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DSM-5: ПРЕГЛЕД 
МЕТОДОЛОШКОГ ПОСТУПКА

САЖЕТАК. Савремене класификације менталних поремећаја послужиле су да се

психијатрија и психопатологија врате у биомедицински модел. Након

више од тридесет година, синдроматски приступ нозографији доводи

се у питање са филозофских и методолошких аспеката. Циљ овог рада

је да представи методолошки поступак у креирању класификацији

менталних поремећаја, почевши од DSM-III, преко неколико принципа:

то је, пре свега, прокламовани „атеоретски приступ” класификацији,

који је примењиван код креирања критеријума за поремећаје који се

називају „операционализованим”, а затим и „номотетски приступ”,

који је представљен као једино легитимно средство за доношење за-

кључака о менталним поремећајима. Исход овог методолошког поступ-

ка могуће је пратити кроз његове резултате: мере поузданости и валид-

ности нозолошких категорија, као и питања психијатријског коморби-

дитета, који се види као артефакт методолошког поступка. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: DSM-5, ментални поремећаји, психијатријска нозологија, биомеди-

цински модел.
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НозолоTија менFалних 4оремећаја не оTраничава свој уFицај са-
мо на оCлик и квалиFеF класификације, неTо о1ражава 1оминан-
Fну 4ара1иTму у конце4Fуализацији 4оремећаја, у ономе шFо је
Кун (Kuhn, 1996) назвао „нормалном науком”. У 4ракFичном
смислу, класификација уFиче и на 1ијаTносFиковање, 4уCлика-
ције, исFраживања, креирање 4олиFике и финансија у оCласFима
менFалних 4оремећаја и орTанизацију служCи, 1акле о1ређује
све ас4екFе унуFар 4рофесионалноT 4оља. ОFу1 велика 4ажња
4рофесионалне и лаичке јавносFи 4освећена оCјављивању ПеFоT
из1ања ДијаTносFичкоT и сFаFисFичкоT 4риручника за менFалне
4оремећаје, скраћено: DSM-5 (American Psychiatric Association,
2013), који ће, 4о4уF 4реFхо1них из1ања, служиFи као званична
класификација менFалних 4оремећаја у САД, али и у 1руTим
земљама ван анTлосаксонскоT TоворноT 4о1ручја. 

У ра1у који је не1авно оCјављен (Јовић, 2014) 4риказане су нај-
шире меFо1олошко/филозофске 4реF4осFавке ове класифика-
ције, сумиране на сле1ећи начин: менFални 4оремећаји су кон-
ци4ирани као CолесFи 4рема Cиоме1ицинском мо1елу, и јасно
су о1војени о1 „з1равоT” функционисања, а 4осле1ица су 4аFо-
лошкоT 4роцеса у мозTу, и манифесFују се син1ромима за које се
4реF4осFавља 1а имају с4ецифичну еFиолоTију. На4рављен је
4окушај 1а се 4окаже 1а враћање 4сихо4аFолоTије у Cиоме1и-
цински мо1ел није 4омоTло 1а се 1ефинишу 4иFања „CолесноT” и
„з1равоT”, ниFи 1а се нађу решења еFио4аFоTенезе како је зами-
шљено у време креирања ТрећеT из1ања (American Psychiatric As-
sociation, 1980). Преко Fри1есеF Tо1ина 1оминације Cиоме1ицин-
скоT мо1ела који је Fа1а инауTурисан 1овело је 1о лавине
криFика о1 сFране клиничара (Greenberg, 2013; Muller, 2007), али
и 4роминенFних заTоворника схваFања менFалних 4оремећаја
као „CолесFи мозTа” (Andreasen, 2007; Insel, 2013); у фокусу 4ажње
је „ме1икализација оноTа шFо се може смаFраFи уоCичајеним
љу1ским искусFвом (Horwitz i Wakefield, 2007, 2012). ИсFовреме-
но је за4ажен снажан 4орасF инFересовања за филозофију 4сихо-
4аFолоTије, шFо је вероваFно 4осре1ни знак кризе у вла1ајућој
4ара1иTми и 4оFреCи 1а се 4оново 4реис4иFају основне 4реF4о-
сFавке развијене се1ам1есеFих Tо1ина 4рошлоT века и инауTури-
сане Трећим из1ањем. 

Циљ овоT ра1а је 1а 4ре1сFави основе меFо1олошкоT 4осFу4ка
у креирању класификација менFалних 4оремећаја, 4очевши о1
DSM-III. СмаFрамо 1а је неколико 4ринци4а кључно: 4ре свеTа
4рокламовани „аFеореFски 4рисFу4” класификацији, који је
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4римењиван ко1 креирања „о4ерационализованих” криFерију-
ма за 4оремећаје. Сле1ећи је „номоFеFски 4рисFу4”, који је озна-
чен као је1ино леTиFимно сре1сFво за 1оношење закључака о
менFалним 4оремећајима. Исхо1 овоT меFо1олошкоT 4осFу4ка
моTуће је 4раFиFи кроз мере 4оуз1аносFи и вали1носFи нозо-
лошких каFеTорија, као и 4иFања коморCи1иFеFа. 

АТЕОРЕТСКИ ПРИСТУП

КреаFори DSM-III су се, а 4ре свеTа РоCерF С4ицер, 4оFру1или 1а
4ринци4 4о коме ће се конци4ираFи нова класификација назову
„аFеореFским”, Fј. ослоCођеним о1 Cило каквих еFиолошких Fео-
рија. „ПрисFу4 који је 4римењен у DSM-III је аFеореFски у о1носу
на еFиолоTију или 4аFофизиолошки 4роцес осим ко1 оних 4оре-
мећаја ко1 којих је ово јасно усFановљено и сFоTа укључено у 1е-
финицију 4оремећаја.” (American Psychiatric Association, 1980,
сFр. 6–7). УмесFо екс4лициFних Fеорија које Cи Cиле Cлиже је1-
ном Fеоријском 4равцу, ауFори су 1екларисали неуFрални 1е-
скри4Fивни или „феноменолошки” 4рисFу4, из најмање 1ва
4раTмаFична разлоTа (Follette & Houts, 1996): 4рви је 1а нова кла-
сификација Cу1е 4рихваFљива шFо ширем 1елу сFручне јавно-
сFи, а 1руTи, 1а се 4оFисне Fа1а 1оминанFна 4сихоаналиFичка
Fеорија. Али оно шFо је названо „аFеореFским”, за4раво је Cио
им4лициFни Cиоме1ицински мо1ел, који само није (1овољно
јасно) наTлашен, али који је „Cило лако 1е1уковаFи из са1ржаја”
(Follette & Houts, 1996). 

О1лучујући уFицај на меFо1олоTију која је 4римењена у ра-
звоју DSM-III имала је Tру4а 4сихијаFара са УниверзиFеFа Ва-
шинTFон у СенF Луису, 4ре1вођени Елијем РоCинсом и Семјуе-
лом Гузејом (Eli Robins, Samuel B. Guze). Они су 4ре1ложили фазе
које су нео4хо1не 1а Cи се ус4осFавила 1ијаTносFичка ваљаносF и
4оуз1аносF 4сихијаFријских CолесFи: 1) клинички о4ис; 2) лаCо-
раFоријске сFу1ије (у које су укључени и 4сихолошки FесFови,
„ка1а је 1оказано 1а су 4оуз1ани и ре4ро1уциCилни”); 3) раз1ва-
јање о1 1руTих 4оремећаја; 4) сFу1ије 4раћења (follow-up); и 5) 4о-
ро1ичне сFу1ије (Robins & Guze, 1970). Овим фазама касније је
4ри1о1аF и различиF о1Tовор на FреFман (који је укључивао и
фармакоFера4ију и 4сихоFера4ију) (Regier, Narrow, Kuhl, & Kup-
fer, 2009). Наве1ене фазе су схваћене као „вали1аFори” којима Cи
се 4оFвр1ило 4осFојање о1ређене 4сихијаFријске CолесFи. Ти ва-
ли1аFори су осFали окосница у развоју свих 1аљих из1ања
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DSM-а, иако нису мо'ли )и*и +о*врђени ем+иријским +у*ем; „Ори-
Tинални вали1аFори РоCинса и Гузеја нису 4оFвр1или му1росF
4осFојеће сFрукFуре” (Regier et al., 2009). У основи они су 4ре1-
сFављали „1ео ме1ицинскоT мо1ела 4сихијаFрије који се моTао
1иференцираFи о1 Cио4сихосоцијалноT мо1ела” (Porter, 2013).
ИсFи ови ауFори су и екс4лициFно 4оFвр1или 1а иза аFеореFскоT
сисFема сFоји Cиоме1ицински мо1ел: „Мозак, и како мож1ани
механизми сFоје у вези са функционалним 4оремећајима смаF-
рали Cи се 4рвим циљем 4сихијаFрије ме1ицинскоT мо1ела”,
или касније: „Ме1ицински мо1ел је Cез a priori Fеорије, али 4ос-
маFра мож1ане механизме као 4риориFеF” (Compton & Guze,
1995). Ка1а су оCјавили 1а њихов конце4F вали1носFи није засно-
ван на „a priori 4ринци4има”, желели су 1а се у1аље о1 4сихоана-
лиFичке Fеорије, али „Cи Cило Fачније рећи 1а је њихово схва-
Fање вали1носFи засновано на 1руTачијим a priori 4ринци4има
неTо у 4сихоанализи и, а FреCа Fо на4оменуFи, различиFим a
priori 4ринци4има неTо оних ко1 4раTмаFизма” (Porter, 2013, сFр.
65). 

