
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 155-176

УДК 316.472.4:159.964.32  
615.851

1Доц.дрТатјанаМиливојевић*1
Факул тет за кул ту ру и меди је 

Мега тренд уни вер зи тет 
Бео град

КЉУЧ НИ ФАК ТО РИ ЛЕКО ВИ ТЕ  
ИНТЕР ПЕР СО НАЛ НЕ КОМУ НИ КА ЦИ ЈЕ:  

ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ СКИ МОДЕЛ

Саже так: Упр кос кат кад круп ним и непо мир љи вим раз ли ка ма изме ђу 
раз ли чи тихп си хо те ра пе ут ских пра ва ца, истра жи ва ња о ефи ка сно-
сти успе шних пси хо те ра пе у та раз ли чи тих про ве ни јен ци ја изне ла су на 
виде ло при су ство изве сног бро ја зајед нич ких фак то ра. Пока за ло се да сви 
фак то ри дело твор но сти пси хо те ра пе у та при па да ју сфе ри одно са. Хума-
ни стич ки или пер со на ли стич ки пси хо лог Карл Роџерс их је сажео и под вео 
под три кључ на фак то ра успо ста вља ња леко ви тог одно са: кон гру ен ци ја, 
емпа ти ја и без у слов но пози ти ван став пре ма кли јен ту. Пози ти ван став се 
осла ња на хума ни стич ко/пер со на ли стич ки посту лат о уну тра шњој усме-
ра ва ју ћој, само ак ту а ли зу ју ћој (eнтелехијској) сили у сва ком поје дин цу, и о 
чове ку као бићу у поста ја њу, чије је поста ја ње оним што јесте омо гу ће но 
ипо спе ше но по зи тив ним, подр жа ва ју ћим погле дом. Мно га истра жи ва ња су 
потвр ди ла зна чај тих фак то ра и ква ли тет одно са као нужан и неза о би-
ла зан услов успе ха било које пси хо те ра пи је.Овај при ступ се пока зао вео ма 
плод ним и успе шним и у дру гим сфе ра ма рада и кому ни ка ци је, онда када 
је циљ успо ста вља ње, изград ња, него ва ње и уна пре ђе ње међу људ ских одно са, 
као осно ва добро би ти и здра вља поје ди на ца и гру па.

Кључ не речи: ИНТЕР ПЕР СО НАЛ НА КОМУ НИ КА ЦИ ЈА, ПСИ ХО ТЕ РА-
ПИ ЈА, КЉУЧ НИ ФАК ТО РИ, ОДНОС, ДЕЛО ТВОР НОСТ.

* Контакт: tmilivojevic@megatrend.edu.rs
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Увод

У књи зи Тера пи ја усме ре на кли јен том, (Cli ent ori en ted the rapy, 1954). 
пси хо лог и про фе сор пси хо ло ги је на Уни ве р зи те ту у Оха ју, затим у Чика-
гу1, Карл Р. Роџерс (Carl Ran som Rogers, 1902-1987) раз ви ја иде ју води-
љу цело куп ног свог рада и дела: поје ди нац сам зна шта му је потреб но. 
Пара лел но са радом као про фе сор на уни вер зи те ту и као пси хо тер па у-
ет, Роџерс се интен зив но бавио истра жи ва њи ма, у насто ја њу да, неза ви-
сно од раз ли чи тих тео ри ја, стек не што тач ни ји увид у то шта чини успе-
шнуп си хо те ра пе ут ску ко му ни ка ци ју, као осно вра ста и про цва та лич но-
сти кли јен та. 1961, обја вљу је књи гу Како поста ти лич ност(On beco ming a 
per son)која има вели ки одјек и учвр шћу је Роџер сов међу на род ни углед. 
Он напу шта уни вер зи тет 1963. да би се у пуној мери посве тио истра жи-
ва њу, наро чи то интер пер со нал них и интер груп них одно са. 

Роџерс је јед на од вели ких фигу ра савре ме не пси хо ло ги је. Био је 
ори ги на лан пси хо лог, који није сле дио утр те путе ве и доми нант не стру-
је свог доба. Изре ка коју цити ра у сво јој ауто би о гра фи ји: „Ко путу је сам, 
брже путу је”, откри ва став којем је остао при вр жен целог живо та. Непре-
кид ним осла ња њем на соп стве но иску ство и на сво ја истра жи ва ња про-
кр чио је нове пута ње у обла сти инди ви ду ал не и груп не пси хо те ра пи је, 
вође ња тера пе ут ских раз го во ра и у педа го ги ји, увек са јед ним, суштин-
ским циљем на уму: омо гу ћи ти чове ку да достиг не свој пун раз вој. 

Пси хо те ра пи ја је широ ка област која обу хва та разно ли ке тео риј ске, 
мето до ло шке и прак тич не при сту пе, у скла ду не само са тео риј ским прав-
цем којем при па да и у окви ру којег се шко ло вао пси хо те ра пе ут, већ и са 
њего вим лич ним скло пом и афи ни те ти ма. Тера пиј ски плу ра ли зам не тре-
ба схва та ти као ману, већ, напро тив, као витал ност, флек си бил ност и врли-
ну при ла го ђа ва ња тера пе ут ских про це са и интер вен ци ја мно штву раз ли-
чи тих и једин стве них лич но сти, кон крет них про бле ма, симп то ма, кон тек-
ста. Сва ки тера пе ут има свој глав ни рефе рент ни оквир, али је ефи ка сни ји 
у свом послу кад црпе сво ју инспи ра ци ју из више тера пиј ских при сту па.2

Упр кос, кат кад и круп ним, непо мир љи вим раз ли ка ма изме ђу неких 
тера пе ут ских пра ва ца (нпр. бихеј ви о ри зма и пси хо а на ли зе), истра жи ва-
ња о ефи ка сно сти успе шних пси хо те ра пе у та раз ли чи тих про ве ни јен ци-
ја пока за ла су при су ство зајед нич ких фак то ра. Пока за ло се да сви фак-
то ри дело твор но сти нај ра зли чи ти јих пси хо те ра пе у та и њихо вих тео риј-
ских рефе рент них окви ра, при па да ју сфе ри одно са. Ирвин Јалом каже 
да „тера пи ја не тре ба да буде вође на тео ри јом него одно сом.”3 На пита ње: 
1 У Чикагу установљује центар психолошког саветовања за студенте.
2 Јалом, И. (2011), Чари психотерапије, Психополис Институт, Нови Сад, стр. 13.
3 Исто, стр. 15.
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„Који је тера пе у тов нај ва жни ји инстру мент?” он даје кате го ри чан, како 
сам каже, непо гре шив одго вор: „Само тера пе у то во биће”.4 Пре ма овом 
ауто ру, тера пиј ски однос тре ба да буде засно ван на анга жо ва но сти, отво-
ре но сти и рав но прав но сти.5

Хума ни стич ки пси хо лог, пси хо те ра пе ут и педа гог Карл Роџерс, поста-
вио је себи пита ње, на самом почет ку свог про фе си о нал ног рада: „На који 
начин могу да делу јем на неку осо бу, да је лечим, или да је мењам?” да 
би касни је, то пита ње поста вио дру га чи је: „На који начин могу да успо-
ста вим однос који би та осо ба могла да иско ри сти за соп стве ни раз вој?”6 
Иску ство и прак са су га наве ли да про ме ни пита ње, јер му је посте пе но 
поста ја ло све јасни је да узне ми ре ној осо би не може да помог не било којим 
инте лек ту ал ним поступ ком или вежбом. „Нема ника кве кори сти од било 
ког при сту па који се осла ња на зна ње, вежбу или при хва та ње нечег што 
је про ми шље но... Неу спех свих таквих при сту па који се осла ња ју на разум 
при мо рао ме је да схва тим да се про ме на оди гра ва кроз оно што кли јент 
дожи вља ва у тера пиј ском одно су.”7 На осно ву тог уви да, Роџерс је изнео 
јед ну општу прет по став ку, која гла си: „Ако ми пође за руком да са неком 
осо бом успо ста вим одре ђе ни тип одно са, она ће откри ти да је у ста њу да 
тај однос иско ри сти за соп стве ни раз вој и тада ће заи ста поче ти да се мења 
и да се раз ви ја.”8

