу9ска Jића Jез 9уше. То шLо се менLално функционисање не може свесLи на хемијску акLивносL и
шLо се мисао не може схваLиLи Jез Dозивања на свесну суJјекLивносL, ов9е је DоLDуно занемарено. То 9а нема мисли Jез цереJралне акLивносLи и 9а мозак не Dроизво9и мисао, као оквир у
коме је смешLено ʼDсихичкоʼ, руши се у корисL исLраживања (ексDерименаLа) којима се Dоказује 9а се осоJе са високим резулLаLом на мерама неуроLицизма више Dрисећају не:аLивних речи,
чиме се 9оказаје 9а је Lо резулLаL Lра:ова Dамћења у моз:у. Или,
у корисL ексDерименаLа којима се „9оказује” 9а је самоконLрола
не:аLивних емоција (на Dример, Dо9сLакнуLа :ле9ањем Lужно:
филма) условљена 9ефициLом у фронLалним Dо9ручјима моз:а
(Lаrsen & Buss 2007, сLр. 426). СLиче се уLисак 9а је у Dоза9ини
свих ових насLојања изје9начавање моз:а са сLројем.
Оваквим DозиLивисLичким креLањем Dсихоло:ије и развојем
науке, DосеJно Jиоло:ије и неуроJиоло:ије, као 9а се DриJлижавамо смрLи 9уше. Да ли је 9уша 9анас још увек DоLреJна ка9а се
све више 9ешифрују Lајне неурона, њихових хемијских и елекLричних вре9носLи? Бу9ући 9а исLе ко:ниLивне схеме је9нако
9оJро оJјашњавају и Dонашање Dоје9иних ћелија и Dонашање
Dоје9инца, DсихоLераDија која Dолази о9 суJјекLа и несвесно:
усLуDаLи ће месLо вешLинама које ће љу9е чиниLи срећним.
Чу9но је 9а се у 9анашње време 9еDресивизације нарцисLичке
кулLуре, у којој су сви оJлици зависносLи 9оминанLан оJлик Dонашања, не ви9е овакве сLраLе:ије среће као ироничан о9нос
Dрема живоLу и Dсихоло:ији. ПсихоLераDије која се сво9е на
сLраLе:ије за суочавање и DоDрављање емоционално: живоLа,
какве на Dример Dре9лажу Ларсен и Призмић (Lаrsen & Buss,
2007, сLр. 423), Lешко 9а имају Dраво 9а се зову DсихоLераDијама у
оном смислу како смо означили LераDију на DочеLку ово: ра9а.
У Lаквој сиLуација 9илема која је 9анас на сцени: DсихоLераDија или хемијско лечење није више никаква 9илема. Не само
зJо: 9оминације фармаколо:ије, већ мно:о више зJо: о9усLајања
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Dсихоло:ије о9 суJјекLа – DсихоLераDија :уJи JиLку са хемијским лечењем за које се смаLра 9а је ефикасније јер Dо:ађа Lзв.
„цереJралне узроке раз9ирања 9уше” (Roudinesco, 2005). УосLалом, замењивањем Фрој9ово: несвесно: мо9елом рачунара и цереJрално: несвесно:, афекL је на најJољем DуLу 9а несLане. И
Dсихоло:ији и DсихоLераDији осLаје, Dо9 уLицајем ко:ниLивних
наука, само DросLор валоризације човека као сLроја. То шLо човекова су9Jина није о:раничена на ње:ово Jиолошко Jиће, није о9
велико: значаја за исLраживања којима се Lо уDраво Dокушава и
9а 9окаже. За Dсихоло:ију и9еја во9иља DосLаје она Lвр9ња неуроJиоло:ије – 9а су сви Dсихички Dоремећаји Dовезани са аномалијом у функционисању нервних ћелија. ПоLреJно је само 9а
DосLоји о9:оварајући лек, како 9ушевне JолесLи не Jи Dре9сLављале никакав DроJлем. БиLно је 9а се Dсихоло:ија више не
Jави жељом, човеком који има жељу, јер се Lиме искључује све
оно шLо оJликује свачију суJјекLивносL: сексуалносL, расцеD, лу9ило, фанLазми, сLрасLи, несвесно, оJјекLни о9носи. ЗашLо се JавиLи Lим за:онеLним 9елом 9уше? ЗашLо DокушаваLи о9:онеLнуLи оно из че:а насLају Dсихички сукоJи који сLварају
симDLоме? Ка9а се мисао све9е на неурон, а жеља на хемијске излучевине, у Lом случају не LреJа ни очекиваLи 9а (савремени) неуроLички сукоJи насLају из узрочносLи Dроизашле из несвесно:.
