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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ПСИХОАНАЛИТИЧКА  СТВАРНОСТ  ПРОЗЕ2

САЖЕТАК. Методе једне науке не могу се увек и свуда без икакве ограде, прила-
гођавања или резерве примењивати у истраживањима друге науке.
Много зависи од отворености за пријем другачијег приступа. Када је,
конкретно, реч о примени психоанализе у књижевности, како каже
Нортроп Фрај (Northrop Frye), може се очекивати „рушења ограда међу
методама“ (Frye 1979: 383) и већа отвореност ове врсте. Јер, она тескоба
која постоји у односу психоанализе као теорије и психоанлитичког те-
рапијског метода увек ће пратити примену психоанализе у другим на-
учним областима. Чак солидно познавање психоаналитичке теорије
бива непотпуно без познавања њене практичне примене у подручју бо-
ла као њеног привлегованог места доласка до истине. То је, уосталом,
подвукао и Жак Лакан (Jacques Lacan) у своме разликовању схватања и
(великог) познавања психоанализе Жака Деридаа (Jacques Derrida).   

Знамо да интердисциплинарност, која је од највеће важности за на-
уку, не може бити остварена једноставним сучељавањем специјалис-
тичких грана знања. Интердисциплинарност није, како каже Ролан
Барт (Roland Barthes), заветрина лагодне сигурности: она заправо по-
чиње када је заједништво старих дисциплина доведено у питање у ин-
тересу неког новог предмета и новог језика, које је требало у миру до-
вести у међусобну везу, јер је та неприлика у класификацији управо
тачка с које се може дијагностификовати одређена промена (Barthes
1986b:181). Предлог Мирјане Лончар Вујновић, који следи Бартову логи-
ку „новог предмета и новог језика“, да се термин психоанализа замени
термином „експериментални мистицизам“ (Лончар Вујновић 2014: 46)
не може имати ни семантичко оправдање (не само нити првенствено
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због своје неуспеле оксимороније) а камоли научно. Истраживању не-
свесног психичког, које је непознато и ирационално – а може се у од-
ређеном значењу и једном речју рећи: истраживању мистичног као
скривеног, тајног дела човекове душе – психоанализа је од почетка
приступала са строгошћу научног приступа који за идеал има метод
природне науке, и у који је потом, због свог номотетичко-идеографског
и дискурзивног карактера, укључила и херменеутички метод, приме-
рен том истраживању веома различитих симптома и синтома, генеза и
телоса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: психоанализа у књижевности, задовољство и jouissance у тексту, „екс-
периментални мистицизам“, „ток свести“, психичка стварност, фантаз-
ми, Ко је власник језика?

Колико ;о: из;ле:ало чу:но, сáмо књижевно :ело Eризива
Eсихоанализу у EросMор књижевносMи ако се не „усMеже“ :а се
нађе у Eоложају, условно речено, EацијенMа или анализирано;. С
:ру;е сMране, мож:а је нешMо ра:икалнији сMав – а за Eсихоло;е
свакако јесMе – :а има више Eсихоло;ије (као знања-заEажања о
:уши и њеним најразличиMијим манифесMацијама, али и о:сусM-
вима Mих манифесMација) у књижевносMи не;о у уџKеницима
Eсихоло;ије. Ослањајући се на ауMориMеM КурMа Левина (Kurt
Lewin) и Жака Лакана, Mај ра:икални сMав, :акле, EреEоручује
увођење сMу:енаMа у Eо:ручје Eсихоло;ије изучавањем Eсихоло-
;ије у окриљу књижевносMи, филозофије, исMорије цивилиза-
ције. Мно;е Mеме у књижевносMи (смрM, си;урносM, усамљеносM,
Mра;ање за самим соKом, уKисMво, инцесM, Eерверзија, EаMња,
секс) јесу Eре:меM Eсихолошких исMраживања, а и мно;и Eси-
хички са:ржаји (сећање, EоMискивање, заувек из;уKљени :елови
личне EрошлосMи, оживљавање заKорављено; :ушевно; сMања,
сMрах, кривица, амKиваленција, зависM) у књижевносMи су :ове-
:ени у фокус и амEлификовани, или им је Mу :аMо Eраво :а „:ођу
:о речи“, Mј. Mу им је EризнаMо EосMојање, или су Mу :оKили чисMи
оKлик Eсихолошких оKјашњења, која мно;о више не;о неке Eси-
холо;ије указују на Mо :а је љу:ско, Eсихичко EосMојање Eлурали-
MеM међусоKно веома у:аљених моменаMа. И шMо је мож:а још
значајније, књижевносM мно;о више не;о Eсихоло;ија указује на
EуMеве којима :ух креће :а Kи исMражио само љу:ско EосMојање.
Колико ;о: ака:емској Eсихоло;ији Kило Mешко :а се суочи с ова-
ком Eозицијом Eсихичко; и Eсихолошко; у књижевносMи, веро-
ваMно јој иEак неће KиMи Mешко :а уви:и :а нема Eсихолошке или
EсихоEаMолошке Mеме која није оKрађивана у књижевносMи. 
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Још у време ка:а је ;ра:ила најважније елеменMе своје Mеорије,
Eсихоанализа се окренула књижевним :елима у којима су се
мо;ли :оKиMи :окази за Mеорију несвесно; и за ефикасносM њено;
меMо:а у оKјашњењу оEшMекулMурних Eојава. КњижевносM сама
Eо сеKи јесMе EросMор EосмаMрања живоMа и :ушā и нешMо шMо
Eризива Eсихолошка оKјашњења. ОEисом унуMрашње :инамике
ДосMојевско; и анализом Јансенове краMке Eриче Гра�ива Фрој:
(Freud) је EсихоаналиMичко исMраживање уEуMио ка књижевном
сMваралашMву. Ра:ови ЕрнесMа Џоунса (Ernest Jones), ЕрнсMа Кри-
са (Ernst Kris), ОMа Ранка (Otto Rank), Жака Лакана, Ренеа Лафор;а
(René Laforgue) само су сле:или Mу уMаKану EуMању. Као наука
која Eознаје или Eокушава :а сEозна оно у човеку шMо ;а Eокреће,
Eсихоанализа је имала Mу Eривиле;овану Eозицију :а и оне мо-
менMе који су :алеко о: свесMи или су Mворевине машMе – а које
књижевносM минуциозно слика – уве:е у разумевање и оKја-
шњење, о:носно :а схваMи њихове унуMрашње законе. 

С :ру;е сMране, књижевносM је EоMвр:ом “оEераMивне” вре:-
носMи EсихоаналиMичко; меMо:а у свом Eо:ручју, које је у:аљено
о: клиничких услова као месMа Eримарно; :еловања Eсихоана-
лизе, :авала Eсихоанализи Mолико вре:ну накна:ну EоMвр:у. Је-
су роман и :ру;а врсMа фикције све:очили за Eсихоло;ију, али
MреKа рећи :а је Mо све:очење Kило :оKиM и за саму књижевносM.
Психоанализа ви:и књижевносM мно;о више као оно шMо јој оKез-
Kеђује ;рађу за соEсMвену ;рађевину, али и као са:ржај који се
оKјашњава и Mумачи. ОсвеMљавајући Eсихичку :инамику оEиса-
ну у књижевном :елу, Eсихоанализа извлачи Eоуке за своју нову
;рађу. Није лако наKројаMи све елеменMе које је Eсихоанализа узе-
ла из књижевносMи и унела у своју :окMринарну сMрукMуру. Мо;-
ло Kи се чак рећи :а је Фрој: са;ра:ио своју ;рађевину на Софок-
ловим (Σοφοκλης) и ШексEировим (Shakespeare) Mемељима и :а
ника:а није EроEусMио Eрилику :а о:а EошMу Eисцима и умеM-
ницима који су му оMворили EуM у MајансMвене EросMоре :уше. У
о:;овору на Маново (Thomas Mann) Eохвално уво:но слово на
Eрослави сво; се:ам:есеMо; рођен:ана сâм изреком каже: “Пес-
ници и филозофи су оMкрили несвесно Eре мене: оно шMо сам ја
оMкрио јесMе научни меMо: који омо;ућава :а се Eроучава несвес-
но” (Trilling 1961: 34). Дакле, EоMвр:а о “вези” Eсихоанализе и
књижевносMи :ошла је уEраво о: оца Eсихоанализе.

Похвале које је Фрој: уEуMио књижевносMи узвраMили су на ис-
Mи начин Eсихоанализи Томас Ман и  ШMефан Цвај; (Stefan
Zweig). Иако свако књижевно :ело Eолази, као и Eсихоанализа,
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о: несвесно< Eсихичко;, и Mо оно; несвесно< Eсихичко; у које су се
:ело и ауMор увукли и смесMили :а Kи ;а Eриказали у највећој мо-
;ућој јасноћи, Mј. :а Kи ;а извукли на свеMлосM :ана, Eозиција Eси-
хоанализе у књижевној криMици није укључена на начин који
верно Eре:сMавља саму Eсихоанализу. Психоанализа може KиMи
захвална књижевносMи шMо – више не;о Kило која :ру;а Eсихо-
лошка Mеорија – изво:и у Eрви Eлан несвесно као универзалну
љу:ску чињеницу, не осMављајући мо;ућносM :а се она осEори.
Чак Kи се мо;ло рећи :а књижевна :ела веома уKе:љиво :ово:е
несвесно Eре: оKјекMивишућу свесM која на сеKе узима уло;у су:а.
КњижевносM не :озвољава свесној Eсихи :а оKезвре:и или униш-
Mи неку најчешће несвесно EосMојећу жељу Mако шMо освеMљава
њен оKјекM на начин на који свесном суKјекMу нимало није Kли-
зак.