Слич но запа жа ње, после Роџер са, изно си и егзи стен ци јал ни пси хо лог 
Ирвин Јалом, који каже да наша кул ту ра уоп ште, след стве но и област пси-
хо ло ги је, пре ви ше вред ну је рацио, тј. инте лек ту ал но раз у ме ва ње и тума-
че ње. С јед не стра не, исти на је да људ ска бића има ју уро ђе ну потре бу за 
тра же њем реше ња и испу ња ва њем гештал та: „упор но се држи мо уве ре ња 
да је обја шње ње, нека кво обја шње ње, могу ће. То нам ства ри чини под но-
шљи ви ма, ства ра ју ћи нам осе ћај кон тро ле и вешти не.”9 Али, скло ни смо 
онда да пре те ру је мо у том „инте лек ту ал ном лову на бла го.” Раз го ва ра ју-
ћи са сво јим паци јен ти ма, за вре ме, убр зо или дуго после окон ча не тера-
пи је, упо ре ђу ју ћи сво ја и њихо ва запа жа ња и иску ства тера пи је, Јалом је 
дошао до закључ ка који је и њега самог изне на дио: да оно што је сма трао 
нај зна чај ни јим момен ти ма тера пиј ских сеан си, бри љант ни уви ди, про све-
тљу ју ће интер пе ре та ци је и „аха” дожи вља ји, нису оста ви ли зна ча јан ути-
сак на њего ве паци јен те, нити су оста ли у њего вом пам ће њу.Сви  редом су 
нагла ша ва ли, као леко вит и уна пре ђу ју ћи, његов однос пре ма њима: њего-

4 Исто, стр. 56.
5 Исто, стр. 17.
6 Роџерс, К. (1985) Како постати личност, Нолит, Београд, стр. 34.
7 Исто.
8 Исто.
9 Јалом, И. (2011), стр. 169.
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ву пажњу, бри гу, анга жо ва ност, укљу че ност, отво ре ност, стр пље ње и сл. 
Јалом духо ви то опи су је тај неспо ра зум: „Паци јен ти ужи ва ју у пажњи која 
се покла ња нај сит ни јим дета љи ма њихо вих живо та, а тера пе ут је у тран су 
услед про це са реша ва ња живот не заго нет ке.Лепо та је у томе што то паци-
јен та и тера пе у та држи чвр сто пове за ни ма док се ствар ни фак тор про ме не 
– тера пиј ски однос – раз ви ја.”10 Супрот но кла сич ном уве ре њу да про ме на 
сле ди увид. Јалом каже да „увид сле ди про ме ну”11 Однос је, дакле, исце љу-
ју ћи. То је и логич но ако зна мо да нај ви ше обо ље ва мо од боле сних одно са.

Веру је мо да је бога то тера пе у то во иску ство неза мен љив извор зна ња 
о пси хо те ра пи ји. Међу тим, живи мо у вре ме ну кад нам тај извор спо зна-
је није дово љан и када су нам потреб на емпи риј ска истра жи ва ња која би 
изве ла лич но иску ство из субјек тив ног и/или интер су бјек тив ног про сто-
ра,то јест која би потвр ди ла (или опо вр гла) аспек те тог иску ства њихо вим 
про ве ра ва њем, мере њем, уоп шта ва њем и објек ти ви зо ва њем. Истра жи ва-
ња су ту да „ове ре“ лич но иску ство печа том науч но сти, да дају дру штве ни 
леги ти ми тет инту ти тив ним, има ги на тив ним, хер ме не у тич ним, осе ћај-
ним и дру гим, не стро го раци о нал ним и опште про вер љи вим обра сци ма 
зна ња и кому ни ци ра ња. Сре ћом, посто је мно га истра жи ва ња која пот кре-
пљу ју зна чај не и дубо ке иску стве не уви де хума ни стич ких пси хо ло га, а 
ми ћемо, у окви ру овог рада, нешто рећи о Роџер со вим истра жи ва њи ма.

1.Роџерсоваистраживања

Роџерс је сво ју општу хипо те зу: да је чове ку орган ски уро ђе на тен-
ден ци ја ка расту и раз во ју у скла ду са при ро дом соп стве ног бића, и да 
је тера пе у тов зада так у томе да помог не и поспе ши тај раст, под вр гао 
озбиљ ним, дуго трај ним и бри жљи во кон ци пи ра ним истра жи ва њи ма. 
Тео риј ско про ми шља ње и истра жи ва ње пси хо те ра пи је је зау зи ма ло сре-
ди шње место првих три де сет пет годи на Роџер со ве кари је ре. Зајед но 
са дво ји цом сарад ни ка, добио је 1956. награ ду Аме рич ког пси хо ло шког 
удру же ња (Ame ri can Psycho lo gi cal Asso ci a tion) као при зна ње за прво ра-
зред ни науч ни допри нос.

Како је све поче ло? Роџерс и један његов сту дент су сами осми сли ли 
тех нич ку опре му за сни ма ње тера пе ут ских сеан си. Сни ма ли су и потом 
тран скри бо ва ли сто ти ну раз го во ра, а 1942. обја ви ли у цело сти „Слу чај 
Хер бер та Раја на”12. То је омо гу ћи ло про фе си о нал ним пси хо те ра пе у ти-

10 Исто, стр.169.
11 Исто, стр. 170.
12  Roger, C.(1942) Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice, Houghton 

Mifflin Company, Boston.
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ма да се упо зна ју са новим при сту пом и мето дом ко ји обез бе ђу ју напре-
дак и успе шност пси хо те ра пи је. Роџерс и његов сарад ник су наста ви ли 
да сни ма ју сеан се, са модер ни јом и напред ни јом тех но ло ги јом, а тран-
скрип ти су под сти ца ли све систе ма тич ни ја истра жи ва ња, про у ча ва ње 
сва ке интер ак ци је, посма тра ње њених ефе ка та, итд. То се пока за ло вео-
ма кори сним за обра зо ва ње и обу ку буду ћих пси хо те ра пе у та.13

Ана ли за сни ма ка и тран скри па та је баци ла ново све тло и омо гу ћи-
ла дру га чи је раз у ме ва ње кључ них пси хо а на ли тич ких пој мо ва „отпо ра”14 
(resi stan ce) и „уви да” (insight). Што се тиче отпо ра, фено ме на који се пре-
ви ше често импу ти рао паци јен ту, Роџерс и њего ве коле ге су дошли до 
закључ ка да је тера пе ут у цело сти одго во ран за отпор паци јен та, тј. да је 
он резул тат неспрет ног или пре ви ше наме тљи вог испи ти ва ња или пре-
у ра ње не интер пре та ци је од стра не тера пе у та. У кли јен том усме ре ном 
при сту пу, када он мани фе сту је отпор, то зна чи да тера пе ут није умео да 
слу ша довољ но пажљи во и истан ча но оно што му је кли јент гово рио, или 
оно што је оста ло недо ре че но, скри ве но, маски ра но њего вим речи ма. 
Кад је у пита њу увид, као је дан вид само ра зу ме ва ња кли јен та, сним ци су 
тако ђе омо гу ћи ли да се јасно уочи, од јед не до дру ге сеан це, напре до ва-
ње у само ра зу ме ва њу, и пози тив на ево лу ци ја осо бе: како се, захва љу ју ћи 
чему, њена само пер цеп ци ја, пред ста ва о себи мења набо ље, тј. како поста-
је аутен тич ни ја и луцид ни ја, како се осло ба ђа искри вље ња и нескла да са 
уну тра шњим ја. О уоче ним и потвр ђе ним фак то ри ма у одно су тера пе ут 
– кли јент, који су заслу жни за тај пози тив ни раз вој, гово ри ће мо касни је, 
кад буде мо ана ли зи ра ли кључ не димен зи је тог одно са. 