АFеореFски 4рисFу4 је схваћен као 4овраFак Кре4елиновској
4сихијаFрији, и DSM-III и МКБ-10 изTрађени су на Fај начин. Он је
насFао у 1руTој 4оловини 1евеFнаесFоT века, ка1а се ис4осFавило
1а је немоTуће лоцираFи неуро4аFолошке 4ромене ко1 4сихија-
Fријских CолесFи: лекари су се Fа1а окренули о4исивању, 4рво
клиничке слике али он1а и 4риро1ноT Fока CолесFи, који је Fре-
Cало 1а Cу1е с4ецифичан. У основи, ова и1еја је „4осFулирала
4осFојање инFринзичкоT о1носа између клиничких сим4Fома,
лонTиFу1иналноT Fока и исхо1а и мож1ане 4аFолоTије. Ако Cи
ова веза Cила 4оказана кроз клиничку о4сервацију, сFу1ије
4раћења и неуро4аFолоTију, заје1ничка еFиолоTија Cи се моTла
4реF4осFавиFи и 4оремећај Cи се 4осмаFрао као „4риро1ни Cо-
лесни енFиFеF”, који чека оFкриће своT „с4ецифичноT узрока”
(Jablensky, 2005). Јас4ерс ову и1еју назива „и1ејом 4аFолошкоT
енFиFеFа”, и ви1и је као „и1еју у КанFовом смислу, 4ојам за1аFка
чији је циљ немоTуће 1осFићи, 4ошFо се циљ налази у Cесконач-
носFи; у4ркос Fоме она указује на 4ло1оносни 4равац исFражи-
вања” (Jaspers, 1978, сFр. 536). И 1аље: „Али заCлу1а 4очиње Fамо
T1е се умесFо и1еје 1аје 4риви1 4осFиTнуFе и1еје, Fамо T1е се
умесFо 4оје1иначноT исFраживања 1ају TоFова излаTања о 4аFо-
лошким енFиFеFима, као о 1еменцији 4рекокс и маничко 1е4ре-
сивној е4изо1и” (ibid.)2. Значај Кре4елиновоT 4рисFу4а Гузеј и
1руTи ро1оначелници Cиолошке 4сихијаFрије конкреFизовали
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су 4реузимајући ознаку „нео-кре4елијанаца” (Compton & Guze,
1995). Пара1окс и ов1е лежи у чињеници 1а изTле1а 1а је сам Кре-
4елин на4усFио ову каFеTоријалну 4о1елу 4ри крају живоFа и 1о-
шао 1о сFановишFа које је више1имензионално (Kendell & Jablen-
sky, 2003).

Временом је „аFеореFски 4рисFу4” – који је већ оCјашњен као
4овраFак Кре4елиновој меFо1олоTији – изје1начен са „1ескри4-
Fивном 4сихо4аFолоTијом”. То је 4о1ручје које Cи FреCало осFаFи
Cез FеореFских конце4аFа и засниваFи се само на о4исивању и
каFеTоризацији: „Хи4оFеFски 4сихо4аFолошки консFрукFи (н4р.
о1CрамCени механизми, 4сихолошке реакције) 4ре1сFављају 4а-
ра1иTму различиFу о1 оне у 1ескри4Fивној 4сихо4аFолоTији. Ми
не рас4рављамо о Fим и1ејама. За ме1ицинску 1ијаTнозу они су
4реFерано инFер4реFаFивни и не1осFаје им оCјекFивна 1ефини-
ција” (Taylor & Vaidya, 2009, сFр. X). И1еја 1а је 4сихо4аFолошке
чињенице моTуће „о4исиваFи” Cез FеореFскоT сисFема има своју
1уTу Fра1ицију и сеже 1о Карла Јас4ерса, који је засFу4ао Fакав
сFав у својој О+ш*ој +сихо+а*оло'ији. Он каже: „Морамо о1CациFи
све 1оминанFне Fеорије, 4сихолошке консFрукције, сва Fума-
чења и 4роцене, морамо се 4освеFиFи само ономе шFа разумемо
у њеTовом сFварном 4осFојању, шFо можемо разликоваFи и о4и-
саFи” (Jaspers, 1978, сFр. 54). Он је свој 4рисFу4 назвао „феномено-
лошким” и 4овезао Tа са Хусерловом феноменолоTијом, ма1а је
4иFање 1а ли је у Fа 1ва 4рисFу4а моTуће наћи сличне елеменFе
(Berrios, 1993), и иако „насу4роF ономе у шFа се оCично верује у
клиничким круTовима, феноменолози ника1а нису Cили заинFе-
ресовани за 4реузимање 4ри4иFомљених, [а камоли] Fеоријски
неуFралних 1ескри4ција” (Berrios, 1989). 

Јас4ерсова 4сихо4аFолоTија и конце4Fи на које се са1а 4озива
ака1емска 4сихијаFрија велика су Fема коју FреCа 1о1аFно ра-
свеFлиFи. Је1ан 4ример је 1ефинисана каракFерисFика 1ескри4-
Fивне 4сихо4аFолоTије 1а Cу1е заинFересована за форму а не за
са8ржај сим4Fома. О Fоме Јас4ерс каже: „При о4исивању кон-

2 По1ела између 8еменције +рекокс (коју Блојлер касније 4реименује у схизо-
френију) и манично-1е4ресивне 4сихозе (која у из1ањима DSM и МКБ 1о-
Cија име Cи4оларни 4оремећај), јесFе најважније Кре4елиново наслеђе, на-
сFало на основу 4раћења 4риро1ноT Fока CолесFи; ова „Кре4елинова 1ихо-
Fомија” није 4оFврђена у исFраживањима, 4осFојала су очекивања 1а се она
измени у DSM-5 шFо се није 1есило (Craddock & Owen, 2005, 2010), у међувре-
мену је о4оврTнуFа и и1еја о 4роTресивном 4ро4а1ању коTниFивних функ-
ција у 1еменцији 4рекокс (Zipursky, Reilly, & Murray, 2012), које је чинило
окосницу разликовања између 1ва енFиFеFа.
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креFноT 1ушевноT живоFа нама је 1о1уше нео4хо1но разумевање
о1ређених са1ржаја о1ређеноT човека, али, феноменолошки, нас
инFересује форма” (ibid.). Али 4роCлем је шFо о1вајање форме о1
са1ржаја сим4Fома није а*еоре*ско: овај 4осFу4ак у сеCи са1ржи
им4лициFну Fеорију о мо1уларносFи мозTа и 4осFојању 4сихич-
ких функција, 4а Fо FреCа 4ојасниFи. Ако нам 4ацијенF сао4шFи
1а „чује Tласове” ми можемо 1а закључимо 1а се ра1и о ау1иFив-
ним халуцинацијама, Fј. 4оремећају 4ерце4ције и Fо Cи за1ово-
љило услове 1ескри4Fивне 4сихо4аFолоTије. ШFа нам Fа инфор-
мација он1а Tовори – 1а је афекFиран „чулни а4араF”, Fј. 1а је
4реF4осFављено 4аFофизиолошко ошFећење неT1е између сен-
зора и виших корFикалних ценFара? То 4осFаје јасно ка1а се чиFа
исFорија конце4Fуализације халуцинација, са 4иFањима као шFо
су 4ериферне и ценFралне халуцинације или 4сеу1охалуцина-
ције (Berrios, 2002, сFр. 60). Али се 4осFавља и 4иFање 1а ли се
„звучне халуцинације” моTу оCјасниFи ошFећењем 4ерце4ције?
Како у Fом случају о1војиFи 4ерце4Fивни 4роцес о1 1руTих коT-
ниFивних, н4р. о1 меморије, ка1а – као на 4римеру 4осFFраумаF-
ских халуцинација – звук 4ре1сFавља сећање на сFварни 1оTађај
у FренуFку Fрауме? У4раво су4роFно, можемо 1а 4иFамо и за са-
1ржај – Fј. шFа Fи Tласови Tоворе. О1 FоT FренуFка можемо 1а ин-
Fер4реFирамо, Fј. 1ајемо о1ређено значење Fим са1ржајима: 1а
ли је Fо Tлас умрле мајке која 1озива, Tлас не4ријаFеља са 4рве
линије фронFа, или не4ознаFи Tлас који 4онашање 4раFи
осуђујућим коменFарима? 

МноTо 4ре оCјављивања DSM-5, и1еја о аFеореFском 4ринци4у
класификације је Cила криFикована, осFављајући 4о сFрани
чињеницу 1а је „DSM екс4лициFно аFеореFски а им4лициFно
Cиолошки мо1ел” (Follette & Houts, 1996). ПроCлем је 8а ли а*ео-
ре*ска *аксономија уо+ш*е може о)ез)е8и*и научни +ро'рес, јер се
она заснива само на о4сервацији, а Fо мора нужно 1а усложњава
класификацију и 4овећава Cрој каFеTорија, као шFо и јесFе случај
са DSM-ом. ДоCра аналоTија нам 1олази из Cиолошке Fаксоно-
мије – 4ре увођења Дарвинове Fеорије, Cиолошке класификације
су се заснивале на 4ре4ознавању 4овршних каракFерисFика ор-
Tанизама, 4а се и Cрој каFеTорија које су Cиле нео4хо1не 1а се
о4ишу све варијације умножавао. Са Fеоријом еволуције моTли
су 4очеFи 1а се корисFе филоTенеFски и касније TенеFски кон-
це4Fи, шFо је 1овело 1о 4оје1носFављивања и смањења Cроја ка-
FеTорија. Таксономија је „4ресFала 1а оCавља 4осао оCјашњавања
и умесFо FоTа је 4осFала 4ре1меF који FреCа 1а се оCјасни” (Fol-
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lette & Houts, 1996); научни 4роTрес се 1ешава ка1а 4осFоји ре1ук-
ција Fаксономских каFеTорија усле1 (а1екваFне) Fеорије; умно-
жавање каFеTорија је, на4роFив, знак 1а 4роTреса нема. 

ОПЕРАЦИОНАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ

ПрисFу4 којим су 1ефинисани криFеријуми за нозолошке енFи-
FеFе у DSM-у називају се „о4ерационалним”: „Дефиниције ин1и-
ви1уалних 4оремећаја које сачињавају о4ерационализовани се-
Fови 1ијаTносFичких криFеријума сачињавају срж DSM-5 за
клиничке и исFраживачке сврхе” (American Psychiatric Associa-
tion, 2013, сFр. 10). Дефинисани криFеријуми (који се сасFоје о1
сим4Fома и знакова али и 1руTих услова), морају CиFи ис4уњени
1а Cи Cила 4осFављена о1ређена 1ијаTноза3. 

О1ре1ница „о4ерационализовани криFеријуми” није се
4ојављивала у ранијим из1ањима. У DSM-III Tовори се о „с4еци-
фичним 1ијаTносFичким криFеријумима” (American Psychiatric
Association, 1980, сFр. 8); у DSM-IV Fермин се 4ојављује на неколи-
ко месFа, али ника1а 1а се усFвр1и 1а су 1ијаTносFички криFе-
ријуми о4ерационализовани; 4рви 4уF ка1а се с4омиње, каже се
1а не 4осFоји још увек о4ерационализована 1ефиниција менFал-
не CолесFи: „Конце4Fу менFалноT 4оремећаја, као и мноTим 1ру-
Tим конце4Fима у ме1ицини и науци, не1осFаје конзисFенFна
о4ерационална 1ефиниција која 4окрива све сиFуације” (Ameri-
can Psychiatric Association, 1994, сFр. XXI). И у 1руTим ре4резенFа-
Fивним ра1овима о основама DSM-а 4ре се Tовори о „екс4лициF-
ним” (Regier et al., 1998, 2009), „с4ецифичним 1ијаTносFичким
криFеријумима” или „формалним 1ијаTносFичким криFерију-
мима” (Feighner et al., 1972). А и4ак се са1а 4онавља 1а се о1 Фај-
нерових криFеријума у 4сихијаFрији сисFемаFски корисFе о4е-
рационализовани криFеријуми, шFо се ви1и као „је1ан о1 Fри
кључна 1о4риноса 4сихијаFрији” (Kendler, Muñoz, & Murphy,
2010) (уз 4овраFак инFересовања за Fок CолесFи и наTласак на ем-
4иријској 4оFвр1и 1ијаTносFичких криFеријума). Да Cи разуме-
ли важносF овоT 4иFања, 4оFреCно је 4рво разјасниFи ш*а је о+е-
рационализација?, заFим ш*а је о+ерационализација у +сихоло'ији?
(о1акле је 1ошла у 4сихијаFрију), и ш*а је о+ерационализација у
DSM-у?

3 Насу4роF DSM-у, у МКБ класификацији 1аFа су само 1ијаTносFичка у4уF-
сFва, и ово је највећа разлика између DSM и МКБ класификација, а МКБ-11
ће, Fакође, са1ржаваFи само нараFивне о4исе (Maj, 2011).
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И1еја о о4ерационализацији насFала је у 4рвој 4оловини 1ва-
1есеFоT века као 4окушај 8ефинисања Fеоријских конце4аFа, Fј. ус-
4осFављања сиTурне, оCјекFивне везе између конце4Fа и њему
о1TоварајућеT, референFноT оCјекFа у 4риро1и (Parnas & Sass,
2008, сFр. 246). и „ера1икације свих а4сFракFних конце4аFа, њи-
ховим 4овезивањем за с4ецифичне о4ерације 4уFем којих су ме-
рени” (Green, 1992). Увео их је 1927. Tо1ине физичар Бриџман
(P.W. Bridgman); њеTова изјава је: „Конце4F није нишFа више неTо
сеF о4ерација” (Feest, 2005). Иако је чесFо 4оисFовећиван са ло-
Tичким 4озиFивизмом, 4озиFивисFи су, 4осле 4очеFноT 4рихва-
Fања, о1Cацили о4ерационализам јер је „улFимаFивно неиз-
во1љиво 4реFерано 4оје1носFављивање ексFремно за4еFљаноT
4роCлема значења” (Green, 1992). Бриџман је сам 1о 4е1есеFих
Tо1ина о1Cацио о4ерационализам, изјавивши (1954. Tо1ине) 1а
се „осећа као 1а је сFворио ФранкеншFајна” (Green, 1992). Али ин-
FересанFно је, или неоCично, 1а је у4раво у 4сихолоTији о4ераци-
онализам 4осFао 4осеCно 4ривлачан (Feest, 2005). 

О4ерационализам су у 4сихолоTију увели CихејвиорисFи, из-
међу осFалих Скинер и СFивенс (B.F. Skinner; S.S. Stevens) јер су а4-
сFракFни 4ојмови као шFо су коTниција, инFенција, наTон и 1р.
са1а моTли CиFи „ера1ицирани” и 4реве1ени на елеменFе 4она-
шања који су (4реF4осFављено) моTли CиFи мерени4. Привлач-
носF о4ерационалних 1ефиниција 4сихолозима може CиFи ра-
зумљива, јер оCезCеђује осећање оFклона о1 с4екулација и
4реF4осFавки и враћање на Fерен „чврсFих чињеница”. У Fом
смислу је 4осFу4ак у развоју DSM-а аналоTан, јер се сво1и на 4о-
враFак из а4сFракFних 4ојмова у о4ажљиве )ихејвиоралне фено-
мене разумљиве свима. Уколико узмемо само неку о1 Cазичних
емоција, н4р. Cес, или неки о1 сим4Fома у DSM-у, н4р. 1е4ресив-
но рас4оложење, „верски за4ис међу 4сихолозима Cи Cио 1а у
циљу с4ровођења ем4иријскоT исFраживања свака о1 варијаCли
која се ис4иFује 4рво мора CиFи о4ераFивно 1ефинисана” (Green,
1992). ПошFо не можемо 1а 8ирек*но меримо Cес 4рво ћемо о1ре-
1иFи ин1икаFоре – који су 4ракFично увек физиолошки или Cи-
хејвиорални – варијаCле коју желимо мериFи, н4р. јачину Tласа
или крвни 4риFисак, а који се са Cесом 4овезују 4реко FеоријскоT

4 Рецимо: „УнуFрашњи феномени као шFо су мисао, емоција и амCиција нису
1ео Cазичних 1ефиниција 4сихолоTије јер они нису оCсерваCилни. Они су
конце4Fи, закључци из 4онашања” (Gregory Kimble, 4рема (Green, 1992)). О4е-
рационализам је о1лично 4оFкре4ио основну Fезу 1а је „инFелиTенција оно
шFо FесFови инFелиTенције мере”.
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конце4Fа. Оно шFо 1елује као основни 4роCлем о4ерационализ-
ма у 4сихолоTији јесFе и1еја 1а ако је „Fен1енција […] 1а сваки
ин1иви1уални акF мерења 4реFвори у конце4F 4о сеCи”, Fј. 1а
ако је нешFо измерено он1а оно у сFварносFи и 4осFоји. Момиро-
вић Fо каже на сле1ећи начин: 

„НажалосF, мноTи консFрукFи у 4сихолоTији [...] еTзисFирају,
сFроTо узевши, само на номиналном нивоу. Чињеница 1а се неком
консFрукFу може 4ри1ружиFи неко име, и 1а се њеTов са1ржај мо-
же о4исаFи неким, 1о4усFимо конзисFенFним, ску4ом верCалних
исказа, није никакав 1оказ 1а се Fај консFрукF о1носи на нешFо шFо
сFварно 4осFоји, ниFи је конзисFенFносF исказа којима је о4исано
оно на шFо се консFрукF о1носи икакав 1оказ 1а је Fа 1ескри4ција
а1екваFна” (Momirović, 1997). 

О4ерационализам у 4сихолоTији 4ре1сFавља још је1ну о1 Fема
којима ов1е није моTуће 1аFи више 4росFора. Али она је 4осеCно
важна зCоT и1еолошких 4озиција које су заузеFе у о1Cрани (или
на4а1има) на улоTу о4ерационалних 1ефиниција; ако је са 4си-
холозима још увек моTуће разTовараFи о Fоме 1а не 4осFоји Fако
нешFо као шFо је „аFеореFски 4рисFу4”, 4оFреCа за о4ерационал-
ним 1ефиницијама као 1а се не сме 1ово1иFи у 4иFање. И 4оре1
криFика чврсFа увереносF о4сFаје: 

„О4ераFивна 1ефиниција је миF, осFаFак засFареле филозофије
науке, али миF који наређује о1аносF већини 4сихолоTа. ... Али
уклоњен из своT исFоријскоT конFексFа и лишен своT филозофскоT
о4рав1ања, о4ерационализам је 4осFао амајлија а „о4ераFивна 1е-
финиција” лиFурTијска фраза. НасFављена у4оFреCа о4ераFивних
лиFурTија заFвара очи 4сихолозима 4ре1 4риро1ом науке као
4раTмаFичне CорCе љу1ских умова са искусFвеним чињеницама”
(Green, 1992).