СукоJ више не чини нормаLивно јез:ро суJјекLово: формирања.
УмесLо DиLања: Како се лечи DаLња?, чини се 9а је Dреовла9ало
DиLање: Чиме се она лечи? ОDасносL о9 овако DосLављено: DиLања није се мо:ла наслуLиLи на самом DочеLку Lеоријско: Dомака
који се 9есио у Dсихоло:ији. О9:овор и на је9но и на 9ру:о DиLање може усле9иLи само након о9:овора на DиLање: Из че!а Dроизлазе менLални Dоремећаји? ПиLање Dсихичке JолесLи је Dрво
DиLање Dсихоло:ије заLо шLо је Dсихичка JолесL оно шLо верификује сам Dсихички живоL. Психичка JолесL омо:ућава 9а се
схваLи Lзв. нормално функционисање. Или, како је Lо Фрој9 рекао, на Dсихоло:ију нормално: Dримењујемо закључке који DоLичу DрвенсLвено из Dроучавања DаLолошких сLања (Freud, 1996,
сLр. 15). Из о9:овора на ово DиLања Dроизлазе сва 9ру:а DиLања
JиLна за Dсихоло:ију. Може ли Dсихоло:ија нешLо више 9а :овори о 9уши ако је у њој као 9оминанLна сLруја она коју Ричар9 РорLи (Richard Rorty) зове „еDисLемолошким Jихевиоризмом” који
је сLворио Dре9расу9у Dрема Dојмовима „менLални енLиLеLи” и
„Dсихички Dроцеси” (Rorty, 1990, сLр. 211). У 9анашњој се Dсихоло:ији и DсихијаLрији уJрзава Lрен9 DосLеDено: несLајања оних
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виших човекових сDосоJносLи које су 9али ДекарL (Descаrtea) и
Лок (Locke). Њихово свођење, Dо9 уLицајем Jихевиоризама, на
„9исDозиције” и на „функционална сLања” указују на савремене
ре9укLивне Lрен9ове у Dсихоло:ији. „УнуLрашњи Dроцеси” – зашLиLни знак – не само Dсихолошких исLраживања, већ и ʼDсихичко:ʼ у целини, као 9а су Dро:нани из Dсихоло:ије као неDоLреJни. Све се може оJјасниLи околносLима којима је Dонашање
условљено. ОколносLи су оно шLо омо:ућава увиђање. МеђуLим,
миLоло:ија „сLимулус-реакција”, која је заменила миLоло:ију
„унуLрашње: вођења”, су9арила се са о:раничењем разумевања
човекових ко:ниLивних сDосоJносLи. ШLавише, ова миLоло:ија
је Dро:ласила „ко:ниLивне Dроцесе” (мишљење, Dамћење, сећање...) неDоLреJним. Важно је уви9еLи у ком је Dравцу ишао Lакав
Dомак који се нај9ирекLније о9разио на лечење Dсихичких JолесLи. У Lом LренуLку он се заснивао на 9ва моменLа:
1) Психоло:ија је своје месLо ви9ела у емDиријским корелацијама између елеменаLа Dонашања и вањских околносLи.
2) Значење Lермина „Dсихичко” (менLално) Jило је мо:уће је9ино у смислу „Dонашања“5.
Чини се 9а у овом конLексLу нема ни смисла DомињаLи DсихоLераDију јер се сLаJилизација Dонашања и уклањање DаLње је9носLавно може DосLићи DсихоLроDима. УмесLо неизвесно: исLраживања значења симDLома DсихоLроDи су Jолеснику Jрзо
9авали слоJо9у. Велика ефикасносL фармаколо:ије у лечењу лу9ила 9ала је за Dраво DроLивницима „унуLрашњих Dроцеса”,
„Dсихичко: реалиLеLа” 9а изJришу и9еју суJјекLивносLи из менLалне ор:анизације. С 9ру:е сLране, фармаколо:ија је, како каже
ЕлизаJеL Ру9инеско (Elisаbeth Roudinesco) заLворила суJјекL у
нову оLуђеносL (лу9ило) уз Lвр9њу 9а :а лечи о9 саме сушLине
љу9ско: сLања (Roudinesco, 2005, сLр. 18). ШLо се више оJећава
елиминација или „крај” Dсихичких DаLњи узимањем лекова,
који увек и само о9сLрањују симDLом, Lо се не ви9и колико се
суJјекL Jрзо усмерава на 9ру:е канале исDољавања својих конфликаLа који су и 9овели 9о DаLње. Телесни симDLоми и Lелесна
лечења, врло чесLо у9ружена са ма:ијским лечењем, осLаLак су
DаLње коју DсихоLроDи не само 9а нису елеминисали већ су је
5

„Понашање” је скраћеница за функције које се о9носе на околносLи и сLимулусе чија је Dосле9ица Dонашање. То никако не LреJа схваLиLи у смислу
унуLрашње: исказивања.