Роџерс је, дакле, дао вели ки допри нос раз во ју истра жи ва ња, наро-
чи то у одно су на ефи ка сност тера пи ја и уло гуи став те ра пе у та, као и по 
пита њу кон цеп ци је људ ског бића. Тако ђе је пре да но радио на раз во ју раз-
ли чи тих алат ки за ева лу а ци ју тера пиј ског про це са. Током истра жи ва ња, 
Роџерс је, нарав но, насто јао да откри је да ли су одр жи ве и да ли се могу 
потвр ди ти њего ве почет не хипо те зе. У том циљу је, кра јем 40-их годи-
на почео темељ ни је да се инте ре су је за радо ве сво јих савре ме ни ка, не 
би ли и у њима про на шао потвр де, или опо вр га ва ња, сво јих прет по став-
ки. Закљу чио је, тако, да су потвр ђе ни њего вих шест нужних и довољ них 
усло ва за пози тив ни раз вој лич но сти, које ћемо мало касни је пред ста ви-
ти. Међу при мар ним усло ви ма, пре ма Роџер су, а што је данас поста ло 
неу пит но у пси хо те ра пиј ској тео ри ји и прак си, јесу емпа тиј ска кому-
ни ка ци ја и зна чај без у слов но пози тив ног погле да тера пе у та на кли јен та, 

13 Thorne B.(1994), Comprendre Carl Rogers, Editions Privaт, Toulouse.
14 Отпор у психоанализи означава психичку силу или механизам одбране који па-

цијент активира да не би приступио сопственој подсвести, односно отпор пропози-
цијама и тумачењима психоаналитичара.



Татја на Мили во је вић160

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 155-176

али само онда кад га кли јент тако пер ци пи ра и дожи вља ва.15 Роџерс се 
слу жио истим истра жи вач ким поступ ком и када се ради ло о оста лим 
карак те ри сти ка ма тера пе ут ског одно са, нала зе ћи потвр де код раз ли чи-
тих ауто ра,при пад ни ка раз ли чи тих те о риј ских шко ла. 

Кли јен том усме рен при ступ се потом пре нео изван пси хо те ра пи је и раз-
вио и у дру гим доме ни ма, а хума ни стич ки покрет у пси хо ло ги ји је наша о-
чврст темељ и осло нац у Роџер со вим истра жи ва њи ма и дели ма. Успех хума-
ни стич ких пси хо те ра пи ја се мери и бро јем нових пој мо ва које су уве ле, а 
који су дру ги прав ци и, стру ка уоп ште, пре у зе ли од њих. Неке од тих иде ја 
про на ла зи мо у мно гим дру гим при сту пи ма, као што су нпр. (80-их годи на) 
рела ци о на пси хо а на ли за, ког ни тив но-бихеј ви о рал на пси хо те ра пи ја, а вре-
мен ски бли же нама пози тив на пси хо ло ги ја, и др. Они су пре у зе ли хума ни-
стич ке посту ла те, и при хва ти ли важност емо ци ја и одно са,што је било инте-
гри са но као фун да мен тал на став ка у хума ни стич ким тера пи ја ма, а од тада-
је потвр ђе но и у раз ли чи то ори јен ти са ним пси хо ло шким прав ци ма. 

Акту ел не сту ди је потвр ђу ју оно што је Роџерс исти цао током више 
деце ни ја, упр кос нера зу ме ва њу, кри ти ка ма, па и под сме ху: важност 
емпа ти је и тера пе ут ског одно са. Тако Нор крос (Nor cross, 2002), Лам бер и 
Огл (Lam bert, Ogles, 2004) твр де да су нај е фи ка сни ји пси хо те ра пе у ти они 
који успе ју да оства ре дубок и ква ли те тан однос са сво јим кли јен ти ма. 
Купе ро ва мета-ана ли за (Coo per, 2004) изно си дока зе у при лог одлу чу ју-
ћем зна ча ју фак то ра који чине однос, за успех било које тера пи је. Вем-
полд (Wam pold, 2001) исти че да се 8% вари ја би ла те ра пе ут ске про ме не 
може обја сни ти кори шће њем спе ци фич них тех ни ка, а 92%, фак то ри ма 
зајед нич ким свим пси хо те ра пи ја ма, а то су фак то ри одно са.16

2.Факторизаједничкисвимпсихотерапијама

Дакле, шта је тошто чини леко ви ти и уна пре ђу ју ћи однос пре ма Карл 
Роџер су, као и пре ма след бе ни ци ма хума ни стич ке, пер со на ли стич ке и 
егзи стен ци јал не шко ле? Роџерс је сажео кључ не еле мен те тера пе ут ског 
одно са у три речи: кон гру ен ци ја, емпа ти ја и ува жа ва ње кли јен та (пози-
тив ни став). С обзи ром да однос није енти тет, већ про цес који се одви ја 
изме ђу два или више енти те та (у овом слу ча ју,осо ба), ујед но ути чу ћи на 
њих, мења ју ћи их и под сти чу ћи њихо во само о ства ре ње, мора мо поћи од 
неких посту ла та о људ ској при ро ди, да бисмо утвр ди ли шта је ква ли те-
тан, негу ју ћи, исце љу ју ћи однос. 

15 Rogers, C.R. (2001) L’approche centrée sur la personne – Anthologie de textes présenté par 
Howard Kirschenbaum et Valérie Land Henderson, Randin, Lausanne.

16 Аутори и истраживања наведени у Thorne, B. (1994).
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Карл Роџерс је, као што смо већ рекли, осни вач кли јен том усме ре-
ног при сту па у пси хо ло ги ји. Роџерс је веро вао да сва ко људ ско биће зна, 
дубо ко у себи или мо же да откри је шта је добро за њега. Шта ви ше, нико 
то не може зна ти уме сто и боље од њега. Роџерс сле ди Ари сто те ло во уче-
ње о енте ле хи ји (oдeн – у, и телос – свр ха, фина ли тет), које каже да у 
свим живим орга ни зми ма посто ји тен ден ци ја ка акту а ли за ци ји, тј. ка 
оства ре њу соп стве них, свом бићу свој стве них мо гућ но сти. То је актив ни 
прин цип који оно што је могу ће реа ли зу је, затим уса вр ша ва и, нај зад, од 
тога пра ви циљ свог живо та. Та уро ђе на тен ден ци ја пред ста вља један од 
теме ља кли јен том усме ре ног при сту па, и опи су је се као кон струк тив на 
сила, која посто ји у сва ко ме, али је често запре те на и бло ки ра на разним 
непо вољ ним, спо ља шњим и уну тра шњим, ути ца ји ма. Слич но каже и 
Ари сто тел, у спи су О небу: „У исто вре ме покре та чем може бити не само 
оно што је извор но при ве ло ствар у кре та ње, већ јој је и укло ни ло изве сну 
пре пре ку, или оно од чега би се ова одби ла.”17 Хума ни стич ки пси хо ло зи 
често, у том истом духу, пона вља ју да пси хо те ра пе у ти са мо откла ња ју 
пре пре ке само и сце љу ју ћим и само ак ту а ли зу ћим сила ма паци јен та. 