А како је о4ерационализовано н4р. „1е4ресивно рас4оложе-
ње” у DSM-у? У криFеријумима за „Велики 1е4ресивни 4ореме-
ћај”, оно је је1ан о1 1евеF сим4Fома и 1ефинисано је као: „Де4ре-
сивно рас4оложење већи 1ео 1ана, скоро сваки 1ан, ин1иковано
или суCјекFивним извешFајем (н4р. осећа се Fужно, 4разно, Cез-
на1ежно), или о4сервацијом о1 сFране 1руTих (н4р. 1елује у4ла-
кано)” (American Psychiatric Association, 2013, сFр. 160). Ви1имо 1а
је 1е4ресивно рас4оложење 1ефинисано или на основу исказа
који нам суCјекF ну1и или на основу 4осмаFрања/изTле1а суCјек-
Fа, Fј. на основу +онашања. Ако се о4ерационализација заснива
само на 4онашању 4ацијенаFа, Fо 4о1разумева искључивање
разумевања или 1оживљавања њиховоT емоционалноT сFања
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менFалним 4роцесима који су инхеренFни љу1ској комуника-
цији, Cез оCзира како се звали: ем4аFија, 4ројекFивна и1енFифи-
кација, Јас4ерсово „разумевање” (Verstehen); 1акле, уки1ање је1-
ноT 4роцеса који јесFе 1уCоко суCјекFиван али нераски1ив о1
основне 4риро1е разумевања 1руTоT љу1скоT Cића. Ако се овај
4роцес искључује и са 4рвоCиFно 1оCрим намерама (1а се смањи
4рисFрасносF и Fако онемоTући оCјекFивизација ис4иFиваноT
феномена), у коначном разумевању основних елеменаFа кли-
ничке слике јер ће резулFоваFи Cрисањем FоT феномена из цело-
ку4не слике5. До1аFни 4роCлем јесFе шFо искључивање ем4аFиј-
скоT разумевања омоTућава 1а се ис4иFивање „оCјекFивизује” 1о
нивоа ка1а се вали1ним 1оживљава 4оје1носFављен исказ
суCјекFа у форми резулFаFа на н4р. инсFруменFима за само4ро-
цену. 

За4раво, овакав конце4F DSM-а је и насFао не4осре1но из кон-
сFрукције 4сихолошких инсFруменаFа: Фајнерови криFеријуми
су оCјављени 1972. Tо1ине (Feighner et al., 1972); С4ицер, Ен1икоF
и РоCинс су на4равили „ДијаTносFичке криFеријуме за исFражи-
вање” Fако шFо су Фајнерове криFеријуме „елаCорирали и 4ро-
ширили” (Spitzer, Endicott, Robins, Kuriansky, & Gurland, 1975). Из
њих је 4ак насFао „У4иFник за афекFивне 4оремећаје и схизо-
френију”, а Fа1а је већ 4осFојао „У4иFник са1ашњеT сFања”6, који
је Cио 4о1ржан ком4јуFерским 4роTрамом (CATEGO) а ослањао се
на МКБ-9. У основи, ови сFрукFурисани инFервјуи су 4окушавали
1а реше 4иFање 4оуз1аносFи (reliability) коTа С4ицер и сара1ници
називају „кључним 4роCлемом у 4сихијаFрији, који уFиче и на
клинички ра1 као и на исFраживања меFо1а за 4оCољшање 4си-
хијаFријскоT FреFмана” (Spitzer et al., 1975), Fако шFо ће 1аFи јас-
на 4иFања која се 4осFављају 4ацијенFу, у4уFсFва како се Cо1ују
о1Tовори и 4роце1уре (са или Cез ком4јуFера) како 1а се Fим 4у-
Fем 1ође 1о 1ијаTнозе. У сенци 4роCлема са 4оуз1аношћу Cило је
4оFреCно 4оF4уно ре8укова*и уло'у ин*ервјуера, Fј. искључиFи Cи-
ло какву врсFу „клиничкоT су1а”, Fако 1а је већ за сле1ећу верзију

5 Ти4ичан 4ример јесFе осећање кривице ко1 4осFFраумаFскоT сFресноT 4о-
ремећаја (ПТСП): иако је наве1ено као сим4Fом 4о1 криFеријумом Д у
DSM-III (American Psychiatric Association, 1980): Кривица зCоT 4реживљавања
ка1а 1руTи нису, или зCоT 4онашања које је Cило 4оFреCно за 4реживља-
вање”, сFр. 238., изCачен је већ из DSM-III-R. 

6 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – SADS, и Present State Exemination.
Касније су насFали Diagnostic Interview Schedule (DIS), заснован на DSM-III и
Structured Clinиcal Interview for DSM-III-R (SCID), а 4аралелно са њима Composite
International Diagnostic Interview (CIDI) заснован на МКБ-10. 
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1ијаTносFичкоT инFервјуа заснованоT на DSM-III (DIS) Cило 4о-
FреCно 1а Cу1е „на4рављен за у4оFреCу о1 сFране лаичких инFер-
вјуера уз је1ну не1ељу инFензивноT FренинTа”, ориTинално 1а Cи
се смањили Fрошкови ECA сFу1ије7 (Spitzer, Williams, Gibbon, &
First, 1992). У DSM-III се јасно каже 1а је Fен1енција Cила 1а се кри-
Fеријуми 4осFаве Fако 1а Cу1у лако 4ре4ознаFи: „За овај 4рисFу4
се може рећи 1а је ’1ескри4Fиван’ у Fоме шFо су 1ефиниције 4о-
ремећаја Tенерално сачињене о1 о4иса клиничких каракFери-
сFика 4оремећаја. Ове каракFерисFике су о4исане на најнижем
нивоу закључивања (inference) нео4хо1ном 1а се о4ише шFа је ка-
ракFерисFична црFа 4оремећаја. ЧесFо је ре1 закључивања рела-
Fивно низак, и каракFерисFичне црFе се сасFоје о1 лако 4ре4о-
знаFљивих Cихејвиоралних знакова и сим4Fома, као шFо је
1езоријенFација, 4оремећај рас4оложења или 4сихомоFорна
аTиFација. За неке 4оремећаје и4ак, 4осеCно за 4оремећаје лич-
носFи, нео4хо1ан је мноTо виши ниво закључивања. На 4ример,
је1ан о1 криFеријума за Tранични 4оремећај личносFи јесFе ’4о-
ремећај и1енFиFеFа који се манифесFује несиTурношћу око не-
колико 4иFања везаних за и1енFиFеF, као шFо су слика о сеCи,
ро1ни и1енFиFеF, 1уTорочни циљеви или изCори у каријери,
оCрасци 4ријаFељсFава, вре1носFи и лојалносFи’” (American Psy-
chiatric Association, 1980, сFр. 7). 

DSM-III је за4раво Cио насFавак или „врхунац” исFе (исFражи-
вачке!) меFо1олоTије, у којој се уско с4ецификовани сим4Fоми и
знаци комCинују 4о о1ређеним 4равилима – која нису 4роизво1
ем4иријскоT исFраживања, неTо чесFо инFуиFивне о1луке8 или
Tру4ноT консензуса. Већина криFеријума и нису „о4ерационали-
зовани”, неTо „с4ецификовани”. О4ерационализован је само 4о-
сFу4ак којим се из сFрукFурисаноT инFервјуа 1олази 1о 1ијаTно-
зе, а Fо је Cило нео4хо1но 1а Cи се моTао консFруисаFи а1екваFан
софFвер. А ка1а се 4оTле1ају 1руTи криFеријуми, ви1и се 1а не са-
мо 1а не 4осFоји јасна о4ерационализација, неTо су неке о1 кључ-
них о1ре1ница на4исане на 4рилично нео1ређен начин: раније
4оменуFе халуцинације су у DSM-5 само о+исане (не о4ерациона-
лизоване) краFко, са око сFоFину речи, са у4а1љивим изосFан-
ком о4иса Cило каквих варијеFеFа (1акле 1елују као је1инсFвено,
хомоTено, конзисFенFно искусFво) (American Psychiatric Associa-

7 Epidemiologic Catchment Area Study.
8 Ка1а је је1ан о1 ранијих ауFора у4иFан зашFо је у својим криFеријумима

4осFавио услов 1а шесF о1 1есеF сим4Fома Cу1е 4озиFивно, о1Tоворио је
–„Тако се чинило ис4равно” – It sounded about right (Kendler et al., 2010).
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tion, 2013, сFр. 87-8), а заFим се корисFе као сим4Fом за криFери-
јуме у фун1аменFалним 4оремећајима, као шFо су схизофренија,
схизофрениформни 4оремећај, схизоафекFивни 4оремећај, иF1.