Полазећи о: Mо;а :а несвесно ('несвесно Eсихичко') функциони-
сање Eре:сMавља неизKежну фазу у Eроцесима на којима се за-
снива Eсихичка акMивносM, Eсихоанализа је и из;рађена као на-
ука за исMраживање Mих MајансMвених, Mамних, неEознаMих,
несвесних :елова Eсихичко; који :оминанMно уMичу на човеково
Eонашање. Психоанализа Eолази о: Mо;а :а је разумевање Kило
Eсихичко; у целини Kило само неко; Eсихичко; са:ржаја немо-
;уће Kез EосMулирања несвесних Eроцеса. ИсEосMављајући се као
за;онеMна каракMерисMика Eсихичких Eроцеса, иEак је – за-
хваљујући исMраживању манифесMација Eсихичке KолесMи и њи-
ховом исEрављању у EсихоMераEијском Eроцесу – EосMајало јас-
но :а се закони свесне и несвесне :ушевне акMивносMи веома
разликују. Као EсихоMераEијски меMо: неуроMских смеMњи и
EосMуEак исMраживања :ушевних Eроцеса који су у:аљени о:
свесMи и сMо;а Mешко EрисMуEачни, Eсихоанализа је EосMала све-
оKухваMна Eсихолошка Mеорија заснована на исMраживању несвес-
но< :ела Eсихичко; живоMа. Бу:ући :а су све :ушевне акMивносMи,
укључујући симEMоме и EаMолошка исEољавања, изузеMно сло-
жене Eриро:е, условљене у крајњој линији на;онским EоKу:ама,
о њима није:ан суKјекM не може Eрецизно :а све:очи, :а их Kу:е
свесMан, :а вла:а њима. Свако разумевање Eонашања неке лич-
носMи, суKјекMа или селфа нужно мора :а Eође о: ње;ово;
свођења на на;онске EоKу:е које ;а моMивишу. Говор ауMора не-
ко; романа о роману Eружа онолико уви:а у сам роман колико и
;овор неуроMично; EацијенMа о ње;овим симEMомима или Kило
ко; човека о ње;овим сновима.
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Јасно је :а мишљење о :омеMима и о;раничењима Eсихоана-
лизе зависи о: њене EракMичне Eримене у EсихоMераEији и ње-
но; Mеоријско; Eознавања. Лакан је Mо најKоље исMакао ка:а је ре-
као :а великом Дери:аовом знању Eсихоанализе не:осMаје
искусMво EаMње и Kола које Eсихоанализа ви:и као своје Eриви-
ле;овано месMо. Основни моменMи који сачињавају Eојмовни ок-
вир Eсихоанализе, EрвенсMвено Eри њеној Eримени у :ру;им оK-
ласMима изван Eсихоло;ије, а о којима смо украMко ;оворили на
:ру;ом месMу (То:оровић 2014: 119), јесу: несвесно,3 EоMиски-
вање,4 оMEор,5 сексуалносM6 и Е:иEов комEлекс.7 

Тиме шMо својим акMерима – ликовима и чиMаоцима – не :оз-
вољава :а EоKе;ну о: ирационално; и несвесно;, књижевносM Eо-

3 Свеје:но :а ли се несвесно Eре:сMављало :ескриEMивно или “MоEички”, Eро-
сMорно, акценаM је на са:ржајима Eсихичко; којих нема у акMуелном Eољу
свесMи. У „MоEичком“ смислу, несвесним се назива је:ан о: сисMема Eси-
хичко; аEараMа који се сасMоји о: EоMиснуMих, из свесMи искључених са:-
ржаја, којима је онемо;ућен EрисMуE у свесно, :ок у :ескриEMивном оKлику
несвесно није својсMво EосеKне инсMанце, већ се њиме оEисују каракMерис-
Mике сисMема (Mј. инсMанци), Eре све;а инсMанца на;онско; :ела (оно, и�), али
и :ру;е :ве инсMанце (ја, е<о и на�-ја или су1ер-е<о). ЧеMири KиMна оKележја не-
свесно; као сисMема јесу: а) ње;ови са:ржаји су реEрезенMи на;она, K) Mим
са:ржајима уEрављају механизми Eримарно; Eроцеса (кон:езација и Eоме-
рање), в) Mи са:ржаји, који су заEосе:нуMи (каMекMирани) на;онском енер-
;ијом, насMоје :а се враMе у свесM и :еловање и ;) у њему су EосеKно фикси-
ране жеље из :еMињсMва. 

4 У сMро;ом смислу Eо: 1о�искивањем се Eо:разумева ра:ња којом суKјекM на-
сMоји :а ;урне у несвесно или :а за:ржи у несвесном Eре:сMаве (мисли, сли-
ке, сећања) у вези с на;оном. Ње;ова сушMина се сасMоји у о:Kијању и у:аља-
вању свесMи о на;ону, о:носно у EосMојању силе која не :озвољава EрисMуE
свесMи о њему. ПоMискивање се :о;ађа у случајевима ;:е за:овољење неко;
на;она – које може EриKавиMи за:овољсMво – EреMи :а изазове неза:овољс-
Mво с оKзиром на :ру;е захMеве, Eре све;а оне о: савесMи или :рушMва. По-
Mискивање је за нас, каже Фрој:, EроMоMиE несвесно;.

5 О�1ори су она сила која се у :еловању EроMиви EрисMуEу у соEсMвено несвес-
но (којим се, на Eример, Kолесници чврсMо :рже своје KолесMи и којим се
:акле оEиру излечењу).

6 У EсихоаналиMичкој Mеорији сексуалнос� није само акMивносM и за:овољс-
Mво Eроизве:ено функционисањем ;ениMално; аEараMа већ сексуалнос�
оKухваMа и широки расEон узKуђења и акMивносMи EрисуMних још о: :е-
MињсMва, Eри којима се Eојављује за:овољсMво несво:љиво на за:овољење
основних физиолошких EоMреKа.

7 Е:иEов комEлекс је сре:ишњи Eојам у Eсихоанализи као универзалносM за-
Kране инцесMа с којом је у вези. Ра:и се о несвесној Eре:сMави  којом се изра-
жава сексуалносM или љуKавна жеља :еMеMа Eрема ро:иMељу суEроMно; Eо-
ла и ње;ово неEријаMељсMво Eрема ро:иMељу исMо;а Eола. 
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маже Eсихоло;ији :а мно;а MајансMвена месMа, она која су :уKоко
о:а;нана о: свесMи (EоMиснуMа), ви:и и исMражи Kоље или :ру;а-
чије. КњижевносM је ;урнула у руке Eсихоло;ије мрачну сMрану
(личносMи) очекујући :а ће је она, уMврђујући унуMрашње законе,
увесMи у Eо:ручје науке (о :уши), а у EсихоMераEији у Eо:ручје
свесMи које искључује :аље самооKмане. Без књижевносMи, Eси-
холо;ија Kи Mешко освеMлила унуMрашње конфликMе који су Eос-
Mали сасMавни :ео нече;а најсMаKилније; у личносMи, само;а ка-
рак�ера. Језик Eсихоло;а није као језик књижевносMи
Eрила;ођен за Mе скривене нијансе, Mонове или :ијалекMе. Тач-
није речено, Eсихоло;ија их најKоље оцрMава служећи се језиком
књижевносMи или узимајући из књижевносMи оне миMске мо-
менMе који уEућују на Mе универзалне :елове.

Писци су мно;о умешнији о: Eсихоло;а у оEисивању учесника
у унуMрашњем конфликMу, оEисивању унуMрашње; свеMа и Eус-
Mоловинā жеље. КњижевносM Eружа Eсихоло;ији Eовлашћену
;рађу о кре�ању жеље, која нас више не;о Kило шMа :ру;о о:ређује
и коју је Mеже не;о Kило шMа :ру;о EреEознаMи и сEознаMи. То :а
је “жеља љу:ска сушMина” Eсихоанализа сле:и још о: СEинозе
(Baruch Spinoza alias Benedito de Espinosa alias Benedictus de
Spinoza, Etika, :ео III, о:ељак 9; :ео III, in fine). Прецизније речено,
за Eсихоанализу је – као и за књижевносM – жеља срце љу:ско;
EосMојања и ценMрална EреокуEација (Evans 2011: 97). Само, Eре-
цизносMи ра:и, MреKа :о:аMи :а је несвесна жеља у EоMEуносMи
сексуална. МоMиви несвесно;, у чему ;о: :а се изражавају, о;ра-
ничени су на сексуалну жељу: Сасвим је свеје:но :а ли се она,
суKлимисана, изражава у књижевносMи, науци, умеMносMи, зана-
Mу и сваком :ру;ом креаMивном ра:у, или се Eак у свако:невици,
о:KрамKено хисMеризована, смешMа оEеM у несексуално Eо:-
ручје, сексуална жеља, иEак, увек EосMоји. Њено о;ољено изража-
вање у Џојсовом (James Augustine Aloysius Joyce) Уликсу или Вајл-
:овом (Oscar Wilde alias  Fingal O'Flahertie Wills) Доријану Греју, :а
не сEомињемо Де Са:а (Donatien Alphonse François alias Marquis
de Sade), изазивало је и захMевало о: самих ауMора вишесMруке
(Eсихичке, социјалне, кулMурне, маMеријалне, финансијске и :р.)
велике личне жрMве. Па иEак, уз све феноменолошке исMосMи,
има разлике у књижевносMи и у EсихоаналиMичкој EсихоMера-
Eији, и Mо не само у Eросе:еу и telosu Mих о;олевања и о;ољавања
сексуалне жеље који увек Mраже велике личне жрMве. Док се у
књижевносMи сексуална жеља о;ољује :о ;раница ауMорове сло-
Kо:е, :оMле се у EсихоаналиMичкој EсихоMераEији анализан: на-
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во:и :а EреEозна исMину о својој жељи. Чини се :а, Kез оKзира на
разлике, није Mешко уочиMи :а се, у основи, и у књижевносMи и у
Eсихоанализи ра:и о исMом: Mерању соEсMвене (сексуалне) жеље
на чисMац, њеном креMању. Жеља је, :акле, месMо ;:е се срећу и
научник (о:носно MераEеуM) и књижевник, само :онекле разли-
чиMо моMивисани и вођени различиMим EуMевима и Eросе:еима
ка свом заје:ничком (мрачном, Mајном, скривеном) Eре:меMу. 