Кли јен том усме рен при ступ пола зи од фун да мен тал ног пове ре ња у 
људ ску при ро ду и у ту силу која јој је орган ски има нент на. Хума ни стич-
ки тера пе у ти су уве ре ни, да су поје дин ци и гру пе спо соб ни да дефи ни шу 
соп стве не циље ве и да одлу че о путе ви ма њихо ве реа ли за ци је. Ова тач ка је 
посеб но зани мљи ва у кон тек сту детињ ства и одра ста ња, као и у про фе си-
о нал ном и дру штве ном окру же њу у који ма пре о вла ђу ју ћи систе ми мани-
фе сту ју кон стант ну потре бу за кон тро лом, вођ ством и над зо ром. Нарав но, 
такви систе ми се засни ва ју на, импли тиц ном или екс пли цит ном, несве-
сном или све сном, посту ла ту о „лошој”при мор ди јал ној при ро ди чове ка, 
коју тре ба актив но пре о бли ко ва ти, кана ли са ти и усме ра ва ти. Педе се тих 
годи на про шлог века до ми ни ра ли су пси хо а на ли за и бихеј ви о ри зам који су, 
сва ки на свој начин, посту ли ра ли при мар ни нега ти ви тет чове ко ве при ро-
де. Роџерс се јасно демар ки рао од тих пра ва ца, и од духа вре ме на, одлуч но 
хума ни стич ким, пози тив ним и бла го на кло ним при сту пом.

У скла ду са сво јим основ ним тео риј ским постав ка ма о људ ској при-
ро ди, Роџерс је уста но вио, а потом, као што смо рани је виде ли, сво јим и 
туђим истра жи ва њи ма потвр дио, да су нужни и довољ ни усло ви тера пе-
ут ске про ме не лич но сти сле де ћих шест:

1.  Посто ја ње пси хо ло шког одно са изме ђу две осо бе. 
2.  Посто ја ње, код прве, (назва не „кли јент”, а не паци јент, упра во због 

веро ва ња у на чело уну тра шњег, свр хо ви тог и само и сце љу ју ћег 
17 Аristotle, On the Heavens, http://classics.mit.edu/Aristotle/heavens.4.iv.html, приступље-

но 30.03.2014.
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акти ви те та) неког уну тра шњег нескла да, рањи во сти или анк си о-
зно сти. Ста ње кли јен та обе ле же но је при су ством нескла да изме ђу 
ствар ног дожи вља ја орга ни зма и начи на на који субје кат себи пред-
ста вља себе самог уну тар тог дожи вља ја. 

3.  Посто ја ње, код дру ге осо бе, назва не „тера пе ут” уну тра шње ускла-
ђе но сти – кон гру ен ци је, то јест истин ског рела ци о ног инте гри-
те та, или рела ци о не аутен тич но сти тера пе у та. Кон гу рен ци ја је 
склад изме ђу оно га што јесмо, што гово ри мо и што ради мо. Дру-
гим речи ма, ради се о одсу ству про тив реч но сти изме ђу вер бал-
не и невер бал не кому ни ка ци је, која је кру пан узрок дис ко му ни-
ка ци ја и неу спе ха у изград њи одно са. 

4.  Посто ја ње, код тера пе у та, ста ва ува жа ва ња кли јен та, као без у-
слов но пози тив ног погле да на њега, у супрот но сти са ева лу а тив-
ним или про су ђу ју ћим ста вом који инхи би ра њего ве пози тив не 
потен ци ја ле и могућ но сти. 

5.  Посто ја ње, код тера пе у та, емпа тиј ског раз у ме ва ња рефе рент ног 
систе ма свој стве ног кли јен ту као и воља да се то раз у ме ва ње поде-
ли с њим и под врг не про ве ри. То озна ча ва вољу да се уђе у интим-
ни уни вер зум кли јен та као да се ради о вла сти том, али не губе ћи 
ника да из вида ово „као да”, што је суштин ски еле мент тера пи је. 

6.  Кли јен то во опа жа ње, макар и у назна ка ма, да код тера пе у та посто ји 
емпа тиј ско раз у ме ва ње и без у слов но пози ти ван став пре ма њему. 18

Са стра не тера пе у та, одго вор ног не за „усре ћи ва ње” или „спа са ва ње” 
кли јен та, (јер би то био израз непо ве ре ња у лич ност кли јен та и њего ве 
моћи, или те ра пе у то вог син дро ма магиј ске све мо ћи, одно сно воље за моћ) 
већ за успо ста вља ње ква ли тет ног одно са и олак ша ва ју ће кли ме за рад на 
себи самог кли јен та, кључ ни еле мен ти тера пе ут ског одно са, су, пона вља мо: 
кон гру ен ци ја, емпа ти ја и ува жа ва ње (пози тив ни, бла го на кло ни став пре ма 
кли јен ту). За кон гру ен ци ју, Роџерс каже: „Уста но вио сам да је тера пе ут ски 
однос уто ли ко делот вро ни ји уко ли ко сам ја, као тера пе ут, само свој ни ји. То 
зна чи да би тре ба ло да будем што све сни ји сво јих осе ћа ња, а не да изра жа-
вам један став, док на дубљем, или несве сном нивоу, зау зи мам дру ги. Бити 
само сво јан укљу чу је тако ђе и спрем ност да сво јим речи ма и пона ша њем 
изра зим раз ли чи та осе ћа ња коај у мени посто је, да будем оно што јесам. 
Једи на на тај начин однос поста је ства ран, а то је, буду ћи први услов за 
успо ста вља ње успе шног одно са, од изу зет ног зна ча ја. Тек пошто ја при хва-
тим оно што ствар но посто ји у мени и дру га осо ба може да успе у потра зи за 
оним што ствар но посто ји у њој. Закљу чио сам да је то тако чак и када нисам 
задо во љан ста во ви ма које осе ћам у себи или када ми се, бар на први поглед, 
18 Rogers, C. R.(1970), La relation d’aide et la psychothérapie, ESF, Paris
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чини да они не воде ства ра њу доброг одно са. Изгле да да је изу зет но зна чај но 
бити само сво јан, пра ви.”19

Дру га кључ на димен зи ја одно са тера пе ут/кли јент је емпа ти ја. Роџерс 
је себи поста вио пита ња: „Могу ли да допу стим себи да у пот пу но сти уђем 
у свет осе ћа ња и зна че ња дру ге осо бе, и да их сагле дам на начин на који 
их она види? Могу ли да про дрем у њен при ват ни свет у тој мери да изгу-
бим сва ку жељу да о њој судим и да је про це њу јем? Да ли сам у ста њу да 
у тај свет уђем на довољ но осе тљив начин, тако да у њему могу сло бод но 
да се кре ћем, не газе ћи по зна че њи ма која су тој осо би тако дра го це на?”20 
Такво одре ђе ње емпа ти је може да збу ни, па и да иза зо ве стреп њу: да ли 
губим себе кад ула зим у свет дру гог? Како му могу помо ћи, ако изгу бим 
сво је место? Неће ли ме он или она, уме сто тога, пову ћи у свој свет? 

Да бисмо одго во ри ли на наве де на пита ња и стреп ње, потреб но је-
да тач ни је пре ци зи ра мо шта зна чи емпа ти ја.У нај кра ћем, емпа ти ја је 
спо соб ност да се раз у ме ју туђа осе ћа ња. Емпа ти ја пома же да се боље 
раз у ме ју дру ги, и њима пома же да се боље осе ћа ју. Емпа ти ју тре ба раз-
ли ко ва ти од сим па ти је, као интер на ли зо ва ња туђег ста ња. „На при мер, 
у форен зич кој пси хи ја три ји, пси хи ја тар не мора да има сим па ти је пре-
ма кри ми нал цу којег испи ту је, али му је зато нео п ход на емпа ти ја да би 
ужи вља ва њем схва тио шта је субјект осе ћао у вре ме извр ше ња кри вич ног 
дела. Исто тако, да би бра нио свог кли јен та адво кат тре ба да има емпа-
ти ју, чак и када не гаји ника кве сим па ти је пре ма њему. Емпа ти ју, као 
са-осе ћа ње, тре ба раз ли ко ва ти и од у-осе ћа ња у којем субје кат реа гу је 
на исти начин као и онај чије емо ци је осе ћа: без дис тан це. У емпа ти ји 
посто ји исто вре ме но ужи вља ва ње, пои сто ве ће ње ине оп ход на дис тан ца 
од емо ци ја, очу ва ње све сти о себи, као раз ли чи том од оног дру гог. Ово је 
важна спо соб ност за писце, реди те ље, глум це, лека ре, пси хо те ра пе у те, 
настав ни ке, антро по ло ге итд.”21 Сна га емпа ти је, њена негу ју ћа, пома жу-
ћа моћ није, дакле, у пои сто ве ће њу са дру гим, у сми слу интер на ли зо ва-
ња њего вог про бле ма, већ у раз у ме ва њу њего ве пози ци је, њего вог ста но-
ви шта, и у дело ва њу да се побољ ша њего во ста ње. „Емпа тич ко слу ша ње 
слу жи као награ да или охра бре ње говор ни ку. Оно пре но си вашу бри гу и 
при хва та ње и потвр ђу је говор ни ков осе ћај да је вре дан.”22