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само скренули на 9ру:и колосек. Несвесно, које се Lако Dојављује
кроз Lело, Dружа снажан оLDор Dраксама које :а Dокушавају исLиснуLи. Они који Dолазе о9 ова 9ва моменLа Lешко и 9а мо:у
схваLиLи шеLњу симDLома Dо ор:анизму као замену за DрвоJиLни конфликL који је осLао жив и након DсихоLроDа, чак и ако
знају 9а хемијске суDсLанце не лече није9ну 9ушевну JолесL. РеLки су случајеви DоDуL Жана Делеа (Jeаn Delаy), :лавно: француско: Dре9сLавника Jиолошке DсихијаLрије, који ви9и лекове (за
9ух) само као је9ан LренуLак у лечењу менLалне JолесLи, :9е је
Lемељно лечење DсихоLераDија (Roudinesco, 2005, сLр. 18). НасуDроL њему сLоји већина, која мисли 9а симDLоми имају ор:ански
узрок. То је неизJежан DуL 9а се 9уша све9е на сLвар.
ШLа :о9 ко:ниLивисLички DрисLуDи чинили, си:урно је 9а неће моћи измесLиLи сре9ишLе љу9ске 9уше, коју чине несвесно,
сексуалносL и смрL. Ду:о ће се још и Dсихоло:ија и DсихијаLрија
среLаLи са суJјекLом и 9у:о ће још реч JиLи је9ино сре9сLво
којим ће DаLња моћи 9а се излечи. То шLо ће фармаколо:ија и лекарима оDшLе Dраксе омо:ућаваLи лечење Dсихичких смеLњи
има своју не:аLивну сLрану у Lоме шLо ће они, као суJјекLи
DреLDосLављено: знања, Lешко изJећи Dо:уJну нарцисLичку Dозицију и за сеJе и за DацијенLе. Сви слични Dоремећаји, независно о9 сLрукLуре DацијенLа и сLрукLуре JолесLи, лечиће се исLим леком. И за оJичну сLреDњу, LескоJу, узнемиреносL или
9еDресију 9аваће се анLи9еDресиви у сврху хиLно: лечења. О9носно, најDре ће JиLи DоLреJно лечиLи ви9љив Lра: JолесLи, коју
ће заLим JиLи DоLреJно изJрисаLи, 9а Jи се на крају изJе:ло исLраживање узрока, шLо је Dсихоанализа DосLавила као основни
смисао свако: лечења. Ка9а се Dође о9 Lо:а 9а је 9еDресија узрокована смањеним 9еловањем сероLонина, он9а је и DроDиLивање значења Lо: симDLома сувишно. Класификација Dонашања,
која ће након о9усLајања о9 нозо:рафско: мо9ела, Dо9 уLицајем
измена у DSM, заузеLи ценLрално месLо у DсихијаLрији, свешће
DсихоLераDију на ехнику рисања сим, ома. Нема више времена
за 9у:орочно Jављење Dсихизмом, слушање није оно шLо Jи LреJали уDражњаваLи они који 9оживљавају DаLњу. У сусреL им и9у
и суJјекLи који се ра9ије DреDушLају хемијским суDсLанцама не:о 9а :оворе о својим инLимним DаLњма. Моћ лекова за 9ух Lако
DосLаје симDLом мо9ерно: 9рушLва које ко9 човека насLоји 9а
унишLи не само жељу за слоJо9ом, не:о и саму и9еју 9а се суочи
са њезиним Dокушајем. Иако је Фрој9 Dре9ви9ео 9а ће наDре9ак
фармаколо:ије намеLнуLи :ранице Lехници лечења DуLем речи,
244

МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ

МЕСТО ПСИХОТЕРАПИЈЕ У ПОМЕРАЊУ ПСИХОЛОГИЈЕ КА КОГНИТИВИЗМУ
Lешко 9а је мо:ао Dре9ви9еLи 9а Dсихоло:ија, као наука о 9уши,
може свесLи човека на машину која ниLи мисли ниLи осећа.