У 4роцесу развоја DSM-a, 4иFање о4ерационализације је Cило и
1ео 4олиFичке аTен1е: за4раво је 4омоTло и1еолошки заокреF
који је Cио усмерен 1ирекFно 4роFив 4сихоаналиFичких 1инам-
ских 4риказа; DSM-III је „насFављао конкреFну нозолоTију школе
из СенF Луиса, која је, 4реFварајући 1ијаTнозе у CолесFи, наме-
равала 1а шFо више освеFли разлику између америчке 4сихија-
Fрије и 4сихоанализе” (Shorter, 2013). ИсFовремено са на4у-
шFањем 1инамских оCјашњења, ова школа се окреFала нивоу
оCјашњења који је Cио лако 4ре4ознаFљив за Cило коTа, шFо зна-
чи и за осоCе са занемарљивим FренинTом из 4сихо4аFолоTије.
То је значило 4оF4уно окреFање Cихејвиоралној анализи, а не
„чврсFим чињеницама” из 4аFофизиолоTије и TенеFике. По-
нављање 1а је DSM заснован на „о4ерационализованим криFе-
ријумима” служи као 4оFвр1а Cројним криFикама 4сихоанали-
зе, која се смаFра ком4лексним сеFом Cесмислених конце4аFа
које није моTуће о4ерационализоваFи; слично По4еровом [Karl
Popper] сFаву (Grant & Harari, 2005). Са 1руTе сFране, Fо шFо су кри-
Fеријуми изCацили све шFо је „1инамско”у крајњој инсFанци
значи 1а „иTноришу конфликF, а1а4Fацију, лонTиFу1инални Fок,
и развој” (Vaillant, 1984), Cез чеTа је Fешко замислиFи разумевање
менFалноT 4оремећаја. Тако је 4очеFна и1еја о „с4ецифичним
криFеријумима” 4осFе4ено 4осFала реалнос* „о4ерационализо-
ваних криFеријума” а Fо 4оFвр1а научносFи DSM-а у CорCи 4ро-
Fив 4сихоаналиFичких конце4ција. Коначни резулFаF Cио је ок-
реFање Cихејвиоралној анализи (о4исивању и каFеTоризацији
4онашања), која је израсла у син1ромаFски 4рисFу4, али које
није оCезCе1ило 4овезивање са неурофизиолоTијом и TенеFиком.
Крајњи резулFаF јесFе за4раво 4оје1носFављивање о4иса 4сихо-
4аFолошких феномена, а он1а и 1уTорочно осиромашење 4сихо-
4аFолошкоT речника, које је Ненси Ен1ресен назвала „смрF 4си-
хо4аFолоTије у Америци” (Andreasen, 2007).

НОМОТЕТСКИ ПРИСТУП

Увођење о4ерационализованих криFеријума Cило је намењено
уна4ређењу исFраживања менFалних 4оремећаја, а у циљу 1оCи-
јања 4о1аFака о 1исFриCуцији сим4Fома и знакова, каракFери-
сFикама клиничке слике и вали1ацији 4оремећаја на великим
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узорцима. Пово1 су Cиле велике е4и1емиолошке сFу1ије се1ам-
1есеFих и осам1есеFих Tо1ина9: Оне су 4реко е4и1емиолошких
4о1аFака на великим и разноврсним 4о4улацијама, оCезCе1или
4рве уви1е у инци1енцију и 4реваленцију менFалних 4ореме-
ћаја и скренули 4ажњу на њихов значај и 4осле1ице. Оно шFо је
Cила 4осле1ица овоT Fрен1а озваничено је као „номоFеFски 4ри-
сFу4”; номоFеFске мере су оне које су 1оCијене мерењем на вели-
ким Tру4ама и FреCало Cи 1а имају је1ан о4шFији 4оTле1 у о1но-
су на и1иоTрафски 4рисFу410, који се 4римењује 4риликом
анализе 4оје1иначних случајева (као шFо је случај у 4сихоанали-
зи). Ов1е 1олазимо 4оново 1о 4иFања 1а ли само оно шFо је „изме-
рено” (Fј. екс4ерименFално 4оFврђено), можемо називаFи нау-
ком. ДруTо је 4иFање шFа је „оCјекFивно” и како је моTуће
оCјекFивизираFи суCјекFивно менFално искусFво (Lieberman,
1989). До1ајемо само 1а је Cило лако 4ре1ви1еFи 1а ће занемари-
вање Cило каквоT ин1иви1уалноT сFава клиничара 1овесFи 1о са-
1ашњеT факFичкоT сFања у 4сихо4аFолоTији – својеврсне 4оце4а-
носFи у сFручном 4ољу – између исFраживача и клиничара
(Greenberg, 2013; Luhrmann, 2000; Muller, 2007).

ШFа се има зваFи науком, 4осеCно је 4иFање за филозофију на-
уке, и 4ревазилази 4оFреCе овоT ра1а. КраFко речено, оно је 1ео
1еCаFе између сFава 1а 4осFоји је1на, универзална наука са
својим законима и меFо1ама коју је моTуће и нео4хо1но 4риме-
ниFи на све научне оCласFи, и 1руTоT – који великим 4о1ручјима
1рушFвених наука (социолоTији, исFорији, али и 4сихолоTији)
1озвољава 4раво на свој научни меFо1. И4ак, Fен1енцију ка
„увођењу закона” у 4сихо4аFолоTију (и 4сихолоTију) FреCа 4ро-
цењиваFи и са 4озиFивне сFране: у сиFуацији ка1а смо суочени
са сисFемом разумевања 1руTих који се заснива на ем4аFији, ин-
Fрос4екцији и 4роналажењу значења (херменеуFици), како мо-
жемо 1а знамо 1а цела „оTромна ексFензија 4сихолошке инFер-

9 То је већ 4оменуFа ECA сFу1ија, у којој су Fренирани лаици а1минисFрирали
DIS у4иFник (Regier, Myers, Kramer, & Al, 1984), или Национално ис4иFивање
коморCи1иFеFа (National Comorbidity Survey - NCS), у којој је (Fакође о1 сFране
е1укованих лаика) коришћен Ком4озиFни међунаро1ни 4роFокол за ин-
Fервју (Composite International Interview Schedule - CIDI) (Kessler et al., 1994), или
СвеFско ис4иFивање менFалноT з1равља (World Mental Health Survey), с4рове-
1ено у 14 земаља о1 сFране СвеFске з1равсFвене орTанизације, а T1е је у4о-
FреCљена мо1ификована верзија CIDI (WMH-CIDI) (Kessler & Üstün, 2004).

10 Појмове „номоFеFски” и „и1иоTрафски” 4рви је увео Вин1елCан (Wilhelm
Windelband; 1848–1915) (Thornton, Fulford, & Christodoulou, 2009, сFр. 20).
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4реFације није чисFа фанFазија, као ка1а ви1имо живоFиње у
оCлацима, а не Tенуино знање?” (Nagel, 1994). 

Поново се може рећи 1а је 4роCлем ком4лексан; 4рво је 4и-
Fање �а ли је мерење неохо�но?, и изTле1а 1а се Fу (скоро) сви сла-
жу. Са1а велики Cрој 4сихоаналиFичара корисFи и екс4еримен-
Fалне и сFаFисFичке меFо1е ра1и 4оFвр1е о1ређених Fеорија или
консFрукаFа, а неки о1 во1ећих неурофизиолоTа корисFе 4сихо-
аналиFичке консFрукFе, као шFо су Солмс, Дамасио, Галезе,
Панксе4 (Mark Solms, Antonio Damasio, Vittorio Gallese, Jaak Panksepp).
Дамасијева је реченица 1а су „Фрој1ови уви1и у 4риро1у афекFа
консонанFни са најна4ре1нијим 4оTле1има савремене неурона-
уке” (Solms & Panksepp, 2012). Али, Fакође, исFина је 1а још увек,
мож1а и већина 4сихоаналиFичара, не ви1и вре1носF у Fаквом
4рисFу4у. ДруTо 4иFање је �а ли је само ексеримен�ални и с�а-
�ис�ички ме�о� научни?, и ов1е Cи се већ разишли, јер велики
1ео научника смаFра 1а је Fо само је1ан о1 начина научноT
сазнања и 1а је Fо 4иFање разрешено Fоком „1еCаFе о 4озиFиви-
зму” (Positivismusstreit) између По4ера и АлCерFа (Hans Albert) са
је1не и А1орна и ХаCермаса (Theodor Adorno; Jürgen Habermas), са
1руTе сFране. КраFко речено – свака оCласF науке може незави-
сно 4осFављаFи и усавршаваFи свој меFо1 исFраживања схо1но
научним 4оFреCама, и није их моTуће ује1ињаваFи у ем4ирицис-
Fичко/4озиFивисFичком мо1елу. Психоанализа је, Fакође, „с4е-
цифична наука” (Wissenschaft), „са с4ецифичном меFо1олоTијом
4о1ешеном за ис4иFивање своT с4ецифичноT оCјекFа исFражи-
вања (несвесних конфликаFа и фанFазија), и с4ецифичним кри-
Fеријумима за научни квалиFеF” (Leuzinger-Bohleber, 2013)11.