Тре ћа тач ка је веро ват но нај не о бич ни ја, у сми слу да је мно ги ма 
непри хва тљи ва, зато што је, из нашег уоби ча је ног, сва ко дневнг рефе-
рент ног окви ра, погре шно раз у ме мо. Ради се о без у слов но пози тив ном 

19 Роџерс, К. (1985),стр. 35
20 Роџерс, К. (1985), стр. 50
21 Миливојевић, Т. (2011), Психологија стваралаштва, Мегатренд универзитет, Бео-

град, стр. 184-185.
22 Табс, С. (2013), Комуникација – принципи и контексти, Клио, Београд, стр. 222.
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ста ву пре ма дру гој осо би. Роџерс је и сам поста вио себи пита ње: „Могу 
ли дру гу осо бу да при хва тим у сва ком погле ду, да при хва тим сва мно-
го број на лица која ми при ка зу је?... Могу ли да је при хва тим такву каква 
јесте?... Или могу да је при хва тим само услов но, да при хва тим само неке 
стра не њених осе ћа ња, док ћу дру ге осу ди ти, било пре ћут но, било отво-
ре но?”23 Роџерс, поно во,у свом иску ству тра жи одго вор на то пита ње, у 
скла ду са сво јим мотом да „чиње ни це не лажу”. Он каже да му је њего-
во иску ство недво сми сле но пока за ло да када је његов став пре ма дру гој 
осо би уздр жан, она није у ста њу да мења или раз ви ја упра во оне стра не 
сво је лич но сти које он не при хва та у пот пу но сти.24 Наи ла зи мо овде на 
пара докс да осо би пома же мо, олак ша ва мо јој да мења оне осо би не и мен-
тал не, емо ци о нал не и пона шај не обра сце који су дис функ ци о нал ни, само 
када их прво раз у ме мо и при хва ти мо, одно сно кад има мо и изра жа ва мо 
став „апри ор не пози тив не сум ње”25 у одно су на целу њену лич ност.Пози-
тив на пред ста ва зна чи да се, као у фено ме но ло шком при сту пу, „ста ве у 
загра де” вред но сне про це не и судо ви, да би се осо ба при хва ти ла она квом 
каква јесте, јер је то једи ни начин да она покре не сво је само и сце љу ју ће 
и само о сна жу ју ће мо ћи и про це се. Вред но сно про це њи ва ње човек често 
дожи вља ва као прет њу. „Жеља да избег нем да кли јент дожи ви моје пона-
ша ње чак и као тако незнат ну прет њу, каже Роџерс, није после ди ца моје 
пре о сте љи вост на њега. Она је јед но став но про и за шла из мог уве ре ња, 
засно ва ног на иску ству, да ће кли јент, тек пошто га осло бо дим спо ља шње 
прет ње поче ти да дожи вља ва и да се бави уну тра шњим осе ћа њи ма и кон-
флик ти ма, које опа жа као уну тра шњу прет њу.”26 Зани мљи ва је Роџер со ва 
тврд ња да се то одно си и на пози вит не про це не, које, гле да но на дуже ста-
зе, не допри но се раз во ју лич но сти, одно сно под јед на ко је угро жа ва ју као 
и нега тив не „јер ако неком саоп шти те да је добар, то на посре дан начин 
зна чи да има те пра во да му каже те и да је лош.”27 Када је тера пе у тов став 
лишен вред но сног суђе ња, то пома же кли јен ту да дође до тач ке када схва-
та да је сре ди ште про це не и одго вор но сти у њему самом.

Због тога је фор му ла ци ја „пози ти ван став” пре ма кли јен ту можда 
незгод на, јер асо ци ра на вред но сну про це ну и наво ди на погре шан закљу-
чак да тера пе ут пози тив но про це њу је и пот кре пљу је сва ко кли јен то во 
пона ша ње, да га посма тра кроз „ружи ча сте нао ча ри” апсо лут ног опти ми-
зма. Неу трал ност, тако ђе, није пого дан тер мин јер хума ни стич ки тера пе-

23 Роџерс, К. (1985), стр. 51
24 Исто.
25 Ristat, Х. „La congruence: une définition de l’authenticité” http://www.cygnification.

com/definition-congruence/, постављено 25.07.2013.
26 Роџерс, К. (1985), стр. 51.
27 Роџерс, К. (1985), стр. 51
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у ти заго ва ра ју актив ну анга жо ва ност, укљу че ност, отво ре ност, срдач ност 
и топли ну као одли ке негу ју ћег, леко ви тог одно са. Емпа тич ко раз у ме ва ње 
и при хва та ње Атос и Габа ро (Athos, Gabar ro) супрот ста вља ју мањ ку бри-
ге, дис тан ци ра ној објек тив но сти или пре те ра ној иден ти фи ка ци ји.28 Карл 
Роџерс јесте, доду ше, на почет ку сво је тера пе ут ске кари је ре заго ва рао 
неди рек ти ван став, упу ћу ју ћи тера пе у те да мини мал но усме ра ва ју и често 
огра ни ча ва ју ћи интер вен ци је на пона вља ње паци јен то ве послед ње рече-
ни це (рефор му ли са ње). „Како је Карл Роџерс сазре вао као тера пе ут, уско-
ро је у пот пу но сти напу стио овај неан га жо ва ни став са тех ни ком интер вјуа 
’послед ња репли ка’ у корист мно го хума ни стич ки јег интер ак тив ног сти ла. 
Без обзи ра на то, ипак су га до кра ја живо та про го ни ле шале, паро ди је и 
погре шно схва та ње неди рек тив ног при сту па”29Тако ђе, не би било аде кват-
но под ве сти холи стич ки пози ти ван став под емпа ти чан, јер може мо има ти 
емпа ти ју пре ма неким осе ћа њи ма и ста њи ма дру ге осо бе, а не и пре ма 
неким дру гим. Можда би нај по год ни ја реч била пове ре ње. Овде пове ре ње 
не зна чи дечи ју, наив ну ве ру, већ метод ско пове ре њеу про дук тив не, само и-
сце љу ју ће и раз вој не силе у чове ку, што зна чај но и акти ви ра те силе. Роџерс, 
у том сме ру, поста вља себи послед ње пита ње: „Могу ли дру гог чове ка да 
видим као осо бу у про це су наста ја ња, или ћу бити и оста ти везан њего вом и 
сво јом про шло шћу?”30 Под сво јом про шло шћу, Роџерс под ра зу ме ва оче ки-
ва ња, судо ве, веро ва ња, наста ла њего вим иску ством, која, као про јек ци је, 
могу да поста ве екран изме ђу њега и кли јен та, да га спре че да има невин, 
нео п те ре ћен поглед на кли јен та, и тако сузе њего ве могућ но сти. А поглед, 
пер цеп ци ја и пред ста ва о неко ме има ју моћ да коче или допри но се само-
пер цеп ци ји и само ства ра њу дру гог. Човек тежи да се пона ша на начин који 
подр жа ва прет по став ке које о њему има ју зна чај ни дру ги (тера пе ут поста је 
зна ча јан дру ги), у скла ду са наче лом само и спу њу ју ћег про ро чан ства.