Основни концеEMи који сачињавају Eојмовник Eсихоанализе и
нарочиMо Eсихички са:ржаји на које се Mи концеEMи о:носе :о-
сле:но се срећу у књижевносMи и он:а ка:а ауMори нису уEозна-
Mи с Eсихоанализом. СеMимо се само како је ИMало Звево (Italo
Svevo alias Aron Ettore Schmitz) оKјашњавао :а своје романе Сенил-
нос� (alias Касна љу�ав alias Мла�а с�арос�) и Зенову савес� (alias Зе-
нову свијес�) није Eисао Eо: уMицајем Фрој:ових књи;а, EросMо,
заMо шMо није Kио уEознаM с њима у време оKјављивања ових
својих: 1898. о:носно 1923. ;о:ине. ИнMросEекција, хиEохон:рија
и самосEознаја, међу осMалим, које је узео за Mеме својих :ела,
нису, :акако, искључиви Eосе: Eсихоанализе иако она о њима
може :осMа рећи. Велики Eисци који су изванре:но знали Eсихо-
анализу, EоEуM Ромена Ролана (Romain Rolland), ШMефана Цвај;а,
Арнол:а Цвај;а (Arnold Zweig), Томаса Мана, Карла Крауса (Karl
Kraus), Жан-Пола СарMра (Jean-Paul Sartre), УмKерMа Ека (Umberto
Eco) или Семујела БекеMа (Samuel Beckett), нису Kили велики Eис-
ци зKо; Mо;а шMо су Eознавали Eсихоанализу. С :ру;е сMране, ни
Ан:реас ЕмKирикос (Ανδρέας Εμπειρίκος), Хил:а ДулиMл (Hilda
Doolittle alias H.D.), Карл Краус или Самујел БекеM, који су сами
:оживели анализу у улози анализан:а, Mј. EацијенMа, нису Eосле
анализе Kили :ру;ачији Eисци не;о Eре ње. Је:ино су мож:а мо;-
ли Kоље :а схваMе и лакше :а EрихваMе нешMо о сеKи чему су се
EреMхо:но оEирали или шMо нису сасвим разазнавали, рецимо,
EоEуM Арнол:а Цвај;а, који је Eосле анализе схваMио :а је он сам
Kио оKојица: и KезKожник и орMо:оксни верник – који су личнос-
Mи из ње;ово; романа Де Фрин� се враћа – Mе :а је ;лавни узрок ње-
;ове :еEресије Kио соEсMвени сEлиMин;, соEсMвено цеEање. 

Књижевно �ело је сEоменик MоMалном, целовиMом човеку, це-
лој ње;овој :уши: не само ње;овом свесном не;о и ње;овом не-
свесном, и не само целој оној :уши у моменMу сMварања :ела не;о
и целој оној која је развојем, Eре Mо;а, о: рођења, Eа и у Eонечему
и Eре рођења Eролазила кроз све своје фазе и мене, као и оној :у-
ши која ће Eосле чина сMварања у Eонечему нужно а у Eонечему
можеKиMно :оKиMи неке са:ржаје и форме. Као шMо се сликар не
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може за:овољиMи :а Kу:е хиEерсензуално око, (не)оEсе:нуMо ха-
луцинацијама, Mако ни романсијер није неко ко се само Eре:ао
нало;у :а уEлови у има;инарно Eо:ручје. Тежња како Eрво; Mако
и :ру;о; јесMе :а Kу:е, како каже Роже Гаро:и (Roger Garaudy), чо-
век, шMо ће рећи, :а Kу:е ;ра:иMељ, сMваралац, чија је Mворевина
заснована на свим законима о човеку, који је и око (и слеEило) и
разум (и неум) и воља (и KезвољносM) и Eоезија (и Eука маMерија;
слично – Garaudy 1968: 31). Како је “унуMрашња” исMорија човека
или ње;ова инMимна Kио;рафија, заEраво, исMорија ње;ових
узасMоEних сMања жеље или исMорија ње;ових веза с :ру;има, Mо
он:а �ело, Eо:ржано о: сMране Kића које ;а је сMворило, није ниш-
Mа :ру;о :о чин саме жеље, о којој суKјекM не зна мно;о. За разлику
о: само; суKјекMа, Eсихоанализа има шMа :а каже о жељи, и Mо
мож:а више о: :ру;их, а сMо;а има шMа :а каже и о ономе шMо је
Eовезало живоM и :ело. За Eсихоанализу свака умеMносM Eре:-
сMавља исEуњење жеља. КњижевносM смешMа жељу у Eоезију,
сликарсMво у икону, :ок Eсихоанализи EреEушMају :а ;овори са-
мо о узроцима и начинима на које се ауMорова жеља MрансEоно-
вала у :ело, осMављајући свима :ру;има уMисак :а је :ело :ошло
ниоMку:а.

У свом краMком :елу Песник и фан�азирање Фрој: је Eоказао Mај
скренуMи живоM жеље у коме је реалносM EреMворена у слику и
слика у реалносM. Ра:и се о лукавсMву Eсихе, научене о: најра-
нијих :ана, :а EосMи;не ону Mолико EоMреKну “а:аEMацију”, ка:а
:еMе, и;рајући се, с�вара со1с�вени све�, или, Mачније речено, раз-
мешMа сMвари (реалне Eре:меMе) сво;а свеMа у нови, њему :о-
Eа:љиви Eоре:ак (Freud 1992: 6). И;ра, у којој :еца оEонашају све
асEекMе живоMа ;ран:иозних и и:еализованих ро:иMељских фи-
;ура, EосMајући и сами “велики” и моћни, живоMно је значајна; Mо
је начин на који инфанM EриEиMомљава :есMрукMивне силе – и
сEољне и унуMрашње – које ;а Eро;ањају. Како је све у Eсихичком
развоју фазно о�ређено, о:расMање намеће Eромену оKлика и;рања
и симулирано о:рицање о: за:овољсMва које је :оносила и;ра.
УмесMо неко; сMварно; о:рицања о: за:овољсMва које :оноси и;-
ра, :еMе које EосMеEено сазрева EриKе;ава заменским или суро-
;аMским Mворевинама. За:овољсMво, као основни EринциE функ-
ционисања ‘Eсихичко;’, мора се EосMићи – само на :ру;и начин.
УмесMо маниEулације реалним Eре:меMима, на сцену сMуEа фан-
Mазирање (уоKражавање, сMварање фанMазама8) и Kу:ни снови
(сањарије).
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Ни Eсихолозима а камоли Eсихолошким лаицима није лако
указаMи на сMварни значај фанMазмаMске инMе;рације искусMва и
на о;ромни уEлив фанMазама у каснијем живоMу неко; суKјекMа,
EосеKно на уEлив и значај фанMазама у умеMносMи, у којој машMа
има :оминанMну уло;у. О;роман Kрој е:иEских Mема (у оKа њихо-
ва ви:а: љуKавном и а;ресивном, Mј. вољењу и уKијању) у књи-
жевносMи EоMиче из ово; извора. Довољно је рећи :а се с фанMаз-
маMском “оKра:ом” реалносMи, сEасоносном и Kла;оMворном, у
:ушевни живоM за сва времена увукло оно шMо је Eсихоанализа
означила “1сихичком с�варношћу”,9 која се разликује о: сMварне,
сEољашње, маMеријалне сMварносMи, за коју је, уз;ре: речено,
ака:емска Eсихоло;ија Eримарно заинMересована. ФанMазмаMске
Mворевине о EосмаMрању сексуалних о:носа ро:иMеља, о насMан-
ку или Eореклу, о кома:ању и унишMавању, о завођењу или касM-
рацији – које реMко не:осMају у ризници несвесних фанMазама –
EрисуMне су у књижевним :елима колико и ко: свих неуроMича-
ра, али ко: ауMорā :елā заси;урно. ФанMазми као има<инарни жи-
во� су�јек�а и начин на који он самом сеKи Eре:сMавља своју ис-
Mорију или исMорију о свом Eореклу јесMе консMанMа Eсихичко;
живоMа, Eо;оMово оно; који носи EечаM неза:овољсMва. Психоана-
лиза је, укључујући све Mри њене колосалне фи;уре: Фрој:а, Ме-
лани Клајн (Melanie Klein) и Лакана, EоMцрMавала EримарносM о:-
KрамKене функције фанMазама. “Неза:овољене жеље су Eо;онска
сна;а фанMазије, а свака Eоје:иначна фанMазија је исEуњење неке
жеље, корекMура неза:овољавајуће сMварносMи” (Freud 1992: 9),
која се, како Kи се Mо лакановски рекло, реализује заусMављањем
на слици.  Не улазећи у Eрецизнији Eриказ ово; незамисливо
важно; са:ржаја Eсихичко;, који Kи Kио нужан :а Kи се изKе;ло
лаичко схваMање, MреKа исMаћи само :ва моменMа: :а је, како је Mо
исMакла Сузан Исак (Susan Isааcs), фанMазам Eсихички (менMал-
ни) Eре:сMавник на;она, или менMална ексEресија на;она, а :а су
на;они Eсихички Eре:сMавници сMимулуса који EоMичу из ор;а-
низма. Овим Kи се изKе;ло Eрављење ;решке смешMањем на;онā,
о:носно на;онских Eре:сMавника, у “чисMо” Kиолошки EросMор,

8 Термин фанMазам је изве:ен из ;рчке речи phantasme (Eриказа), која је у ла-
Mинском :оKила значење саKласM, фанMом. 

9 Психичку сMварносM MреKа EосмаMраMи као ре;исMар несвесних жеља, ;:е је
фанMазам њихов Eосле:њи и најсиMнији :ео. О разлици реално; реалиMеMа и
Eсихичко; реалиMеMа више смо рекли на :ру;ом месMу (То:оровић & Јовић
2014).
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коме само је:ним :елом – или, Kоље речено, је:ном о: својих ве-
за или валенци – EриEа:ају.