Сви DракLичари који немају DроJлем са својим несвесним
Lешко мо:у 9а DрихваLе ко:ниLивисLичку концеDцију 9уха, у
којој су менLално и нервно 9ве сLране исLо: феномена. За 9инамску Dсихоло:ију, чији је Dре9меL човек у коме сLанује свесL о
власLиLом несвесном, свако свођење менLално: функционисања
на нервни сисLем и физичко-хемијске закониLосLи, Lешко 9а, за
са9а, може JиLи DрихваLљиво. Било Jи, свакако, економичније и
лакше ка9а Jи се љу9ско Dонашање, уз Dомоћ неуроJиоло:ије,
мо:ло оJјасниLи хемијским LрансмиLерима или DуLем DосмаLрања ра9а рачунара као мо9ела цереJрално: функционисања,
уз осланац на исLраживања вешLачке инLели:енције. У Lом случају Jи мучно и 9у:оLрајно оLкривање значења сDецифичне
исLорије неко: суJјекLа, о9 ко:а Dолази 9инамска Dсихоло:ија,
Lа9а Jило неDоLреJно јер је урођена 9исDозиција свако: Dсихичко: сLања заDисана у неуронима. Но, и Dоре9 Lо:а она не може 9а
DрихваLи 9а у моз:у насLаје мисао и 9а о9 ње:а зависи и свесна и
несвесна ор:анизација. То шLо се на ирационални свеL 9уше не
мо:у DримениLи мерења, Jројке и сLаLисLика – неће Dсихоло:ији нишLа о9узеLи о9 „научносLи”, чак и ако она не за9овољава
криLерије Dриро9не науке. Уво9иLи Dсихоло:ију Dреко patterna и
моз:а као Dроизвођача cogita у Dриро9ну науку, немо:уће је Jез
симDлификације само: ʼDсихичко:ʼ. Он9е :9е је цереJрални човек, не може 9а е:зисLира човек у коме DосLоји 9уховно и има:инарно.
За 9инамску Dсихоло:ију је важно 9а Jу9е усмерена на несвесно, ослоJођено свако: цереJрално: суJсLраLа. ТреJа јасно исLаћи
9а се несвесно, о9 ко:а Dсихоло:ија мора 9а Dолази, Dсихичко, 9инамско и афекLивно несвесно, ор:анизовано у различиLим инсLанцама, је9ино може наћи у Dсихоанализи. НесхваLљиво је зашLо је Jихевиоралним и ко:ниLивним Lеоријама је9ино Jило
JиLно 9овесLи у сумњу Фрој9ово несвесно. По:оLово ка9а у DсихоLераDији скоро неизосLавно срећемо ону свесL која је на неки
начин о9ређена 9ру:им месLом. То несвесно је само месLо
о9војено о9 свесLи, заDосе9нуLо сликама и сLрасLима, кроз које
Dролази нескла9 коме DсихоLераDијски ра9 LреJа 9а враLи смисао. Да Jи се Lо мо:ло DосLићи нужно је Dоћи о9 Lо:а 9а је сваки
суJјекL исLорија за сеJе; она је разло: зашLо сваки суJјекL 9ру:ачије реа:ује у и9енLичним сиLуацијама. Такав суJјекL је слоJо9ан и оJ9арен разумом који се колеJа унуLар само: сеJе уDраво
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ

245

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (1)/2015
заLо шLо је он Jиће које :овори. Неуроло:изација Lакво: несвесно: и Dсихичко: аDараLа у целини, зара9 сцијенLисLичке Dре9сLаве Dсихоло:ије, велика је :решка. Не LреJа заJоравиLи 9а је и
сам Фрој9 хLео о9 Dсихоло:ије 9а наDрави Dриро9ну науку, DосLављајући извесLан Jрој корелација између цереJралних сLрукLура и Dсихичко: аDараLа. Неурофизиолошки мо9ел жеља, фанLазија, функција Ја, није мо:ао 9а из9ржи никакву озJиљну
анализу. УосLалом, и неки научници, којима Dсихоанализа, ка9а
је реч о Dроучавању, није на Dрвом месLу, као шLо је на Dример
амерички неуроло: Џерал9 Е9елман (Gerаld Edelmаn), 9оJиLник
НоJелове на:ра9е за ме9ицину, мишљења су 9а несвесно, у фрој9овском смислу, осLаје Dојам Dреко DоLреJан за научно разумевање менLално: живоLа (Roudinesco, 2005, сLр. 48).