3.Неспоразумиокопојма„слушање”

Да бисмо били емпа тич ни, тј. да бисмо раз у ме ли дру гу осо бу, овде и 
сада, у њеној једин стве но сти, њеним могућ но сти ма и поста ја њу, мора мо 
раз ви ти спо соб ност слу ша ња. Слу ша ње дру гог, у сва кој врсти пома жу-
ће и негу ју ће интер пер со нал не кому ни ка ци је (соци јал ни рад ник, лекар, 
меди цин ска сестра, настав ник, про фе сор, роди тељ,итд.) увек садр жи 
нешто мисте ри о зно. Изгле да лако, али није. Изгле да пасив но, али је вео-

28 Athos, A.G. and Gabarro, J.J. Interpersonal behavior: communication and understanding in 
relationships, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978, цит. у Табс, С. (2013), стр. 224.

29 Јалом, И.(2011), стр. 87.
30 Роџерс, К. (1985), стр.52.
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ма актив но. Стју арт Табс га нази ва „аеро бик слу ша њем”, јер је то тежак 
посао, а ипак даје енер ги ју.31 Пра во слу ша ње нам изми че кад поку ша ва-
мо да гапрак ти ку је мо, а може се поја ви ти онда кад га не оче ку је мо. Није 
тех ни ка која се може нау чи ти и при ме ни ти, а ипак се може уве жба ти. У 
сржи је вели ког бро ја про фе си ја у здрав стве ном и соци јал ном сек то ру, а 
ипак сете шко може дефи ни са ти и мери ти.

Слу ша ти, по дефи ни ци ји, под ра зу ме ва неки шум, звуч ни извор, који, 
има мо при род ну тежњу да поку ша мо да иден ти фи ку је мо. Жели мо да 
откри је мо који је то звук који допи ре до нас, шта пред ста вља. Слу ша ти 
дру гог, у кон тек сту интер пер со нал не кому ни ка ци је, сле ди то наче ло. Не 
ради се само о томе да слу ша мо,физич ким чулом, изго во ре не речи, већ 
да иден ти фи ку је мо – каже мо да „раз у ме мо” – оно што је рече но, њего во 
зна че ње или зна че ња. На том месту почи њу тешко ће,јер је онај ко је изго-
во рио неке речи, самим тим, одре дио њихов сми сао.Слу ша ње под ра зу ме-
ва да се сту пи у додир са тим сво је вр сним све том зна че ња дру гог чове ка. 

У суо че њу са огром ном непо зна ни цом коју пред ста вља дру го људ ско 
биће, наш први рефлекс јесте да се „зака чи мо” за оно што посе ду је мо, 
што нам је позна то и бли ско,а то су соп стве на зна ња и рефе рент ни окви-
ри. То је при род но и разу мљи во, али поста вља и зам ку. Може мо поста ти 
кому ни ка тив но вео ма вешти, при ме ре ни, целис ход ни, уме сни, може-
мо тач но да иден ти фи ку је мо оп шта језич ка зна че ња, али се на тај начин 
уда ља ва мо од оно га чему мисли мо да се при би ли жа ва мо: дру гој осо би и 
њеној једин стве ној уну тра шњој ствар но сти. 

Ова кон ста та ци ја зву чи банал но, гото во као опште место, али се 
стал но изно ва и с лако ћом потвр ђу је. Мно ги при пад ни ци тзв.негу ју ћих 
про фе си ја, уве ре ни су да при ме њу ју уме ће слу ша ња, и да на осно ву тога 
дола зе до реле вант них запа жа ња и тума че ња који ма могу да иден ти фи-
ку ју про бле ме и дефи ни шу сво је саго вор ни ке. Међу тим, када, да би про-
ве ри ли ваља ност сво јих ути са ка, ти исти про фе си о нал ци пре слу ша ју 
сним ке раз го во ра, у окви ру кон ти ну и ра не обу ке или супер ви зи је, вео ма 
често уоче да нису чули оног дру гог, да нису били у моду су слу ша ња већ 
да су изгра ди ли себи пред ста ву, иде ју о саго вор ни ку – пред ста ву која је 
усме ра ва ла цело куп но њихо во у че шће током интер ак ци је, а која, пока-
зу је се, не одго ва ра реал но сти саго вор ни ка. Тако је могу ће напра ви ти 
чита ву мен тал ну кон струк ци ју, бити, у доброј вољи и са нај бо љим наме-
ра ма, убе ђе ни да смо одго во ри ли на реал не потре бе дру гог, на њего во 
иску ство и дожи вља је, док смо уства ри „про ма ши ли поен ту” и про шли 
поред оно га што је он заи ста изра зио, или поку ша вао да изра зи.Пре слу-
ша ва ју ћи, поне кад и више пута сним ке, тај увид поста је толи ко очи гле-
дан да је мно ги ма гото во непод но шљив. 
31 Табс, С. (2013), стр. 230.
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Како је такав рас ко рак могућ, када су наме ра и циљ били јасни? 
Можда се то дога ђа зато што је слу ша ње погре шно дефи ни са но и поста-
вље но. Мно ги про фе си о нал ци у доме ну помо ћи и неге вред но су учи ли и 
уве ре ни су да су раз ви ли спо соб ност да „деко ди ра ју” дру гог, да га тума че, 
што је, ина че,упра во оно што се од њих оче ку је. Они, а наро чи то почет-
ни ци у тим посло ви ма, осе ћа ју и при ти сак да оправ да ју сво ју уло гу, да 
дока жу сво ју ком пе тент ност, а и сами кли јен ти сау че ству ју у томе,екс-
пли цит но или пре ћут но, све сно или несве сно, еми ту ју ћи и ста оче ки ва-
ња. Интер вен ци ја про фе си о нал ца ће тада, логич но, ићи у прав цу задо-
во ље ња зах те ва и оче ки ва ња за која се веру је да су има нент ни про фе си-
о нал но сти и струч но сти, као и рас по де ли уло га. Због тога они при ме њу ју 
облик слу ша ња који, вођен пред ста вом или тума че њем лич но сти, исту, 
у ства ри, искљу чу је. У тој врсти „слу ша ња”, пажња је усме ре на нату ма-
че ње дру гог, уме сто нање га самог.32 Дру гим речи ма, про фе си о на лац је у 
том тре нут ку пре ви ше обу зет соп стве ним тра га њем за пра вил ним раз у-
ме ва њем да би био истин ски отво рен и дис по ни би лан за слу ша ње дру ге 
осо бе. Усред сре ђен је на себе самог, на свој, сва ка ко частан и похва лан 
труд, али му због тога оста је пре ма ло рас по ло жи вог мен тал ног про сто-
ра за рецеп ци ју дру гог, дакле мало шан си да га може чути. Деша ва се 
нешто супрот но емпа тич ком слу ша њу: уме сто да се ста ви у уну тра шњи 
рефе рент ни оквир дру ге осо бе, слу ша се и одго ва ра из соп стве ног рефе-
рент ног окви ра.33