УEраво зKо; EреMхо:но; Eсихоанализа може KиMи Eозвана :а
нешMо каже о сваком Eсихичком са:ржају или Mеми. УосMалом,
ко Kи умесMо ње Kио Eозван и ко Kи :ру;и мо;ао нешMо рећи? ШMа
Eсихоанализа може :а чини у Eо:ручју књижевносMи? Њен Eоку-
шај :а MемаMизује, зара: разумевања, само :ело и :а анализира
лиMерарно и умеMничко сMварање није нешMо шMо Kи јој мо;ло
оKезKе:иMи не само оEшMеEрихваћеносM резулMаMа не;о ни само;
EрисMуEа, који осMаје сEоран. Још је Фрој: Kио си;уран :а у :ело-
кру; Eсихоанализе не сEа:а расвеMљавање умеMничко; :ара, ни-
Mи анализа сре:сMва којима се умеMник служи. Психоанализа, Mа-
кође, мало шMа може рећи и о самој умеMничкој Mехници. Али, Kез
оKзира на Mо шMо не наилази на о:оKравање ауMора, Eа ни књи-
жевне криMике, заси;урно може мно;о Mо;а рећи о вези између
живоMа (ауMора) и :ела. Ако је књижевник, као и сваки :ру;и чо-
век, о:ређен несвесним, он:а ће и сваки ње;ов “Eроизво:” KиMи
EреваленMно о:ређен несвесним. Уколико се сле:и Mа несвесна
Eроизво:ећа ниM, најMачније је рећи :а је :ело, као Eрича или
слика, заEраво оно ;:е несвесно; има највише: сан. Психоанализа
не може, као шMо може Блејк, :а каже :а је “има;инација Kожанс-
ка визија” (Bowra 1988: 32), јер је она онај ;ранични Eојам у коме
се суKјекM сEашава или суновраћује у неурозу или Eсихозу. Иако
уMиче на реалносM, Mешко ју је ви:еMи као неку рационалну или
јасно о:ређену Eсихичку :елаMносM. До Mо; скривено; Дру;о;,
које је најчешће EреEокривено варљивим суEрасMрукMурама које
човеку омо;ућавају кулMурну Eромоцију, Eсихоанализи ника:а
није лако :оћи. ПоMреKне су ;о:ине мукоMрEно; EсихоMераEијс-
ко; ра:а :а Kи неки неуроMични EацијенM :ошао у Eосе: своје
жеље, жеље коју је и о: сеKе сакрио и која ;а Mако сакривена Mера
на оKмане и фанMазме.

Зар Mо романсијери Mакође не ра:е? Зар је њихова жеља :ру;а-
чија? ШMа Mо чини :а њихова Eозиција не може KиMи :ру;ачија?
Су:Kина је човека, а не нека ;решка цивилизације, :а се мора, уE-
раво зара: цивилизације, о:рицаMи о: Eриро:е. Нико, Eа ни
Eесник, не може KиMи Eриро:но Kиће заMо шMо је Eриро:а оEасна
и за само; човека. ПоMEуно је Kио у Eраву Пикасо (Picasso) ка:а је
рекао :а се у умеMносMи изражава концеEција оно;а шMо није
Eриро:а (Garaudy (1968:33). Или Kи Mачније Kило речено: оKрађена
и маскирана Eриро:а. То; о:рицања о: Eриро:е, зара:
умилосMивљења моћних сила, и сво; EоMчињавања норми човек
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у;лавном и није свесMан. Илузија је нужан услов живљења у
цивилизацији. Психоанализа Mо комEликовано EреEлиMање
Eриро:е и кулMуре ви:и као извор свеколико; љу:ско;
Eонашања, о: Kолесно; :о научно; и умеMничко;. СукоK с
Eриро:ом је човекова су:Kина и човек Eокушава :а из ње;а изађе
шMо Eовољније Eо сеKе. А:аEMација као креација живоMне
сиMуације за сеKе, и Mо креација коју човеку намеће на;он
самоо:ржања, о:носи се на целокуEно ње;ово Eонашање.
Колико се Mо усEешно чини, најKоље се ви:и из и;ре
EоMискивања власMиMе Eриро:е, EоMискивања ероMике, која
резулMира у не;аMивној а:аEMацији (Eсихичким KолесMима). “Са-
ма фрусMрирајућа Eриро:а љу:ске е;зисMенције, чињеница шMо
су наши живоMи заувек ишчашени, оKележени MраумаMичном не-
равноMежом, јесMе оно шMо нас, као љу:е, моMивише у Eравцу
сMалне креаMивносMи” (Žižek 2008:394). “Креација” је хомеосMаMс-
ки EуM Eрво;а ре:а. ЖивоM је инхеренMно Mежак Mе је скоро неиз-
Kежно :а у свакоме у о:ређеним околносMима EосMоје симEMоми
који мо;у EосMаMи симEMоми KолесMи, али и основа :а се “креи-
ра” сасвим нов излаз из Mих околносMи. Мо;ло Kи се рећи :а се у
сMваралашMву чесMо ви:и узајамно :ејсMво оKа моменMа: симEMо-
ма KолесMи и симEMома сMварања.

ЕроMика је о:увек Kила веома неурал;ична сфера :рушMва и чо-
века као :рушMвено; Kића. То важи за сваки оKлик :рушMвено;
живоMа, а ин:иви:уу :ово:и у сиMуацију :а зKо; о:ређених ма-
нифесMација сво; ероMизма може KиMи искључена из неко; о:
Mих оKлика или из :рушMва уоEшMе, или Eак у њему на :ру;и на-
чин санкционисана. Бу:ући :а се ника:а не може о:рећи Eри-
ро:но; у сеKи, као ни :а изван :озвољених ;раница не може за:о-
вољиMи Mо Eриро:но у сеKи, човек је Eринуђен :а своју на;онску
Eриро:у сMално “шверцује”. С :ру;е сMране, :а Kи се Eриро:а
:ржала Eо: конMролом, из;рађени су и:ејно-вре:носно-норма-
Mивни сисMеми у оKлику рели;ије, ма;ије и умеMносMи, који су у
EочеMку, исMоријски EосмаMрано, Kили оKје:ињени. Најмоћније
оружје, и Mо мож:а не у раMу најјачих љу:ских Eриро:них сила,
али, си;урно, најмоћније оружје EроMив раMа Mих сила, ероса и Mа-
наMоса, како каже Камил Паља (Camille Paglia), јесMе умеMносM,
која, заMо шMо EоMиче из исMо; извора као и рели;ија и ма;ија,
са:ржи и рели;иозне и меMафизичке елеменMе (Paglia 2002: 24).

У овако комEликованом о:носу EосMизања за:овољсMва Eос-
Mаје :оминанMно EиMање језика којим је жеља како-Mако реализо-
вана, али и месMа жеље у језику, које је осMало неEрозирно. Пси-
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хоанализа је и насMала Eокушавајући о:;овориMи на EиMање ко је
власник језика? Реч је Kила о језику симEMома као комEромисних
Mворевина у којима су жеље које су EоMиснуMе у несвесно налази-
ле начин :а се изразе EуMем својих из:анака, али веома изоKли-
чене. И сви :ру;и човекови изрази – укључујући и оне који се
смаMрају ње;овим највишим осMварењима – имају исMу маMрицу.
Како је умеMничко :ело Eроизво: ауMора, суKјекMа, оно увек и:е
из несвесно; извора и има неку функцију за само; ауMора коју Kи
и ауMори и криMичари хMели :а занемаре. Тај “несвесни извор” из
ко;а EоMиче умеMничко :ело, које је у власMи језика, јесMе чисMа
реалносM за Eсихоанализу, а везан је за чињеницу шMо је човек
Eринуђен :а о:усMаје о: своје жеље. Али ника:а о: целе жеље. Тај
“осMаMак” жеље – коју, иначе, увек MреKа EосмаMраMи као свуку:а-
шњу жељу – за:овољава се онолико колико е<о усEе :а оKмане су-
1ере<о :а је Mо нешMо “је:носMавно” и KезоEасно. О:усMајање о:
своје жеље уEраво и чини :а је несвесно, како је рекао Лакан,
с�рук�уирано као језик, EоEуM језика (Lacan 1983: 51). ПошMо је у ве-
зи с језиком, ауMорово има;инарно ће се и Kез ње;ово; знања ув-
лачиMи у MексM као “сукоK” жеље :а ;овори о сеKи и :а се Mако ре-
ализује, и сMи:а :а се жеља оKзнани. ФанMазмаMски свеM у који се
умеMник склања јесMе начин који ;а ослоKађа :еловања и јасне
оKјаве све;а оно;а шMо није за оKјаву и шMо Kи ;а изложило сMи:у
или EреMEосMављеној казни. У Mој KорKи са својим има;инарним
ауMор је :елом Eокушао :а исEрави онај мучни – Kило у;рожа-
вајући Kило ероMски узнемиравајући – о:нос с осоKама о: којих
је највише зависио или с којим је имао EосеKне о:носе. У :елу
које је сMворено у KорKи ја с ја оKезKеђена је си;урносM Eеснику,
Kез оKзира на Mо који су конфликMи мучили и оEсе:али ње;ове
ликове. У Mој сMрашној KорKи ауMор Eокушава :а се о:Kрани о:
оних моменаMа соEсMвене власMиMосMи који су Kлизу :а исклизну
ње;овој моћи конMроле. За разлику о: неуроMика, Eесник Eоку-
шава :а ;ле:а у очи своју самооKману-самоо:Kрану, шMо је корак
ка искораку из фанMазма, искораку који мож:а ника:а неће усле-
:иMи. Само заMо шMо је ње;ово :ело сEоменик Mаквом оKрачуна-
вању са самим соKом, оно :оKија моћ :а и у :ру;ом (чиMаоцу), у
којем је моћ самооEсене неуEоре:иво већа а моћ самоо:Kране
мож:а неуEоре:иво мања, Eокрене Mу исMу KорKу.

Већ смо на;овесMили Mезу о живоMу као креаMивносMи и о креа-
MивносMи као акMивносMи којом се чува живоM Mако шMо се соEс-
Mвени сMрахови чине Eо:ношљивим – „је:носMавно“ – сусре-
Mањем с њима. Као риMуално Eреуређење сMварносMи, умеMносM
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јесMе и мора :а Kу:е инсEирисана оном анксиозношћу која ус-
ловљава :а сваки Eре:меM који умеMносM оKележава Kива у;ро-
жен својом суEроMношћу. У насMојању :а ;овори – а свака унуMра-
шњосM Kи :а ;овори – умеMносM је за�варање ра:и искључивања.
Оно шMо MреKа :а Kу:е исEушMено или сачувано као има;инарно
– соEсMвени сMрах10 или ероMска расEојасаносM – нужно се мора
уклониMи. ЗаMварање којим се сEречава неконMролисано кре-
Mање са:ржаја који реEрезенMују Eриро:у – која је сушMина умеM-
носMи – јесMе и сушMина KорKе човека за сеKе. УмеMник не сMвара
:а Kи човечансMво Eо:и;ао на више и квалиMеMније нивое, већ :а
Kи сEасао сеKе. ОсMављајући човечансMву велико :ело, Хел:ер-
лин (Johann Christian Friedrich Hölderlin), АнMонин АрMо (Antoine
Marie Joseph Artaud alias Antonin Artaud), Емили Дикинсон (Emily
Dickinson), Ав;усM СMрин:Kер; (Johan August Strindberg) или Ван
Го; (Vincent Willem van Gogh) нису усEели сEасMи сеKе. Ван Го;о-
вих се:а:есеMшесM слика у :ве Eосле:ње ;о:ине живоMа или Хер-
:елинова Eесма Прија�ељс�во, насMала :есеMак :ана Eре смрMи,
или Eак Из<ле�, коју Eише неколико :ана Eре смрMи, ;оворе коли-
ко је креацији :о:ељено месMо сEасења, колико је она Mиме свеMо
месMо. Није Mу EоMреKна никаква :ру;а :ија;носMика Eесничких
наEа:а осим ово; EросMора који Eсихоанализа о:ређује као му-
коMрEно усклађивање Eриро:е и :рушMва сMављајући свима :о
знања :а живоM није и:еја и :а на: Mолико EоMреKном равноMе-
жом леK:и сMална EреMња :езинMе;рације. У Хел:ерлиновом се
случају можемо сложиMи с EсихоаналиMичарем Жаном ЛаEлан-
шом (Jean Laplansche) :а се Eесникова заошMрена унуMрашња Kор-
Kа о:разила на ње;ово :ело, о:носно :а Mок схизофреније EосMаје
нео:војив о: развоја :ела (Lapalansche 1980: 506).