Развој ко:ниLивних наука је имао за циљ 9а искорени све Lеорије о суJјекLивносLи. А међу њима на Dрвом месLу Dсихоанализу чије је несвесно DоLDуно несDојиво са новом цереJралном миLоло:ијом (Roudinesco, 2005, сLр. 66). Ов9е смо слоJо9ни 9а
су:еришемо 9а није DоLреJно 9а Dсихоло:ија засеца менLално
како Jи 9ошла 9о неурофизиолошко: и 9а у сваком случају LреJа
за9ржаLи фрој9овско несвесно, као оно Jез че:а нема разумевања човека. Дисквалификација Dсихоанализе као миLолошке,
књижевне и шаманске 9окLрине наDа9 је на DросLор у коме се
DосLиже слоJо9а човека осуђено: на Dакао својих сLрасLи. Поре9
Lе шире, 9рушLвене 9имензије – коју није Lешко са:ле9аLи ако се
Dође о9 Lо:а зашLо је она Jила екскомуницирана Lамо :9е је Jила
Lиранија и не9емокраLија – она има и личну 9имензију, ону
којом се Dсихоанализа у свом 9еловању и среће. НеDријаLељсLво
Dрема Dсихоанализи, каже Ел9еман, Dроизлази не Lолико из научне расDраве, колико из оLDора самих научника Dрема свом
власLиLом несвесном (Roudinesco, 2005, сLр. 48). Уколико се Dсихоло:ија о9рекне несвесно: и суJјекLа, Dоремећаји у 9уши и Dсихизму мо:у JиLи само све9ени на еквиваленL квара на моLору и
Lа9а DсихоLераDија неће JиLи ни DоLреJна. Изузев мож9а као
инсLруменаL Dрила:ођавања човека уLоDији среће. Више хуманисLички LераDијски о9нос који исLичу нове „DсихоLераDије”
у:лавном ће имаLи у ви9у човека у Dоложају жрLве. За разлику
о9 њих нас LераDија занима само онолико колико она ра9и са
Dсихолошким сре9сLвима која Dомажу суJјекLу 9а DрихваLи Lемељни консLиLуLивни :уJиLак или мањак који :а је во9ио лажном власLиLом инLересу, као и 9а Dређе на Ја које се оLвара за
9ру:е љу9е и за свеL Lако шLо неће DонављаLи DерформаLивне
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оJрасце кроз које :овори велики Дру:и. На Lај начин се ко9
суJјекLа разоLкривање, исDиLивање или расвеLљавање исLине о
самоме сеJи, које му Dомаже 9а изађе из лажи и DосLане Dрави
ауLор својих исказа, не може о9вијаLи кроз DроLокол чисLе науке
(изJор DацијенLа, криLериј излечења, конLролне :руDе), коју Lражи Ханс Ајзенк (Eysenck). Ње:ов наивни сLав, који је изнео у раз:овору са Ричар9ом Евансом (Richard Evans), 9а све LераDије које
се 9анас Dримењују не мо:у 9еловаLи Jоље о9 DоLDуно: о9сусLва
LераDије и 9а су као DокреL ненаучне зJо: не9осLаLка Lакво: 9оказа (Evans, 1988, сLр. 281), не завређује о9већ велику Dажњу.
УосLалом, о9 Лакана сазнајемо 9а је и научник који се Jави науком Lакође суJјекL (Lаcаn, 1983, сLр. 270). У:ураLи Dсихоло:ију у
маLемаLизацију зара9 њене научносLи, DуL је 9а она DосLане маLемаLичка Dсихоло:ија која са 9ушом не Jи имала нишLа заје9ничко. Мож9а ће нас, како каже Фрој9, Jу9ућносL DоучиLи 9а
DосеJним хемијским сре9сLвима уLичемо на количину енер:ије
и њену расDо9елу у 9ушевном аDараLу (Freud, 2006, сLр. 486), али
9анас је сасвим си:урно 9а Jез несвесно:, сексуалносLи и Lрансфера – DсихоLераDија је мрLва. То шLо се у Dсихоанализи чине
Dромене које имају 9уJину и сLалносL, о9 секун9арно: је значаја
уколико Dсихоло:ија није смешLена у ону велику разлику оно!а
ш о су јек јес е и оно:а ш о се ис,ољава као су јек . Смањујући
ову разлику кроз DреоJражај на:она Dсихоанализа Dроизво9и,
кажу Џозеф Сан9лер и Ана Урсула Дрер, сLварне Dромене у DацијенLовом менLалном функционисању, и ове Dромене, ка9а је
анализа усDешна, 9ово9е 9о Dро:ресије (Sаndler & Drehr, 2003,
сLр. 64).