ДруTачије речено, ем4иријски 4рисFу4 не може CиFи је1ини
научни 4рисFу4; за научна сазнања је1нако је важна „Fеоријска
наука”, која „ис4иFује фун1аменFалне исFине кроз ин1укFивни
4роцес који се ослања на инFуицију, имаTинацију и лоTику, 1а Cи
изTра1ио инFелекFуалне оквире” (Yun, 2008). Искључивање Fео-
ријских наука значило Cи у основи омеFање научноT 4роTреса:

11 Иако се за 4сихоаналиFичке консFрукFе мисли 1а их је или немоTуће или
Fешко о4ерационализоваFи, Fо за4раво није Fако, шFо је у нашој сре1ини 4о-
Fвр1ио и Момировић: „Пара1оксално је, међуFим, 1а 4ровера еTзисFенције
Фрој1ових, 4а и А1лерових консFрукаFа чесFо 1аје Cоље резулFаFе о1 4рове-
ре консFрукаFа који 4ри4а1ају Fеоријама које 4ри4а1ају 4о1ручју екс4ери-
менFалне и маFемаFичке 4сихолоTије” (Momirović, 1997, сFр. 7), или скорији
ра1 Т. Мила1иновић (Miladinović, 2013).
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„Најважније је шFо хеTемонија ем4ирицизма чини онFоTенију
научноT знања зависном о1 4равца. Он не само 1а скрива 4оFенци-
јално вре1не 1исконFинуиFеFе у инFелекFуалним 4уFањама, неTо
Fакође и 4ромовише раси4ничке на4оре 4оFрошене у ринFању на
сле4им колосецима. У4раво, исFорија науке се може ви1еFи као
Fраке релаFивне 4ара1иTмаFичне сFаCилносFи 4о1ржане ем4ириј-
ском науком, 4овремено Fрансформисане ремеFилачким 4ара-
1иTмама 4роTлашеним о1 сFране не-конформисFичких FеореFи-
чара као шFо су Дарвин, Фрој1 и Мен1елCроF (Darwin,Freud,
Mandelbrot)” (ibid.). 

Са 1руTе сFране, 4ре4ознаје се 1а се искључивањем и1иоTраф-
ских 4роцена TуCи информација која може CиFи о1 важносFи за
1ијаTнозу, Fера4ију и 4роTнозу (Westen, 1996). У међувремену је
Ра1на Tру4а СвеFске 4сихијаFријске асоцијације за изра1у Међу-
наро1ноT во1ича за 1ијаTносFичку 4роцену из1ала во1ич за
„И1иоTрафско (4ерсонализовано) 1ијаTносFичко оCразложење”
(IGDA Workgroup, 2003), у ком се каже 1а „1ијаTносFички 4роцес
укључује више о1 је1носFавноT и1енFификовања 4оремећаја или
разликовања 4оремећаја је1ноT о1 1руTоT”, и 1а се 4ре1ложени
свеоCухваFни 4рисFу4 1ијаTнози заснива на 1ва 1ијаTносFичка
нивоа – 4рвоT, „сFан1ар1изоване мулFиаксијалне 1ијаTносFичке
формулације, која о4исује 4ацијенFову CолесF и клиничко сFање
кроз сFан1ар1изоване Fи4олоTије и скале [и 1руTоT] који је и1ио-
Tрафска 1ијаTносFичка формулација, која на1о4уњује сFан1ар-
1изовану формулацију са 4ерсонализованим и флексиCилним
сFавовима” (ibid.).

ПСИХОМЕТРИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ НОЗОЛОШКИХ ЕНТИТЕТА

ПОУЗДАНОСТ О1 4оловине 1ва1есеFоT века расло је сазнање 1а се 4сихијаFриј-
ске 1ијаTнозе 4осFављају 4ревасхо1но 4рема суCјекFивним сFа-
вовима, знањима и афиниFеFима 4оје1иних 4сихијаFара (Ash,
1949; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1962). Развој екс-
4лициFних криFеријума Cила је мера која је FреCало 1а реши ове
4роCлеме: 

„Значајан на4ре1ак у исFраживању и клиничкој 4ракси који је
фацилиFиран 4осFојањем екс4лициFних 1ијаTносFичких криFе-
ријума 4роизвео је већу 4оуз1аносF у 1ијаTнози међу клиничари-
ма и исFраживачима у мноTим земљама” (Regier et al., 2009). 
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И 4оре1 ус4еха, 4осFавило се 4иFање шFа се може смаFраFи 1о-
Cром 4оуз1аношћу (Kraemer, Kupfer, Clarke, Narrow, & Regier,
2012; Spitzer, Williams, & Endicott, 2012); ка1а су оCјављени резул-
FаFи најновијих исFраживања са криFеријумима 4рема DSM-5,
4оказало се 1а ни 4оуз1аносF у свему није и1еална: о1 23 1ијаTно-
зе за које је величина узорка омоTућавала анализу, за шесF је 4о-
уз1аносF Cила у „у4иFном ранTу” (kappa=0.20–0.39), а Fри у „не-
4рихваFљивом ранTу” (kappa <0.20) (Freedman et al., 2013; Regier et
al., 2013). ОсFаје 4иFање оCјашњења овако великих разлика; 4о-
сFоји моTућносF 1а оне о1ражавају разлике у квалиFеFу 1ефини-
ције 4оремећаја. Тако је у4ечаFљиво 1а неколико 4оремећаја са
високом 4оуз1аношћу, за4раво су 1оминанFно 1ефинисани на
основу у+а8љиво' +онашања 4ацијенаFа, као шFо је Fо „4оремећај
сомаFских сим4Fома”, у коме су 1оминанFне сомаFске жалCе,
„саку4љачки 4оремећај”, или „4оремећај 4реје1ања”. Такође,
4иFање је колико су неки 1руTи факFори уFицали на резулFаFе;
н4р. ПТСП има изненађујуће високу 4оуз1аносF (са kappa 0,67 он
је 1руTи на лисFи), и као Fакав је 4ре1сFављен као „исFоријско
4осFиTнуће” (Freedman et al., 2013). ДруTи ауFори овај налаз 1ово-
1е у 4иFање, „4ошFо је већина о1 960 о1раслих ПТСП 4ацијенаFа
који су узорковани за DSM-5 Cили инFервјуисани у 4росFоријама
ВеFеранских ценFара (Veterans Affairs), 4а висока конкор1анFносF
није изненађујућа [јер су] ноFорносF и секун1арна 1оCиF 4овеза-
не са овим 4оремећајем на овим месFима FреFмана вероваFно
конкреFизовали 1ијаTносFичке само-ин1икације 4ацијенаFа,
које су он1а, највероваFније, комунициране и 4рихваћене о1
сFране инFервјуера исFраживача” (Barglow, 2013). ДруTим речи-
ма, ако се у с4ецијализованим ценFрима за раFне веFеране 4оја-
ви осоCа која каже 1а је Cила на раFишFу и 4ожали се на Cило који
сим4Fом (н4р. несаницу), велика је вероваFноћа 1а ће 1оCиFи
1ијаTнозу ПТСП-а.

ВАЉАНОСТ Иако је 4оуз1аносF 4оCољшана, „слаCосF је не1осFаFак вали1но-
сFи” (Insel, 2013). И у DSM-5 овај сFав осFаје, ка1а се каже 1а „рани-
ја наука није Cила 1овољно зрела 1а 4роизве1е 1ијаTнозе 4уне ва-
ли1носFи – Fо јесF, 1а оCезCе1и конзисFенFне, јаке и оCјекFивне
научне вали1аFоре 4оје1иначних менFалних 4оремећаја” (Ame-
rican Psychiatric Association, 2013, сFр. 5). КаFеTоризација 4оре-
мећаја на основу 4ре4ознавања сим4Fома и знакова 4оказала се
неус4ешном; „у осFаFку ме1ицине Fо Cи Cило еквиваленFно сFва-
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рању 1ијаTносFичкоT сисFема заснованоT на 4риро1и Cола у Tру-
1има или квалиFеFу Tрознице” (Insel, 2013). 

ЗCоT FоTа и зCоT хеFероTеносFи клиничких 4резенFација DSM
ну1и +оли*е*ичке се*ове кри*еријума12, шFо значи 1а је ко1 неке
осоCе 1овољно 1а Cу1е 4рисуFан само о1ређени Cрој криFеријума
из целоку4ноT с4иска 4а 1а се 4осFави а1екваFна 1ијаTноза (н4р.
за 1ијаTнозу TраничноT 4оремећаја личносFи 4оFреCно је 1а Cу1е
4рисуFно 4еF о1 1евеF криFеријума). У DSM-IV Cило је наTлашено
1а је 4риручник на4рављен за ра1 осоCа са а1екваFним клинич-
ким оCразовањем и искусFвом у 1ијаTносFиковању, и 1а је важно
1а се не 4римењује механички и о1 сFране нее1укованих 4оје1и-
наца: 

„С4ецифични 1ијаTносFички криFеријуми [...] су замишљени 1а
служе као во1ичи [...] а не 1а се корисFе као књиTе реце4аFа”, 4а
„клиничка 4роцена може о4рав1аFи 4осFављање о1ређене 1ија-
Tнозе осоCи чак и ка1а клиничка 4резенFација није 1овољна 1а Cу-
1у ис4уњени сви криFеријуми за 1ијаTнозу 1ок Tо1 су сим4Fоми
који су 4рисуFни 4ерзисFенFни и Fешки” (American Psychiatric As-
sociation, 1994, сFр. XXXII). 

Тако се у 1ва корака 4решло о1 јасно 1ефинисаних криFеријума
(Fј. о1 моноFеFских 1о 4олиFеFских 1ијаTноза) 1о 4озиFивне
1ијаTнозе и ка1а нису ис4уњени криFеријуми.