Захваљујући Eсихоанализи, ми ;оворимо о уравно�ежујућој
функцији Eоезије у оној мери у којој она очајнички Eокушава :а
усEосMави нешMо шMо Kисмо мо;ли означиMи као има;инарни о:-
нос Eрема слици :ру;о;. Колико ;о: :а је Mо неси;урна функција,
она за извесно време :ржи оMвореним чак оно шMо се – као у Eси-
хози – заMворило као мо:ус Kића. УKисMва, Eерверзије или каMас-
Mрофе у књижевносMи, како ;о: :а су Eре:сMављене, имају мно;о
више функцију конMемEлације и уживања не;о моралних Eоука.

10  Извори страха су разноврсни: некада су одређени директном

неконтролом сопствених убилачких тенденција, некада долазе из

простора талиона и освете, а некада су директна реакција на искушења

супротна од агресије. 
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Њихов сMаMус фиксације, из:војеносMи у “свеMу” оKласM, уEраво
Eојачава за:овољсMво уверењем :а се Mаква оEсе:нуMосM
мишљењем, Mаква конMемEлација не може EреMвориMи у акцију.
ПоMEуно на фону Eсихоанализе, Камил Паља каже :а риMуал
умеMносMи јесMе окруMни закон �ола који 1ричињава за�овољс�во
(Paglia 2002: 25).  Ре: који умеMносM уво:и у ужасе и сакаћења,
KезосећајносM и EонишMавање :ру;о;, Eерверзије и Kолна Eрела-
жења ;ранице јесMе EуM :а се и Mе Mеме мало-Eомало EрихваMају.
У несвесним конфликMима умеMника није Mешко са;ле:аMи скоро
неизKежне Mеме као шMо су: Е:иEов комEлекс, касMрација, Kисек-
суалносM, конфликMе везане за симKиозу и сеEарацију, Eоновно
сје:ињавање с мајчинском фи;уром – које све имају основну
сMрукMуру неко; несвесно; елеменMа. Тешко је замислиMи :а се
смрM Kлижњих може EрихваMиMи Kез велике анксиозносMи. У Ту-
зи и меланхолији Фрој: ;овори о инMројекцији у е;о оно; из;уKље-
но; – :а Kи се ;уKиMак мо;ао Eо:неMи. У роману Вирџиније Вулф
(Virginia Woolf) Ка све�ионику мајка и кћерка се Eоново Eронала-
зе, али само :а Kи је:на :ру;ој рекле зKо;ом. Вирџинија Вулф је
Eре EсихоаналиMичке развојне Eсихоло;ије (е;о Eсихоло;ије) ис-
Mакла :а је сеEрарација о: мајке услов ин:иви:уалне среће. ОE-
се:нуMосM мајком, или залеEљеносM за њу у симKиоMичком :вој-
ном је:инсMву, наравно, изван развојне фазе којој је Mа
сEецифичносM Eримерена, као, Eримерице, у ПрусMовом случају,
Eо;уKна је. УEраво Mо, чини се, Вирџинија Вулф и хоће :а каже:
Уколико њена ро:иMељка живи симKиоMски, он:а она не живи.
Та:а, шMо је, из;ле:а, најважније, нема ни Eисања; Eисање је за-
мена за њу или, мож:а Eрецизније, за њихову симKиозу. Као и за
ПрусMа, ко: ко;а је мајчинсMво, с мајком или Kез ње, оKавијало це-
локуEно EосMојање.

Свако улажење у EросMор Mема које су засићене несвесним Mра-
жи о: ауMора немалу жрMву. Он EаMи зKо; захMевā сво; су1ере<а и
зKо; Mо;а шMо мора :а EрихваMи чињеницу :а је ње;ова конMрола
несавршена, :а се Eонека:а, колико ;о: :а се EреEушMа језику,
не:овољно у:аљује о: асоцијација које не смеју ући у свесM.
СMварно је велика умешносM EосMићи за:овољење и „конMроли-
саMи“ враћањā 1о�исну�о<, а изKећи сMро;е на:зоре и оEMужKе су-
1ере<а. Нека:а се Mо EосMиже о:ређеним оKликом срећно; завр-
шеMка, нека:а Mако шMо се сеKи EриушMи нарцисMичко
за:овољсMво и:енMификујући се с ;лавним моралним ликом и
:елећи с њим како EоKе:у на: злим силама Mако и осећај MренуM-
но; олакшања о: Mензије између е<а и су1ере<а, нека:а некаквом
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Eричом о јунашMву, херојсMву и искреносMи која :оноси нарцис-
Mичко исEуњење жеља у оKласMи и:еала и вре:носMи. Али, нека-
:а и Eричом о херојима које море нерешиви конфилкMи уз на;о-
вешMај или чак Kез на;овешMаја изKављења. Сви ликови
ДосMојевско;, о: Раскољникова и Eринца Мишкина :о Смер:јако-
ва о:ржавају чврсMину и EосMојаносM живећи своје мучене живо-
Mе насуEроM како љу:има који не мо;у :а :осMи;ну соEсMвену ек-
сEресију, Mако и онима који MрEе EриMисак зKо; неза:овољених
на;она или фрусMрацију зKо; својих неисEуњених жеља, као и
онима који EаMе зKо; сво; осећаја кривице. Изна: њих као :а леK-
:и Mуђа, немо;ућа жеља усмерена на њих: О, ка: Kи само мо;ли :а
осеMе саме сеKе као чврсMу и кохезивну целину која је сEосоKна :а
искуси живоMне ра:осMи и EаMње у EоMEуној реалносMи и чврсMој
кохезији сво; ја! Писање, чини се, не сле:и нишMа :ру;о :о о:-
KрамKену сMраMе;ију која је најсMаKилније уMврђена у суKјекMу.
ОMу:а Eисање нема неко чврсMо сMајалишMе. ЗаMо се може Eрихва-
MиMи БарMов сMав :а је Eисање унишMење свако; изворно; сMаја-
лишMа – Mо је EросMор ;:е суKјекM несMаје (Barthes 1986: 177). Међу-
Mим, Mачка ;ле:ања с које је ауMор исEричао Eричу Eо:разумева
укључивање чиMаоца у Eо:ручје различиMих за:овољсMава. Мож-
:а Kи се о Eриро:и механизама о:Kране који сMоје иза Eисања
најKоље мо;ло су:иMи на основу разумевања како жеља учесMвује
у чиMању. Но, Mа немала разлика између Eишчевих механизама
о:Kране који о:ређују ње;ово Eисање и чиMаочевих жеља које о:-
ређују разумевање ње;ово; MексMа, која Eо БарMу чини MексM
(Barthes 1975a: 17; Barthes 1986b: 186), или, из :ру;о; у;ла, разлика
између за:овољсMва и ужиMка (jouissance), коју Eравимо за-
хваљујући Лакану, није само Mеоријско; каракMера. Она уEућује
на оно :ру;о ја које живи у књижевносMи и које је укључено у ме-
ханизме који ре;улишу функционисање MексMа, или, Eрецизније
речено, ре;улишу како књижевносM омо;ућава ономе ја :а сMво-
ри исMину, о:носно :а јој се EриKлижи, :а искорачи из сеKе.
Жеља за Eисањем увек је у функцији осло�ађања ауMора о: само<
се�е, али осMвареносM Mе функције мо;у :а верификују само :ру-
;и. Зар се у БарMовом изразу :а Онај Који Пише осло�ађа се�е
(Barthes 1975b: 60) не налази чисM EсихоаналиMички сMав? Зар Mо
није исMо шMо и Лаканово искорачење из фанMазма? Начин на
који је ПрусM оEисао своју мајку :а она живи и за :ру;е јесMе
враћање својој жељи која ;а сEашава о: ;уKиMка сеKе.

Лакан је Eоказао оно на шMа Фрој: није Mако Eрецизно указао,
наиме, колико језик уређује наш о:нос не само са свеMом већ и с
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нама самима. За Eсихоанализу језик сMвара и свеM и нас саме, а на
Mај начин сMвара и наш о:нос Eрема свеMу, у коме књижевна :ела
заузимају значајно месMо. ЧиMањем Фрој:ових Тумачења снова,
Психо1а�оло<ије свако�невно< живо�а и Досе�ке лако је увериMи се
какву је Eажњу Eсихоанализа EосвеMила ло;осу. МеђуMим, Mек је
Лакан, указивањем :а језик сMвара нас, Eоказао колико смо
(не)о:ређени о:носом Eрема сеKи, који је сумњив о:нос, мањкав
о:нос, који уређује оно шMо он назива Eриви:ом и који о: нас
Eрави из;нанике у мало за:овољавајућем свеMу. Песници, оEеM,
језиком Eокушавају :а Mај свеM учине Eо:ношљивијим.