Из те нена мер не гре шке, може мо да изве де мо први и фун да мен тал-
ни зах тев слу ша ња: оно зах те ва, пре све га, осло бо ђе ну пажњу, при јем-
чи вост, дис по ни би ли тет да се допу сти да нешто дође к нама. Слу ша ње 
је рецеп тив но, а не еми тив но. Као што у мате ри јал ном, физич ком све ту 
тре ба да ство ри мо тиши ну како бисмо јасно чули окол не зву ко ве, исто 
тако тре ба ути ша ти сво је мисли ако хоће мо да слу ша мо дру гог тако да 
га и чује мо. Али та уну тра шња, мен тал на тиши на се не може успо ста ви-
ти када гро зни ча во тра жи мо како да интер пре ти ра мо и обја сни мо оно 
што нам се казу је, јер смо у том слу ча ју у еми тив ном ста ву: пра ви мо, 
сами, пре ви ше „буке” у сво јој гла ви да бисмо могли да чује мо спољ не 
зву ко ве. Они посто је, про ла зе али их ми не „хва та мо”. Нисмо се довољ-
но ути ша ли да бисмо били у ста њу слу ша ња. Осо ба гово ри, дово ди нам 
свој једин стве ни свет, али обу зе ти сво јим све том, ми то не при ме ћу је мо. 
Чуће мо њене речи, раз у ме ће мо шта зна че, али неће мо раз у ме ти и осо бу 
и оно што нам она ствар но казу је, или насто ји да нам о себи откри је кроз 
те речи.Неће мо бити у доди ру са том, уни кат ном осо бом. Не успо ста вља 
се оно кључ но: однос.
32 Blanchet, A. etal. (1985), L’entretien dans les sciences sociales, Dunod, Paris.
33 Табс, С. (2013), стр. 224.
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Такве ситу а ци је, у који ма одсу ству је слу ша ње, мно го број ни је су и 
чешће него што мисли мо. Раз го вор скре ће, а да, у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва, њего ви уче сни ци то ни не при ме ћу ју, ка кон вен ци о нал ној ситу а ци ји 
типа пита ња-одго во ри, где ће про фе си о на лац насто ја ти да напре ду је у 
свом испи ти ва њу, док ће саго вор ник учти во одго ва ра ти на пита ња – зато 
што се ради о струч ња ку, оно ме који „зна” и чија су пита ња, сто га, реле-
вант на. Али ће се упра во тиме про ма ши ти нај ре ле вант ни ји еле мен ти, 
они који су нај ствар ни ји за осо бу.

Такав посту пак, нарав но, није про бле ма ти чан ако је интер ак ци ја 
јасно дефи ни са на као ситу а ци ја у којој про фе си о на лац тре ба да при ку-
пи инфор ма ци је о кли јен ту. На при мер, када лекар тре ба да узме анам-
не зу, да доби је што пре ци зни је инфор ма ци је о здрав стве ној про шло сти 
кли јен та, или када соци јал ни рад ник тре ба да доби је што више пода та ка 
о финан сиј ској ситу а ци ји кори сни ка да би донео одлу ку да ли му тре-
ба или не тре ба одо бри ти соци јал ну помоћ, и у којем изно су; или кад се 
нутри ци о ни ста рас пи ту је о нечи јим пре храм бре ним нави ка ма, итд.То 
јеса ве то дав на, кон сул та тив на ситу а ци ја. Однос се не засни ва на дубин-
ском слу ша њу нити га зах те ва. Међу тим, чим је у пита њу однос подр-
шке осо би, интер ве ни шу, као фун да мен тал не дато сти, коли ко ква ли тет 
интер пер со нал ног одно са толи ко и ква ли тет слу ша ња. 

Што је више однос усме рен ка томе да буде под сти цај и подр шка осо-
би на њеном путу ка ауто но ми ји и пси хо со ци јал ној зре ло сти, више ће 
зах те ва ти слу ша ње. Потреб но је,међу тим, иста ћи да слу ша ње није крај-
њи циљ, иако само по себи може да про из ве де резул тат, што се у мно гим 
слу ча је ви ма и дога ђа. Слу ша ње је сред ство, које омо гу ћа ва кли јен ту да 
осе ти да је вре дан и досто јан пажње, да је саслу шан. То је онда пра ви 
поче так одно са, тре ну так у којем про фе си о на лац поста је за оног дру-
гог зна ча јан парт нер. Емпа тич ки „стил слу ша ња чини се нај ва жни јим у 
сми слу оја ча ва ња или побољ ша ња пози тив них интер пер со нал них одно-
са”.34Језич ка огра ни че ња нас при мо ра ва ју да упо тре би мо тер мин „сред-
ство“, иако би било боље рећи „начин”, али из све га што смо прет ход но 
рекли, јасно је да емпа тич ко, као актив но-рецеп тив но слу ша ње усме ре но 
на саго вор ни ка не може да се схва ти као пуко сред ство, алат ка, инстру-
мент, већ је фун да мен тал ни уну тра шњи став, димен зи ја одно са који се 
не може инстру мен та ли зо ва ти.35

Наиз глед тако јед но став на ствар, да вас неко заи ста чује, има вели ку 
моћ. Онај ко осе ћа да је саслу шан, осе ћа да посто ји, да је њего во посто ја-
ње, њего во биће узе то у обзир, ува же но. „Слу ша ње је опчи ња ва ју ћа и чуд на 
ствар, кре а тив на сила. (Они) који нас слу ша ју јесу они пре ма који ма се кре-
34 Табс, С. (2013), стр. 222.
35 Rogers, C. R. (2001), L’approche centrée sur la personne, Lausanne, Randin.
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ће мо. Кад нас слу ша ју, то нас ства ра, чини да се отво ри мо и про ши ри мо.”36 
Супрот но томе, не бити слу шан, не осе ти ти се при зна тим и ува же ним, води 
или пот чи ња ва њу дру го ме, ако је тај дру ги доми нант ни ја лич ност или има 
поло жај моћи, те после дич но обес хра бре њу, резиг на ци ји, син дро му сте че-
не немо ћи; или, ако посто је могућ но сти и при ли ке за то, пру жа њу отпо ра 
рас по ло жи вим сред стви ма. То је људ ска реал ност којојс мо често све до ци и 
коју смо сви, у мањем или већем сте пе ну интен зи те та и уче ста ло сти, иску-
си ли. Али кад смо и сами у ситу а ци ји да нам неко у интер ак ци ји, у одно су, 
пру жа, паси ван или чак и агре си ван отпор, не пита мо се да ли смо га ми на 
неки начин иза зва ли, тиме што смо били пре ви ше еми тив ни, дирек тив ни, 
одно сно недо вољ но рецеп тив ни и отво ре ни: одмах ту осо бу про гла ша ва мо 
одго вор ном (твр до гла вом, неу ро тич ном и сл.). 

Нема, дакле, ничег само о чи глед ног ни лаког у слу ша њу дру ге осо бе, 
чак ни када изгле да да се то, на махо ве, одви ја јед но став но и при род-
но. Слу ша ти тра жи чуд ну меша ви ну у којој тре ба уме ти и моћи довољ но 
иза ћи из себе, децен три ра ти се, поста ви ти се, на неки начин, код дру гог, 
исто вре ме но оста ју ћи,при бра но и непо ко ле бљи во, при су тан, овде и сада, 
не про јек ту ју ћи вољу за резул та том, у ста њу буд не, а нена пе те пажње. У 
том сми слу је то посе бан став, наро чи то за оне који га про фе си о нал но 
кори сте. А када и посто је сви обли ци и сло је ви слу ша ња, оста је јед на 
чиње ни ца: слу ша на осо ба опа жа, на све сном или несве сном пла ну, да је 
слу ша на или то не опа жа, што осим у изу зет ним слу ча је ви ма (пси хо за 
или тешких поре ме ћа ја лич но сти) зна чи да и није слу ша на. Кри те ри јум 
слу ша ња је да ли смо дру гог чули или нисмо. У том сми слу се слу ша ње 
не импро ви зу је, не про из ла зи из пуке интен ци је. Осим наме ре, потреб но 
је испу ни ти и дру ге усло ве, а томе посто је и озбиљ не пре пре ке.37