ПиFање је зашFо син1ромаFски 4рисFу4 није омоTућио Cољу
вали1носF нозолошких енFиFеFа, шFо мож1а може оCјасниFи ис-
Fорија креирања вали1них 1ијаTносFичких енFиFеFа на основу
с4ецификованих криFеријума. На основу фаза које су нео4хо1не
1а Cи се ус4осFавила 1ијаTносFичка ваљаносF и 4оуз1аносF 4си-
хијаFријских CолесFи а које су 1970. Tо1ине 4ре1ложили РоCинс и
Гузеј (Robins & Guze, 1970), 1972. Tо1ине Фајнер (Feighner et al.,
1972) је на4равио 4рви нацрF 1ијаTноза (уку4но чеFрнаесF) мен-
Fалних 4оремећаја и криFеријума за њих (Kendler et al., 2010).
Фајнерови криFеријуми су, 4реко ИсFраживачких 1ијаTносFич-
ких криFеријума (Reseаrch Diаgnostic Criteriа - RDC), 1али „4роFо-
Fи4ске 1ијаTнозе 4рихваћене у DSM-III” (Regier et al., 2009). Али
4роCлем је у Fоме шFо се о1 чеFрнаесF 1ошло 1о више сFоFина 4о-
ремећаја већ у DSM-III, Fачније 270 4оремећаја у DSM-III Fе Cлизу
300 4оремећаја и око 500 1ијаTноза у DSM-IV (North & Yutzy, 2010).

12 „МоноFеFски сеF криFеријума” је онај ко1 коT је нео4хо1но 1а сви сим4Fоми
Cу1у 4рисуFни 1а Cи се 4осFавила 1ијаTноза (American Psychiatric Associa-
tion, 2013, str. 733). 
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Ис4осFавља се 1а је аFомизација 4оремећаја – ка1а је у неким ка-
FеTоријама скоро сваки 4оје1иначни сим4Fом 1ове1ен 1о нивоа
независноT 4оремећаја – 4осле1ица 4ревла1авајућеT сFава 1а је
значајније наTласиFи хеFероTеносFи међу 4ацијенFима у о1носу
на заје1ничке 1еноминаFоре. У лиFераFури која о4исује исFо-
ријаF развоја DSM-а ове 1ве Tру4е се означавају као „це4ачи” и
„уFр4ачи” (splitters аnd lumpers) а у њиховом 1ијалоTу „наука је
иTрала само умерену улоTу” (Taylor & Vaidya, 2009), str. 23.

Томе FреCа 4ри1о1аFи и 1руTу чињеницу: „ИсFоријски, о1луке
о Fоме који сеFови сим4Fома и1у заје1но нису 1онешене на чисFо
ем4иријским основама; за4раво, сFаFисFичка и рачунарска ору-
ђа нео4хо1на 1а се ис4иFују коваријације сим4Fома су развијене
након шFо су сим4Fоми иницијално 4ри1о1аFи син1ромима”
(Smith i Combs, 2010). ДруTим речима – 4рво је о1лучено како ће
1а изTле1а син1ром а 4оFом се 4ришло њеTовој ем4иријској 4ро-
вери. 

Свесни 4роCлема вали1носFи ауFори DSM-5 кажу 1а „иако
DSM-5 осFаје каFеTоријална класификација о1војених 4оремећа-
ја, ми 4ре4ознајемо 1а се менFални 4оремећаји не укла4ају увек
у Tранице је1ноT 4оремећаја. Неки 1омени сим4Fома, као шFо су
1е4ресија и анксиозносF, укључују вишесFруке 1ијаTносFичке
каFеTорије и моTу о1ражаваFи заје1ничке основне вулнераCил-
носFи за већу Tру4у 4оремећаја” (American Psychiatric Associa-
tion, 2013, сFр. XII). Овај сFав је у скла1у са 4ројекFованим 4ланом
1а DSM-5 Cу1е заснован на 1имензионалном 4ринци4у: 1омени
сим4Fома Cи моTли 1а 4ремошFавају 4оје1иначне каFеTорије, а –
уколико Cи се 1оказала њихова 4аFофизиолошка основа (4реF4о-
сFављени неурофизиолошки 4роцес реTулисан TенеFским меха-
низмима), Cило Cи нам моTуће 4осFавиFи основе 4сихо4аFоло-
Tије на конце4Fу „ен1офеноFи4ова”. Али свеTа неких Tо1ину
1ана 4ре оCјављивања DSM-5, Ску4шFина АПА је изTласала „не4о-
верење” 1имензионалном 4рисFу4у, Fј. о1лучила je 1а се инсFру-
менFи за мерење 1имензија сим4Fома 4омере у а4ен1икс DSM-5
као 4ре1меF за 4роучавање у Cу1ућносFи (American Psychiatric
Association, 2013, сFр. 733).

КОМОРБИДИ-
ТЕТ

Појам „коморCи1иFеF” у ме1ицину je увео ФајнсFин 1970. Tо1ине
(Feinstein, 1970), 1а Cи означио случајеве ко1 којих 4осFоји више
о1 је1не 1ијаTносFиковане CолесFи, Fј. ка1а се „1исFинкFивни 1о-
1аFни клинички енFиFеF јавља у клиничком Fоку ко1 4ацијенFа
који има ин1ексну CолесF” (Maj, 2005). ЊеTова 4очеFна у4оFреCа
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Cила je изолована на случајеве ка1а 4ацијенF 1оCије и 4сихија-
Fријску 1ијаTнозу и 1ијаTнозу о4шFеT ме1ицинскоT сFања, н4р.
1ијаTнозу 1е4ресије и 1ијаTнозу хи4ерFензије. Касније је 4осFало
уоCичајено у4оFреCљаваFи овај Fермин 1а се означи 4осFојање
1ва или више +сихија*ријска 4оремећаја. УCрзо се 4оказало 1а ве-
лика већина ис4иFаника за4раво има 1ва или више коморCи1и-
FеFних 4сихијаFријских 4оремећаја; „За менFалне 4оремећаје,
коморCи1иFеF, 1ефинисан као 4овећани ризик за заје1ничку
4ојаву вишесFруких менFалних 4оремећаја, је 4ре 4равило неTо
изузеFак” (Cloninger, 2002). 

ИзTле1а 1а је с4ецификовање криFеријума, исFовремено
4раћено це4ањем нозолошких каFеTорија, 1овело 1о вешFачке
инфлације Cроја различиFих 4оремећаја а 4оFом и 1о 4осле1ич-
них високих сFо4а коморCи1иFеFа. ПиFање је 1а ли су о4ерацио-
нализовани криFеријуми 4осFављени веома „риTи1но”, шFо је
4роCлем 4реFеране с4ецификације, и 1ово1и 1о FоTа 1а велики
Cрој 4оFенцијално 4озиFивних ис4иFаника осFаје не4римећен.
Они који су не4римећени вероваFно „о1лазе” у нес4ецификова-
не каFеTорије (not-otherwise-specified – NOS), шFо 1ово1и 1о 4ара-
1окса – 4ацијенFи са 4оFенцијално исFим 4оремећајем а са (ско-
ро незнаFним) варијацијама у клиничкој слици се раз1вајају, а
о1ређен Cрој се уо4шFе не 4ре4ознаје у високо с4ецификованим
криFеријумима. Бар у неким каFеTоријама (н4р. 4оремећаји ис-
хране, 4оремећаји личносFи и ауFисFични с4екFар), NOS 1ијаTно-
зе 4роценFуално су чешће неTо оне које су сFрикFно 1ефинисане
криFеријумима. На1аље, ако су о4ерационализовани криFерију-
ми 4осFављени Fако 1а це4ају „4аFофизиолошки уско 4овезана
сFања, он1а је сиFуација јасно 4оTоршана са чврсFим Tраницама
4ро4исаним о4ерационализованим криFеријумима између
4реF4осFављених каFеTоричких 4оремећаја” 4а ће као резулFаF
CиFи високе сFо4е коморCи1иFеFа, очиTле1но узроковане арFе-
факFом (Hyman, 2010). И у DSM-5 овај 4рисFу4 је означен као 4ро-
Cлем, јер је 4роизвео „велики Cрој уских 1ијаTносFичких каFеTо-
рија” (American Psychiatric Association, 2013, сFр. 12), 4осеCно у
оCласFи 4оремећаја исхране, 4оремећаја личносFи и ауFизма.

Колико нам је Cило моTуће разумеFи, за овако високе сFо4е ко-
морCи1иFеFа није заслужан само 4ринци4 „це4ања” 1ијаTно-
сFичких каFеTорија, који Cи 4оCољшао с4ецифичносF, неTо још
најмање 1ва разлоTа. Први је 4ону1ио Марио Мај, циFирајући Ро-
Cинса: „Моћан, оCично не4ре4ознаF, факFор који је 1о4ринео
4ојави феномена ’4сихијаFријскоT коморCи1иFеFа’ Cио је ’4рави-
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ло 4осFављено у консFрукцији DSM-III 8а ис*и сим+*ом не може 8а
се +ојави у више о8 је8но' +оремећаја’ (Robins, 1994). Ово 4равило
(које ника1а није екс4лицирано, 4рема мом сазнању, у 4уCлика-
цијама 4овезаним са DSM-ом), вероваFно оCјашњава зашFо се
сим4Fом ’анксиозносF’ не 4ојављује у DSM-IV криFеријумима за
велику 1е4ресију, иако FексF 4риручника 4ре4ознаје 1а 4ацијен-
Fи са великом 1е4ресијом чесFо 4оказују анксиозносF” (Maj,
2005). ДруTи факFор је +равило хијерархијске с*рук*уре мен*алних
+оремећаја. Ова 4осFавка је им4лициFна о1 4рвих класификација,
свакако још о1 Кре4елинове класификације, у којој је 4осFојала
хијерархијска класификација, 4очевши о1 орTанских 4оремећа-
ја, 4а на1аље 4реко нуклеарне схизофреније, манично-1е4ресив-
не 4сихозе, 1о неуроFских 4оремећаја. Ово у 4ракси значи 1а 4о-
сFоји „4римарна” 1ијаTноза, шFо Cи значило основни 4оремећај,
не само 4о хронолошком неTо и 4о сFрукFуралном 4ореFку.
У DSM-у 4осFоје Fзв. искључујући криFеријуми, која 4ракFично
„Cришу” из клиничке слике 1руTе син1роме, ако се они смаFрају
„секун1арним”; Fако н4р. ко1 1ијаTнозе схизофреније Cројни
4ри1ружени син1роми (који се смаFрају нижим у хијерархији)
се не 1ијаTносFикују, Fј. уо4шFе се не реTисFрују, 4а Fиме измичу
и 4ажњи како клиничара Fако и е4и1емиолоTа, иако се јављају
ко1 великоT 4роценFа 4ацијенаFа, како је 4оказано и у великом
Cроју сFу1ија (Bermazohn et al., 2000). Ова 4реF4осFавка 1елује
4оF4уно арCиFрарно, као ка1а се инауTурише у 4ринци4: 

„ПсихијаFријске 1ијаTнозе су уређене у хијерархији у којој Cило
која 1аFа 1ијаTноза искључује сим4Fоме свих виших чланова хије-
рархије, и оCухваFа сим4Fоме нижих чланова” (Surtees & Kendell,
1979) . 