УEраво зKо; Mо;а Eсихоананлиза о:Kија :а :о:ели неко крајње
значење MексMу, као шMо не Eолаже Eраво ни на Mо :а Mачно наве-
:е зашMо се EосMаје романоEисац. Али, Mо шMо Eсихоанализа није
још увек у сMању :а каже заш�о је неко 1ос�ао уме�ник не значи :а
не може :а из:воји из ње;ово; живоMа оно шMо је ишло на руку
умеMносMи или шMо ;а је усмерило ка умеMносMи као Eозиву. То
шMо је Mа сушMина умеMничко; сMварања EсихоаналиMички не-
EрисMуEачна не значи :а она о умеMничком сMваралашMву нема
шMа :а каже. У сваком случају, не EосMоји нико ко Mо може :а ура-
:и више о: Eсихоанализе. НесEорно је :а су умеMничка оK:аре-
носM и сMваралачка моћ уско Eовезане са су�лимацијом EрвоKиM-
них на;она. Свакако је велики :оEринос Eсихоанализе и Mо шMо
може :а оKјасни неке манифесMације и о;раничења у нечијој
умеMносMи. Леонар:о и Сезан, као исMраживачи Eриро:е, EосMа-
ли су Mо на ушMрK оKјекMних релација које су у њима на сEецифи-
чан начин Eре:сMављале конфликMно Eо:ручје. Док су ликовни
криMичари у Сезановом инсисMирању на Mоме :а MреKа KиMи “у
:о:иру с Eриро:омˮ ви:ели уMицај Писароа, Eсихоанализа нала-
зи основ за Mај Сезанов сMав у самом Сезану, у Mоме шMо је Eриро:а
Kила “ње;ов свеM и ње;ов начин EосMојањаˮ, ње;ова је:ина оKјек-
Mна релација (Merleau-Ponty 1968:39). Немо;уће је имаMи Eриро:у
Mако у сеKи Kез Eовлачења из неза:овољавајуће или у;рожавајуће
сMварносMи. Разлика између умеMника, који за своју креацију ко-
рисMи своју ʻунуMрашњу Eриро:уʼ, Mј. машMу, у коју се смешMа, и
неуроMика, који из машMе не жели :а се враMи у сMварносM, јесMе
уEраво у мо;ућносMи Eоновоно; враћања у реалносM и Eронала-
жења чврсMо; ослонца у њој.

ОMEор књижевне криMике или само; умеMника Eрема Eсихо-
аналиMичком Kављењу :елом :олази из оних исMих извора из
којих насMају оMEори у EсихоMераEији неко; неуроMско; EроKле-
ма. На :ру;ом месMу (То:оровић 2012: 27) смо оKјаснили :а се
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мно;о Eре и лакше EрихваMа EосMојање несвесно; у форми колек-
Mивно; несвесно; и археMиEова не;о EосMојање :елаMно; ин:иви-
:уално; несвесно; с EоMиснуMим жељама. КолекMивно несвесно
заEраво аKолира умеMника о: ње;ових не:оEусMивих жеља сме-
шMајући их у EрошлосM ;енерација, Eа Eо:ела осећања кривице с
:ру;има о:узима Mим жељама нешMо о: њихове ʻлошосMи’. Овај
ʻјун;ијанизамʼ креаMиваца сасвим је разумљив јер су умеMници
EосеKно осеMљиви на соEсMвене несвесне Eроцесе (на;оне, жеље,
усEомене, афекMе), и Mо уEраво на оне који имају Eресу:ну уло;у
у умеMничком сMварању а који омо;ућавају, како БарM каже, Оно-
ме Који Пише :а ослоKо:и сеKе. Ти несвесни елеменMи, наравно,
врше неEресMан и EоMенцијално широк уMицај на свесну мисао.
УсEешно; умеMника уEуMиMи на неEрихваMљиве личне усEомене
и жеље, на неEрихваMљиве афекMе, који још имају сна;у и уMицај,
си;урно изазва не;о:овање и о:Kацивање Mакве инсинуације.
ШMо су Eак Mе несвесне Eре:сMаве EоMискивањем јаче сEречене :а
:ођу у свесM, Mј. :уKље EоMиснуMе, Mо је њихов уMицај шири и :и-
фузнији, Eа ће и оMEор Eрема њима KиMи јачи. Свођење Mакво; не-
свесно; на универзални каракMер колекMивно; несвесно;, којим
се нишMа у умеMносMи не може оKјасниMи јер се у Mом оквиру мо-
ра Eоћи о: EреMEосMавке :а умеMносM не :оноси нишMа исMински
ново, јесMе само нова ʻ:оKиMʼ о: усEешно; сакривања Eриро:е не-
свесно;, сакривања које Mражи нову жрMву у разумевању умеM-
ничко; (:ела). Увођењем колекMивно; несвесно; као :овољно;
explanans-а умеMничко; :ела, умеMничко :ело Kи на неки начин
Kило о:узеMо умеMнику, јер Kи Kило :ирекMан Eро:укM :алеке и
заје:ничке EрошлосMи и EреMхо:но EосMојећих несвесних чини-
лаца.

Захваљујући меMо:ама које је разра:ила Eсихоанализа, у књи-
жевносMи се и;ра свесно; и несвесно; 'Eсихичко;' ви:и јасније
не;о Kило ;:е :ру;:е. СMо;а је за Eсихоанализу EроKлемаMично :а
се књижевно :ело разумева Eреко „Mока свесMи“, чије је Eорекло
у класичној Eсихоло;ији, јер Mо Eо сеKи значи ре:укцију Eсихич-
ко; само на свесно. Иако Kи се Eојмом „Mока свесMи“ заEраво хMе-
ло указаMи на је:инсMво или целовиMосM љу:ске Eриро:е која се
осMварује у свим мо;ућим Eроменама, Mај 'Mок' ника:а не може
KиMи ухваћен ни у соEсMвеном EосMојању ниMи Eак у роману. „Ток
свесMи“ искључује већ унаEре: оне несвесне :елове Eсихе или
несвесне моMивације или несвесна осећања и може се везаMи са-
мо за оно шMо се свесно ре;исMрује. „ОKјасниMи феномен Mока
свесMи, са свим ње;овим елеменMима,“ [...] „:ефинисање[м] оно-
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;а шMо се у свесMи :о;ађа“, о чему ексEерименMални Eрозни Eис-
ци насMоје :а све:оче (Лончар Вујновић 2014: 45-46), Mешко може
KиMи усEешно и као све:очење о Mом Mоку, и као разумевање Mо;
Mока, а камоли разумевање закониMосMи функционисања 'Eси-
хичко;', или као разумевање намере Eисца :а оEажено варира у
својој креацији. УосMалом, оEисивање и Eрецизно каракMери-
сање сиMуацијā, о:носā или осоKā које :аје Mра:иционални нара-
Mор нису мање вре:ни за EриKлижавање унуMрашње; зKивања о:
оних која се ви:е у оEисима унуMрашњих моноло;а ексEеримен-
MалисMа. Начин на који се свеM :оживљава морао Kи KиMи исMи
ко: „Mра:иционалисMа“ и „ексEерименMалисMа“, ако EосMоји Kи-
ло каква реална основа за Mакву Eо:елу, јер су мно;и Mра:ицио-
налисMи Kаш Mако „ексEерименMалисали“ :инамиком својих ју-
нака изво:ећи сваки свој еx1еримен�ум мен�ис. Полазећи уEраво
о: уло;е коју и;ра несвесно Eсихичко, умеMносM је мно;о више је-
:ан начин :елања не;о начин мишљења. „Ток свесMи“ који Kи Kио
укључен у мишљење искључио Kи на неки начин оно :елање које
сMвара мисли. Психоанализа је разорила Mврђаву суKјекMа – који
није нишMа :ру;о :о месMо оEсене – Mако :а он не може KиMи Mе-
мељ знања.

За EсихоаналиMичку Eсихоло;ију свес� је само је:на каракMе-
рисMика Eсихичких Eроцеса, и Mо каракMерисMика која је неEос-
ре:но :аMа и ни у ком случају није Eрикла:на за сисMемско раз-
ликовање. И не само. Оно шMо је свесно није увек свесно;
Eовремено је ла�ен�но свесно, Mо јесM Mакво може EосMаMи уколи-
ко :оKро усмерава власMиMу Eажњу. Чак се може рећи :а се цело-
куEна филозофија EсихоаналиMичке Eсихоло;ије не исцрEљује
EоMEуно у формули 1сихичко = свесно + несвесно, или, како Фрој: ка-
же, “у мери у којој желимо :а се EроKијемо :о ме�а1сихолошко<
EосмаMрања :ушевно; живоMа, морамо :а научимо :а се ослоKо-
:имо значаја симEMома ‘свесMи’” (Freud 1996: 91). Појам „Mока
свесMи“ се, уEраво суEроMно, везује искључиво за значај Mо; сим-
EMома.

Психички живоM се мења Kез EресMанка Eрелазећи из сMања у
сMање. СMална измена осећаја, осећања, хMења, Eре:сMава, сећања
и сл. EресMавља Eромене које чине EосMојање. СвесM не усEева :а
ре;исMрује све Mе Eромене и ка: су оне корениMије не;о шMо на
Eрви Eо;ле: из;ле:а. Већина Mих Eсихичких са:ржаја, ако не сви,
несвесни су Eо својој Eриро:и. Ни Mок свесMи, ни Eромена сMања у
сMање, :ок се о:и;равају, не осMају исMи, ниMи EосMоји осећање,
Eре:сMава или хMење које се не мења свако; MренуMка. Ка:а Kи
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је:но :ушевно сMање EресMало :а се мења, ње;ово Mрајање Kи Eре-
сMало и оно више не Kи EосMојало. Мењају се чак најсMаKилнија
унуMрашња сMања, Eримера ра:и, визуелно оEажање и он:а ка:а
се Eре:меM оEажања ни на који начин не мења. Може се замисли-
Mи каква се Mек Eромена о:вија у :уKљим унуMрашњим сMањима
(осећањима, жељама) која не о:;оварају је:ном неEроменљивом
сEољашњем Eре:меMу. Та Eромена се може EримеMиMи само ако
EосMане :овољно велика. ИсMина је :а се мењамо Kез EресMанка и
:а је и само сMање већ Eромена.