Свака Lеорија је увек већ DракLичка као шLо је и Dракса увек
већ Lеоријска. Ова уверења нису 9овољна 9а ви9имо ко је суJјекL
чиLаво: Lо: о9носа јер осLају у релацији узајамно: 9еловања. Оно
шLо 9оисLа јесLe, оно шLо омо:ућава и је9но и 9ру:о, и Lеорију у
ужем смислу и Dраксу у ужем смислу, јесLе Пракса сама, којој је
својсLвено Lо 9а је у сеJи сачувала, уз9и:ла и theoria и poiesis. ПсихоLераDија има Lу Dривиле:ију 9а само у њој може 9а се ви9и човек у жељи, кроз жељу и као жеља, а не као сLрој, како Lо чине
ко:ниLивне науке. Кроз жељу се ви9и она жива DроLивуречносL
човека, онај расцеDљени суJјекL коме је, као ономе који :овори, у
ономе шLо :овори, заJрањена жу9ња (насла9а). Психоло:ија може, знајући 9а не зависи о9 неке ло:ике ума, 9а Lражи само Lамо
:9е се она :овори између ре9ака, како је :оворио Ролан БарL
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(Barthes, 1975, сLр. 30). Да ли је :рех Dсихоанализе у Lоме шLо је
Jез ње Lо немо:уће учиниLи?
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МЕСТО ПСИХОТЕРАПИЈЕ У ПОМЕРАЊУ ПСИХОЛОГИЈЕ КА КОГНИТИВИЗМУ
MILORAD V. TODOROVIĆ
UNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD-OFFICE
IN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHY

PLACE OF PSYCHOTHERAPY IN PSYCHOLOGY MOVEMENT
TOWARD COGNITIVISM

SUMMARY

Psychology striving to make us more aware of our own nature
dominantly, if not exclusively, is realized through psychotherapy.
Psychotherapy as a praxis of psychology, which only follows the
psychological theory and without it we can hardly call it that, is
largely dependent on the prevailing social trends and the dominant
form of pathology that can occur in them. That theoretical aspects of
many forms of pathology are not completely understood and not
give the right to cancel the search for the unconscious forces that
determine the subject. Dominant tendencies in contemporary
psychology not only do not favor psychotherapy, but are directly
aimed against it. At least against that psychotherapy which is based
on the split subject, the interior space in which the physical and
perceptual sensations, moral rules, mood depression and everything
else that we call "mental". The great danger that is above psychotherapy activity comes by pharmacology and cognitivism (lat.
Cognitio - "knowledge") and the intellectual soul. Equating the mind
and the brain makes psychotherapy unnecessary in relation to the
pharmacology whose power impact becomes decisive on each deviation and every suffering. The fact that in the psychology shortens the
long and uncertain path of mental knowledge that does not correspond to the nature of "psychological" seems to be replaced by those
efforts which are only concerned with the question of science. The
fact that there is no comprehensive theory of emotions that can not
be resolved by cognitivism which is opposite to emotional. Rorty`s
cynicism towards such efforts, which emphasize that the spirit is the
same as that stimulate the brain and that the theorem symphonies
and excreted in the same way that the spleen is excreted dark juices
(Rorty 1990: 54) exhorts the psychology of the fact that instead of
being which has a spirit, that is different from the "physical body",
"matter", the central nervous system, has been the equalization of
the spirit with this case of positivist science study. Consciousness,
which turns psychology, becomes infinite, and non spatial, or possession of a non spatial bodies or elements almost disappears. The most
controversial consequence of this is that possessing inner life is not
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relevant for understanding. Dynamic psychology is targeted by those
who want to replace it with chemical treatment, which is more effective than psychotherapy because it affects cerebral causes of strife
and suffering. Passion, death, madness, unconsciousness, sexuality,
object relations, which shape each subjectivity, in such a psychology
will be made redundant, or will be, like previous experiences, translate into the language of the new psychological school. However, the
survival of the unconscious in psychological theory, the unique psychological theory, psychotherapy life will depend on the ability that
man, freeing of the self-deception, reach his freedom.
KEY WORDS: (un)needed psychotherapy, cognitivism, pharmacology, subject,
unconsciously, sign-diagnosis-treatment.
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