Она има исFоријску основу, јер је „4рисуFна у вирFуално свим
сисFемима 4сихијаFријске нозолоTије и може се 4раFиFи уназа1
1о Fен1енције у ме1ицини 1а се сваком 4ацијенFу 1а само је1на
1ијаTноза, шFо је 4рисFу4 који се 4роналази у ме1ицини 17-оT ве-
ка” (Bermazohn et al., 2000). ПракFични ефекаF овако 4осFављене
нозоTрафске сFрукFуре је јасан ка1а је 4оFреCно разумеFи сFвар-
ни о1нос између 4оје1иних 4оремећаја. На 4ример, већ 1уже
време су 4рисуFни 4оказаFељи 1а 4осFоји о1ређена 4овезаносF
између 1еменције, 4осеCно АлцхајмеровоT Fи4а, и неких менFал-
них 4оремећаја, али 4ошFо је (у DSM-III-R) 4осFојао искључујући
криFеријум за 1руTе менFалне 4оремећаје, Fо је сFварало 4роCле-
ме за исFраживање њиховоT о1носа (Amaducci & Lippi, 1994). Са1а
је ова чињеница 4ре4ознаFа у DSM-5: 
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„Ка1а је 4уни афекFивни син1ром који ис4уњава криFеријуме
за 1е4ресивни или Cи4оларни 4оремећај 4рисуFан, и ову 1ијаTно-
зу FреCа ко1ираFи. Сим4Fоми [4оремећаја] рас4оложења се све ви-
ше 4ре4ознају као значајна каракFерисFика у раним фазама или
ко1 CлаTих неурокоTниFивних 4оремећаја Fако 1а рано клиничко
4ре4ознавање и инFервенција моTу CиFи значајни” (American Psy-
chiatric Association, 2013, сFр. 606). 

ДИСКУСИЈА У 4окушају 1а сумирамо наве1ено, можемо рећи 1а 4роцењујемо
основе меFо1олошкоT 4осFу4ка који је уве1ен се1ам1есеFих Tо-
1ина 1ва1есеFоT века а озваничен у DSM-III 1980. Tо1ине и 1а је,
након свих ових Tо1ина, моTуће рећи 1а су њеTове и 1оCре и лоше
каракFерисFике изишле на ви1ело. Већина 4реF4осFавки је креи-
рана у малом круTу исFраживачке заје1нице шез1есеFих и се1ам-
1есеFих Tо1ина, чији ће се чланови касније назваFи „Нео-Кре4е-
лијанцима” (Blashfield, 1984; Compton & Guze, 1995), и у конFексFу
„CорCе 4ара1иTми”, Fј. 4окушаја 1а се 1искре1иFује 4сихоанали-
Fички 1искурс који је, 4рема њиховом о4ажању, Fа1а Cио 1оми-
нанFан. ОFу1а и неке о1 основних, Tоре наве1ених 4реF4осFавки:
„аFеореFски” сисFем је, Tле1ано за сеCе, лоTичка Cесмислица, али
је им4лициFно Cио за4раво „Cиолошки” сисFем, и FреCало је 1а
означи аTресиван 4реки1 са 4сихоаналиFичким конце4Fуализа-
цијама; „о4ерационални криFеријуми” су о1ражавали 4оFреCу за
с4ецифичним, јаснијим и конзисFенFнијим 1ефиницијама 4оре-
мећаја, али су 4осFе4ено и неминовно во1или ре1укцији на Cи-
хејвиоралне феномене 4рилаTођене широком разумевању и у4о-
FреCи (1а осFавимо 4о сFрани чињеницу 1а сFварна „о4ерациона-
лизација” у реалносFи није с4рове1ена, ниFи је, у 4сихо4аFолоTи-
ји, моTућа). „НомоFеFски 4рисFу4” је још је1ан о1јек 1еCаFе о
научним меFо1ама, која је вођена мноTо 4ре DSM-III, а у конFек-
сFу изра1е DSM-а искоришћен је као 4оFвр1а научносFи је1ноT,
син1ромаFскоT и CихејвиоралноT 4рисFу4а. У коначном исхо1у
имамо реално Cољу комуникацију међу 4сихијаFрима, изражену
4реко 4оCољшане 4оуз1аносFи, ма1а, како смо ви1ели, и она
може 1олазиFи из конFексFа исFраживања а не из каракFерисFи-
ка инхеренFним криFеријумима нозолошких енFиFеFа. Ваља-
носF – 1акле улFимаFивна мера смисленосFи консFрукаFа – осFа-
је занемарљиво и 4роCлемаFично ниска. Овоме свему FреCа 1о1а-
Fи и арFефакF „коморCи1иFеFа”, који 4раFи исFраживања као не-
4ријаFан 4оказаFељ 4роCлема који леже у основи.
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Занимљиво је 4оTле1аFи конце4Fуалну исFорију ових наве1е-
них 4реF4осFавкви, јер оне нису насFале 4оловином 1ва1есFоT
века, неTо мноTо раније, у време ка1а је 4сихо4аFолоTија 4очела
1а се формира као језик и ка1а су насFали основни 4ојмови, који
ће – касније – CиFи Fрансформисани у сим4Fоме, али и ка1а је на-
сFу4ио 4рви узмак анаFомо-клиничкоT 4рисFу4а у ис4иFивању
менFалних 4оремећаја и ка1а су се лекари 4рво КалCаум, 4а он1а
Кре4елин (Kahlbaum, Kraepelin) окренули ис4иFивању клиничке
слике и 4риро1ноT Fока CолесFи умесFо 4окушајима 1а се сим4-
Fоми и знаци 4овежу са 4аFолошким 4роменама на мозTу. Али Fо
је 4иFање које 4ревазилази циљеве овоT ра1а. 

Класификације менFалних 4оремећаја ће осFаFи с нама јер
имају несумњиву у4оFреCну вре1носF. Брзина којом ће се уна-
4ређиваFи је велико 4иFање, јер искусFва у изра1и DSM-5 најви-
ше Tоворе 1а је у 4иFању сле4а улица, из које је, Cез 1рамаFичних
4ромена, 4ракFично немоTуће на4равиFи „4ромену 4ара1иTме”.
Мож1а је излаз у Fоме 1а се о1воје 4оFреCе клиничара и исFражи-
вача, шFо је мож1а већ и 4очело са најављеним RDoC. Клиничари-
ма није 4оFреCна ужа с4ецификација, они су у великој већини за
сисFем с мање каFеTорија, а чак 1ве Fрећине су 4ре за флексиCил-
ни во1ич неTо за 4рисFу4 заснован на сFроTим криFеријумима
(Reed, Mendonca Correia, Esparza, Saxena, & Maj, 2011). ХраCрији за-
хваFи, као шFо је ре1ефинисање је1иница анализе, вероваFно ће
захFеваFи мноTо времена. Нова знања ће неминовно 1онеFи и
ком4лекснију слику. Кен1лер Fо каже још 1ирекFније: 

„4сихијаFрија FреCа 1а се 4омери о1 4ре1научне ’CиFке 4ара1иT-
ми’ ка зрелијем 4рисFу4у који 4рихваFа ком4лексносF заје1но са
ем4иријски риTорозним и 4луралисFичким екс4ланаFорним мо-
1елима” (Kendler, 2005). 
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SUMMARY DSM-5: OVERVIEW OF METHODOLOGICAL PROCEDURE

Contemporary classifications of mental disorders were used to
bring back psychiatry and psychopathology to the biomedical model.
After more than thirty years, syndromal approach to nozography is
called into question regarding it’s philosophical and methodological
aspects. The aim of this paper is to present an overview of the
methodological approach in the creation of classification of mental
disorders since DSM-III, over a several principles: first of all it is pro-
claimed “atheoretical approach” to classification, which is applied
during creation of so-called “operationalized” criteria for disorders,
followed with “nomothetic approach”, which was presented as the
only legitimate means to draw conclusions about mental disorders.
The outcome of this methodological procedure can be followed
through its outcomes: measures of reliability and validity of nozolog-
ical categories, as well as issue of psychiatric co-morbidity, which can
be seen as an artefact of the methodological process.
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