Чињеница је :а има Eрелажења из је:но; сMања у :ру;о, али и
осMајања у је:ном исMом сMању. Приви:на исEреки:аносM Eси-
хичко; живоMа зависи о: Eажње која се низом исEреки:аних ак-
Mова усресређује на Eоје:ине са:ржаје. Но, саме усре:сређеносM
Eажње и :елоMворносM Mе усре:сређеносMи не искључују :еMер-
минисаносM свако; о: Mих Eоје:иначних моменаMа целокуEним
Eсихичким EосMојањем. Сваки је о: њих само најKоље освеMљена
Mачка је:не зоне која оKухваMа све оно шMо осећамо, мислимо,
хоћемо или све оно шMо смо у је:ном MренуMку. Та цела зона је
оно шMо сачињава наше сMање. Према Mоме, за сMања Mако :ефи-
нисана можемо рећи :а нису о:војени елеменMи. Она се на-
сMављају је:на у :ру;а у Kескрајном Mоку. Ка:а Kи се наше Eос-
Mојање сасMојало о: о:војених сMања Mа:а за нас више не Kи Kило
Mрајања. 

Сама чињеница EосMојања 'несвесно; Eсихичко;' учинила је :а
је за Eсихоанализу не:овољна и:еја о свесMи као унуMрашњој
EерцеEцији „оKјекMа“ о:ређено; MиEа, како је Mо EосMављено у
класичном мо:елу. За Eсихоанализу не може :а EосMоји MиE Eер-
цеEције који Eре:сMавља Eара:и;му неEосре:не и си;урне Eер-
цеEције. Фрој: каже :а „сви Eроцеси и исEољавања које заEажа-
мо на сеKи и које не умемо :а Eовежемо с осMалим својим
Eсихичким живоMом морају KиMи Eроцењени Mако :а EриEа:ају
некој :ру;ој осоKи и разјашњени Eреко :ушевно; живоMа који се
њој EриEисује. ИскусMво Eоказује и Mо :а човек исMе оне Eроцесе
које ко: сеKе Eсихички о:Kија :а Eризна уме ко: :ру;их веома
:оKро :а EроMумачи, о:носно :а их сврсMа у :ушевни конMексM“
(Freud 1996: 66). Психоанализа је уEуMила на Mу сEецифичну – не-
свесну – EреEреку која о:враћа наше исMраживање о: власMиMе
личносMи и сEречава ;а :а :ође :о исEравних сEознаја везаних за
њу. Никаква Mежња за оMкривањем неће у „Mоку свесMи“ :овесMи
:о оMкривања несвесно;, већ само може навесMи на EреMEосMавку
о EосMојању нече; :ру;о;, :ру;ачије; о: свесMи, несвесно;. Ана-
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лизом се може уви:еMи :а су Eоје:ини разоMкривени, лаMенMни
:ушевни Eроцеси Mолико мно;о међусоKно независни као :а и
нису ни у каквој међусоKној вези, и као :а је:ни о :ру;има нишMа
не знају. „Морамо, :акле, KиMи сEремни на EреMEосMавку не само
:а у нама EосMоји нека :ру;а свесM већ и на EреMEосMавку о Eос-
Mојању Mреће;, чеMврMо;, а мож:а чак  и Kескрајно; низа сMања
свесMи, која су нама самима, као и међусоKно, неEознаMа“ (Freud
1996: 67).

НасMојањā :а се EраMи „Mок свесMи“ Eолазе о: изје:начавања
менMално; и свесно;, шMо је за Eсихоанализу MоMално неEри-
хваMљиво. Фрој: Mвр:и :а Kи менMално Eре MреKало EосмаMраMи
као нешMо шMо је Eо сушMини несвесно и шMо само случајно и Eри-
времено има својсMво које називамо свесM. Несвесни Eроцеси ни-
су, :акле, само они Eроцеси које свесM не EерциEира у MренуMку
ка:а се о:вијају не;о и они Eроцеси које не може :а EерциEира.
То нису само неEознаMи Eроцеси већ и Eроцеси које суKјекM „не
жели :а уEозна“ и који усEевају :а се намеMну сEознаји само за-
оKилазним EуMевима и у Eрерушеном оKлику Mако :а EосMају
мање или више неEреEознаMљиви.

„Ток свесMи“ није Eримерен Eсихоанализи јер она :ово:и у Eи-
Mање мо:ел свесMи као „ор;ана“ чулне EерцеEције који нам омо-
;ућава EрисMуE Eознавању менMално;. И:еји :а наши оEиси на-
ше; неEосре:но; искусMва са:рже чињенице које на неки начин
уочавамо у сеKи – нужно Kи MреKало :о:аMи и:еју :а свесM Eерци-
Eира неке :о;ађаје који се о:вијају у унуMрашњем EросMору, :ок
:ру;е, који Kи се Mакође мо;ли EерциEираMи – не EерциEира, а не-
ке Mреће не може ни :а EерциEира заMо шMо нека EреEрека сEре-
чава њихову EерцеEцију. О свесMи која је ;ле:алац Mешко :а може
KиMи речи Eо;оMово ка:а се зна :а је ;рамаMика свесних Eроцеса
различиMа о: ;рамаMике несвесних Eроцеса. Несвесни феномени
се не мо;у EосмаMраMи у смислу у коме се мо;у EосмаMраMи свес-
ни.

Психоанализа се може смаMраMи и је:ним о: врхунаца лиMера-
MуMре на крају 19. и EочеMку 20. века, али је у њену EоMврђену књи-
жевну вре:носM11 чврсMо уMкан научни EозиMивисMички рацио-
нализам: Она је Eревасхо:на научна лиMераMура. Захваљујући

11 О Mоме, међу осMалим, све:очи и ГеMеова на;ра:а која је Фрој:у, као чеMвр-
Mом лауреаMу о: њено; усMановљења, :о:ељена 1930. Ово високо Eризнање
за књижевносM ;овори само Eо сеKи, али је за Фрој:а ималo и EосеKан значај
заMо шMо ;а је у ра:у во:ила ГеMеова мисао :а Eрва и Eосле:ња сMвар која се
Mражи о: ;енија јесMе љуKав Eрема исMини.  
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Mаквом научном EрисMуEу чисMо ирационалним са:ржајима,
EсихоаналиMички MераEијски меMо: је сMицао власM на: мрач-
ним, слеEим, неEознаMим силама љу:ске Eриро:е које човеку
сMварају немале :ушевне смеMње и EаMње. То се, заси;урно, не Kи
мо;ло EосMићи у EсихоMераEијској Eракси унуMар “рационализ-
ма”. МеMо:ично исMраживање Eо:ручја несвесно;, шMо ће рећи
EосMулирањем основних EринциEа менMално; аEараMа12 на осно-
ву рационалних знања, искључивало је изје:начавање Eре:меMа
с меMо:ом EсихоаналиMичке Eсихоло;ије. Научни EрисMуE не-
свесном :елу Eсихе оMкривањем унуMрашње; закона о:ликује
научника и разликује ;а о: умеMника. СлоKо:а Eесника – у о:носу
на меMо:ичку сEуMаносM (и EсихоаналиMичко;) Eсихоло;а – у
Eриказу меан:рирања љу:ске жеље EриKављала је науци о :уши
само је:ан :ео – исMина, мож:а, на о:ређени начин, EовлашMени
:ео – њене ;рађе. 

Психоанализа се, као ни Kило која :ру;а наука, не може у науч-
ном или меMанаучном, еEисMемолошком и ;носеолошком :ис-
курсу квалификоваMи као мисMицизам, Mе схо:но Mоме ни назва-
Mи мисMицизмом. По;оMову се не може Mако квалификоваMи и
називаMи Eсихоанализа уEраво зKо; сво; научно;, :акле, ео и1со
:емисMификаMорско; сMремљења Kаш у Eо:ручју “мрачних”,
скривених, Mајних, несвесних сила :уше. ИEак, мо;ао Kи се за-
мислиMи EоеMски изузеMак у :искурсу Eесничке слоKо:е која Kи
смерала :а разорним сарказмом криMички освеMли немо;ућ-
носM, инкомEаMиKилносM и конMра:икMорносM саме EреMензије и
Eокушаја Eсихоанализе :а као наука и научни и �ера1ијски ме�о�
о :уши :ође :о својих EоMEуних сазнања Eуким веровањем у не-
свесно, мисMичним неEосре:ним сје:ињавањем с несвесним,
или Eак :ирекMним  :оживљајем несвесно;, и све Mо, наравно,
мимо разумских схваMања.  Али, EошMо Mо Eсихоанализа :о са:а
није чинила ниMи чини, Eре:ложени Mермин, назив, Mј. Eре:ло-
жена (:ис)квалификација Eсихоанализе као мисMицизма, мора-
ла Kи :а Eокаже и :окаже мисMичне или мисMицисMичке Eсихо-
аналиMичке начине :оласка :о несвесно; и Mакве ње;ове сEознаје
исMо;. УосMалом, из лин;висMике Eсихоло;ији и Eсихофизиоло-
;ији :олази Eозив :а се освеMле Eриро:а и функционисање смис-
ла у језику, а :а се лин;висMици осMави Kављење само оним шMо
може KиMи ухваћено, Eроучено и анализирано Eомоћу њених
Mехника које су EосMале све Eрецизније и конкреMније (Benvenist

12 О Mоме Eрецизно, мно;о више на :ру;ом месMу (То:оровић 2011: 48).
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1986: 180). Тиме шMо исMражује оно “исEо:” равни свесMи, и шMо
Mо “исEо:” није, како је Eоказао Лакан :ефинишући несвесно као
Kесе:у Дру;о; (Lacan 1983: 46, 184, 293) , Mако :уKоко, Eсихоанали-
за ниMи је EосMала ниMи може KиMи “мисMицизам”,13 а Eо;оMово не
“ексEерименMални мисMицизам ”, како Eре:лаже Мирјана Лон-
чар Вујновић.

Мож:а је сушMинска каракMерисMика, essentiale constitutivum, мо-
:ерне умеMносMи њен ексEерименMални каракMер, шMо је Eсихо-
анализи само :онекле EрихваMљиво: у оној мери у којој, као и
књижевносM, у о:ређеним условима EриEисује :оминанMну уло-
;у фанMазији, из;ра:њи “кула у ваз:уху” и “Kу:ним сновима”
(Freud 1992: 9). Али, екс1еримен�ални мис�ицизам је реMорички
EосмаMрано – оксиморон, ло;ички анализирано – конMра:ик-
ција, :ијалекMички схваћено – инкомEаMиKилносM, јер ексEери-
менM – не само у науци, као сMро;о о:ређени аналиMички EосMу-
Eак уMврђивања узрочно-Eосле:ичних о:носа, који, међу
научним меMо:ама, зKо; своје оKјекMивносMи, Eоуз:аносMи и е;-
закMносMи има веома висок еEисMемолошки сMаMус, не;о и ексEе-
рименM у умеMносMи и оKичном живоMу, као Eука EроKа, искусM-
вени, емEиријски Eокус, сMварни Eокушај – никако не и:е уз
мисMицизам, као чисMо веровање у Mајно, неEосре:но, само на
осећају засновано, мимо- и изванразумско, :ирекMно сје:иња-
вање са скривеном врхвовном вре:ношћу, ма шMа она Kила.

Мож:а веза ексEерименMа, као меMо:е научно; мишљења и
умеMничко; EосMуEка, указује на сро:носM која EосMоји између
Eроналазачко; научно; :уха и Eраво; умеMничко; сMваралашMва,
о:носно на са;ласносM умеMничке и научне акMивносMи. Мож:а
Mа сличносM уEућује на креацију као сушMину љу:ско; Kића, у
којој је ексEерименM – EросMо – свако искусMво слоKо:е. МеђуMим,
све ове мо;ућносMи мо;у зама;лиMи реално EосMојећу оEасносM,
коју ви:имо у ака:емској Eсихоло;ији, :а се ексEерименM Eро-
;ласи условом научносMи. АналиMичар мора увек нанова Eрила-
;о:иMи EсихоаналиMичку Mеорију сваком EацијенMу Mе у Mом

13 Француска кованица mysticisme, начињена о: ;рчке речи tà mystiká, која озна-
чава EосеKну врсMу рели;иозних оKре:а, неEримерена је за о:ређење Eсихо-
анализе као оне која оMкрива Mајну љу:ско; Kића, заMо шMо оKре:ни каракMер
мисMике не захMева оKјашњавање Mајне у смислу решења за;онеMке, ниMи у
смислу неко; Mеоријско; EонишMења саме мисMерије као Mакве, не;о је:ино
захMева риMуално учесMовање у :о;ађању које „Mајном“ Kива оKухваћено, :о-
живљено и саоEшMено. У случају Eсихоанализе се ви:ело :а �ајна не мора
наво:иMи на мисао о Mајном, скривеном, на мисMицизам.  
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смислу мора “ексEерименMисаMи”, али Mо је нешMо сасвим :ру;а-
чије о: ексEерименMа као меMо:олошко; EосMуEка. То неEресMа-
но Eоновно Eримеравање Mеорије, које Eо:разумева ра:озна-
лосM, неуморно инMересовање, али и емEаMију за :ру;о;, не може
се уклоEиMи у сMро;и ексEерименMални оквир. ПовлашMено мес-
Mо EсихоаналиMичке Eраксе о;ле:а се у јасном виђењу :а исMина
не може Mек Mако :а се изнесе; она се увек налази на :ру;ом мес-
Mу, у Eлану који се може – EсихоаналиMичким инсMруменMаријем
– схваMиMи, али који није Mу на:охваM руке. Трансфер је најKољи
EуM којим се на сцену изво:и жеља која не :оKија за:овољење, јер
се она Mа:а EреMвара у реч коју је сMрукMурирао мањак, који Eак у
основи није мањак оKјекMа, не;о мањак KивсMва. Тај мањак који
Eроузрокује ;овор не Eо:носи никакво ексEерименMисање или
маниEулисање. АналиMичар је сасMавни :ео са;оревања и са;оре-
ва с анализан:ом, шMо ;а не сEречава :а Kу:е, као и сваки суKјекM,
Eо:ељен. ИсMо се :ешава с романоEисцем који са;орева са својим
ликовима. Сама фикMивносM умеMничко; :ела сMавља у за;ра:у и
Mему суKјекMивно-оKјекMивно и свесно-несвесно. Фикција, а
Eсихоанализа ви:и књижевносM уEраво Mако, већ укључује оKа
асEекMа и изван оKа Mешко је о њој ;овориMи. То свакако не значи
неко лажно оKраћање. Такво оKраћање неком EреMEосMављеном
суKјекMу јесMе најискренија Eре:сMава сMварносMи, Kез оKзира на
Mо колико је у:аљена о: ви:љивих чињеница. То шMо је Eисање
фикција – а о чему је:ино Eсихоанализа може све:очиMи – не
значи :а је реч о нечему кривоMвореном или лажном. За
Eсихоанализу је Eрворазре:ни за:аMак :а о:;овори како ауMор
чини Eриви: сMварним. СMварносM Eриви:а или Eриви:
сMварносMи је сре:ишњи EросMор EсихоаналиMичко; разумевања
умеMносMи. Само из Mо; асEекMа мо;уће је разумеMи зашMо се
Eисац не може – а мо;ло Kи се рећи и не сме – ан;ажоваMи у
Mеорији Eисања, у оKјашњавању сво; EриEове:ањха. Он и не
:ржи Eо: конMролом сву из;ра:њу кула у ваз:уху, као шMо не
може знаMи ни оMку:а ње;ова сEосоKносM :а своје ја
самоEосмаMрањем EоцеEа на сва она Eарцијална ја :а Kи
конфликMне Mокове :ушевно; живоMа Eерсонификовао у више
јунака, како каже Фрој: (1992: 12). Никакав ексEерименM и
никаква мисMичносM не Kи мо;ли о:;онеMнуMи како је неки
снажан акMуелни :оживљај EроKу:ио у Eеснику усEомену на
неки ранији :оживљај, у;лавном из :еMињсMва, и како је из Mо;
:оживљаја са:а Eроизашла жеља која своје исEуњење налази у
Eесничком :елу. Само Eсихоанализа, која Eолази о: Eсихичко;
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аEараMа као целокуEно; Eсихичко; зKивања, може EреEознаMи
елеменMе не:авно; Eово:а, као и сMаре усEомене. АуMору је Mо
немо;уће EовезаMи. Човек јесMе Kиће које ексEерименMише и Mу
ње;ову и;ру Eсихоанализа може :а схваMи не;ујући свој
еx1еримен�ум мен�ис, инMелекMуалну и;ру, али само као научни
меMо:. О “ексEерименMалном мисMицизму”, Kар ка: је реч о
Eсихоанализи, не може се ;овориMи.

Психоанализа указује како се и на Eримерима из
књижевносMи може схваMиMи колико и како се разликују
фанMазије ко: мушкараца и жена. Ко: жена у са:ржини
фанMазија, Kило свесних Kило несвесних, за ужи�ак није
о:лучујући изKор оKјекMа љуKави не;о :ру;и моменMи. Жена
може :а :оживи ужиMак–ор;азам, рецимо, ако у Mоку о:носа
замишља :а је Mуку, или силују, или :а замишља :а је нека :ру;а
жена, Eринцеза или вамE – свеј:но, или :а је не;:е :ру;:е, :а је
о:суMна. О Mоме ;оворе, на Eример, KруMалне меMафоре Емили
Дикинсон којима она хоће, Eолазећи о: соEсMвено; Eсихичко;
реалиMеMа, :а каже како живоMом вла:ају са:омазохисMичке
крајносMи. Ко: мушкараца је оKрнуMо. За њих је изKор оKјекMа
љуKави о:лучујући и њихова се фанMазија ре:овно ре;исMрује
ко: љуKави на Eрви Eо;ле:. Класичан Eример, који је Лакан
Mумачио, EоMиче из ГеMеово; романа: изнена:на сMрасM мла:о;
ВерMера Eрема ШарлоMи ка:а је ви:и Eо Eрви EуM како храни хрEу
:еце окуEљене око ње. ШMа ов:е Eали искру љуKави и сMрасMи, Kез
Eсихоанализе није лако рећи. За мно;е ће KиMи немало
изненађење ка:а чују :а је Mо мајчинсMво. То свакако није
мисMицизам. УEраво суEроMно: :емисMификација.

Да Eсихоанализа не Eосе:ује Mеорију Eсихичко; аEараMа и
инсMруменMе за схваMање свих EокреMачких сна;а у човеку, не Kи
Kила у сMању :а о:;овори на EиMање шMа је човек. Колриџово уEо-
зорење :а је EиMање шMа је Eоезија – Kлиско EиMању шMа је Eес-
ник, и :а о:;овор на је:но оKухваMа и о:;овор на :ру;о (Lešić 1988:
9), указује колико је Eсихоанализа као наука о :уши Eозвана и
на:лежна и у Eо:ручју књижевносMи, и Mо уEраво она Eсихоана-
лиза коју је Си;мун: Фрој: из;ра:ио и којој су се најзначајнији
аналиMичари, EоEуM Жака Лакана, враћали :а Kи сачували ор;и-
налну верзију.
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SUMMARY PSYCHOANALYTIC REALITY OF PROSE

Scientific methods of a particular field of knowledge can not be
freely applied to a different field without any adjustments or reser-
vations. Openness to a different approach is detrimental here.
According to Nothrop Frye, psychonalysis in literature tends to “blur
the lines between methods”(Frye 1979: 383) thus increasing open-
ness. Therefore, the anxiety that exists between the theory of
psychonalysis and the practice of psychoanalytic therapy will follow
the application of psychoanalysis to other scientific fields. Solid
grasp of the theory of psychoanalysis is incomplete without under-
standing its practical implementation in the domain of pain as its
priviledged source of truth. Even Jacques Lacan emphasized this by
distinguishing between understanding and knowing Jacques Derri-
da’s psychoanalysis. 

The interdisciplinary activity, valued today as an important aspect
of research, cannot be accomplished by simple confrontations
between various specialized branches of knowledge. According to
Roland Barthes, interdisciplinary work is not a peaceful operation: it
begins effectively when the solidarity of the old disciplines breaks
downto the benefit of a new object and a new language, neither of
which is in the domain of those branches of knowledge that one
calmly sought to confront (Barthes 1986b:181). Mirjana Lončar
Vujnović proposes, following Barthes logic, to substitute the term
psychoanalysis with the term “experimental mysticism” (Lončar
Vujnović 2014: 46). Her proposition has no semantic justification
(and not only for its failed attempt at oxymoron) let alone scientif-
ic.The exploration of the unconscious psyche which is unknown and
irrational – designated under certain circumstances as the explora-
tion of the mystical as a hidden, secret part of a man’s soul – was
scrutinized in psychoanalysis by employing a rigorous scientific
method in reverence to the methods of the natural sciences. Further-
more, due to the nomothetic-ideographic and discursive nature of
psyche, psychoanalysis also included the hermeneutic methodperti-
nent to the research of various symptoms and sintomas, as well
asgenesis and telos. 
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