Пре пре ке при ме ни актив ног слу ша ња су разно вр сне. Јед на је непри-
да ва ње пу ног зна ча ја и вред но сти слу ша њу. Оно се схва та као пар ци јал на 
вред ност, која може бити кори сна али која, сама по себи, без уче шћа дру гих 
фак то ра, не доно си резул та те. Такво схва та ње води ома ло ва жа ва њу или 
пот це њи ва њу слу ша ња као рад не алат ке и фоку си ра њу на дру ге поступ ке, 
који, међу тим, не могу бити про дук тив ни, а често су и кон тра про дук тив-
ни када изо ста не реа ли зо ва ње пуног потен ци ја ла слу ша ња. Из недо вољ ног 
вред но ва ња и непо зна ва ња моћи слу ша ња, сле ди и недо вољ на моти ва ци ја 
да се слу ша. Дру га, можда сна жни ја и чешћа пре пре ка,у томе је што, да 
би се било у моду су слу ша ња, тре ба оста ви ти по стра ни жељу или оче ки-
ва ње да се неко ме помог не. Кад смо обу зе ти том жељом, одно сно када смо 
фоку си ра ни на про јек ти ва ни резул тат уме сто на акту ел ни про цес, усва ја-

36 Цитат психијатра Карла Менингера, у Табс, С. (2013), стр. 221.
37 Schmid, P. F.(1998)„Nouvelles perspectives pour l’Approche centrée sur la 

personne“,Brennpunkt, Numéro spécial, pp. 103-112.
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мо акти ван и волун та ри стич ки став, који не може да посто ји јед но вре ме но 
са отво ре но шћу, рецеп тив но шћу и дис по ни би ли те том које слу ша ње зах те-
ва. Та два ста ња могу да се сме њу ју, али не могу да посто је јед но вре ме но, 
у истом тре нут ку. Дру га чи ји ефе кат ћемо има ти на саго вор ни ка када смо 
у јед ном или у дру гом од та два ста ња. Када смо актив ни, пору чу је мо му 
да ми упра вља мо ин тер пер со нал ним про сто ром и кон тро ли ше мо про цес, 
да као струч ња ци, пре све га оба вља мо свој посао и врши мо функ ци ју која 
нам при па да. Ми смо ти који држе кон це у рука ма и који одре ђу ју курс и 
исход раз го во ра. Када смо у ста њу слу ша ња, пору чу је мо саго вор ни ку да 
има сло бо ду да се кре ће на свој начин у рела ци о ном про сто ру, да може 
да га при сво ји себи– или макар да при сво ји један његов део, јер ипак и ми 
посто ји мо и оста је мо при сут ни у њему.Раз ли ка је фун да мен тал на и може 
да дове де до нео че ки ва них, па и спек та ку лар них резул та та.38

Међу тим, има мо сасвим дру га чи је нави ке и у про фе си о нал ном и у 
при ват ном доме ну: про стор дат слу ша њу је, нај бла же реч но, недо во љан. 
Виде ли смо да су про фе си о нал ци неге под ути ца јем веро ва ња, које је 
често и исход оче ки ва ња која су им намет ну та, да су дужни да зна ју и 
да буду спо соб ни да раз у ме ју и тума че дру гог, на инте лек ту ал ном пла-
ну. Зна чај на коли чи на вре ме на и енер ги је је уло же на у труд да се одго-
во ри на те уну тра шње и спољ не зах те ве, што обја шња ва умор и њего ву 
после ди цу, саго ре ва ње (burn-out), који вре ба ју про фе си о нал це за помоћ 
и негу. Импе ра тив да се зна, под му кло уда ља ва од ресур са који пред ста-
вља слу ша ње, и тиме од спо соб но сти да се позо ве на „зна ње” дру гог, који 
јесте онај којег се то нај ви ше тиче и који о себи посе ду је нај пот пу ни је, 
иако још нео све шће но,зна ње. 

Посто ји у томе јоше јед на тешко ћа, и то не мала. Оста ви ти про сто-
ра том једин стве ном, сво је вр сном све ту дру ге осо бе да се изра зи, бити 
рецеп ти ван, рас по ло жив за слу ша ње и посма тра ње како она тра жи и 
исцр та ва соп стве не пута ње, како про на ла зи соп стве не начи не, како 
откри ва соп стве не пре пре ке, зна чи при хва ти ти да се уђе у свет који није 
вла стит, у непо зна ту тери то ри ју на коју нисмо нави кли, која није наш 
дом, за који нема мо кљу че ве. „Раз у ме ва ње садр жи ризик. Ако дозво лим 
себи да раз у мем дру гу осо бу, могло би да се деси да ме то раз у ме ва ње 
про ме ни. А пла ши мо се про ме не.”39

Слу ша ње, насу прот обич ном раз го во ру или саве то ва њу зах те ва да 
допу сти мо да нас дру ги води. Слу ша њем се не упра вља, оно се прак ти-
ку је. Слу ша ње је оно које нас води, али не тре ба ни да се(бе) изгу би мо. 
Зато је потреб но буд но при су ство и пажња, јер ако уме мо да му сепре-

38 L’observatoire, revue d’action sociale & médico-sociale, n°50, 2006, pp. 29-32.
39 Randin, J-M., (2008) „Qu'est-ce que l'écoute?“, Approche Centrée sur la Personne. Pratique 

et recherche, n° 7, pp. 71-78. 
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пу сти мо, слу ша ње нас неће одве сти било где. Ако уме мо, зато што смо 
вољ ни и рас по ло жи ви за то, да допу сти мо себи да уђе мо у непо зна ти свет 
дру гог, откри ће мо даон садр жи сво ју уну тра шњу кохе рент ност, међу од-
нос раз ли чи тих ком по нен ти. Слу ша ње је мање ствар тра же ња да раз у-
ме мо зашто и како се те ком по нен те држе зајед но, већ да кон ста ту је мо, 
посма тра мо шта и како јесте.40

Слу ша ње је посма тра ње ства ри она квим какве јесу. Оно води мало 
већем раз от кри ва њу ствар но сти, пре ци зни је рече но јед не ствар но сти, још 
тач ни је, јед ног фраг мен та јед не реал но сти, јед ног све та, оног јед ног једин-
стве ног људ ског бића.Што више при хва та мо сво је незна ње о том све ту, то 
ћемо има ти више шан си да га мало више откри је мо, јер нема горег посма-
тра ча од оног који веру је да већ зна. 

Послед ња раз ли ка изме ђу инфор ма тив ног и тера пе ут ског раз го во ра у 
којој су садр жа не све оста ле, у томе је што може мо да при пре ми мо инфор-
ма тив ни раз го вор или кон сул та ци ју. Упо зна ти смо са њего вим општим кон-
ту ра ма и садр жа јем, уна пред зна мо од чега ће се састо ја ти. Рас по ла же мо 
пита њи ма која тре ба да поста ви мо и која ће нам омо гу ћи ти да при ку пи мо 
инфор ма ци је које су нам потреб не. Међу тим, не може мо на тај начин да 
при пре ми мо моме нат слу ша ња, и не зна мо уна пред садр жај који ће нам се 
откри ти. Једи но што може мо да ура ди мо јесте да себе при пре ми мо за слу-
ша ње и дочек непред ви дљи вог. Да бисмо били слу ша о ци, мора мо да испу-
ни мо неко ли ко усло ва. Пре него што успе мо да под стак не мо раз от кри ва-
ње дру гог, потреб но је да се осло бо ди мо мно гих нано са у нама сами ма. Да 
бисмо осло бо ди ли про стор у себи и поста ли рас по ло жи ви и при јем чи ви за 
слу ша ње, мора мо да иден ти фи ку је мо сво је стреп ње, стра хо ве, напе тост, 
пре ја ку жељу да успе мо, да постиг не мо резул тат, а онда и про на ћи начи не 
како да се тога осло бо ди мо, барем у мери која је довољ на да не закр че гото во 
цео терен, на ште ту уну тра шњег дис по ни би ли те та. Слу ша ње је мно го више 
људ ска него тех нич ка спо соб ност. Пита ња која се поста вља ју за вре ме неког 
интер вју а да та су у при пре мље ном упит ни ку, али слу ша ње ника да не пре ег-
зи сти ра себи. Оно се нала зи у осо би која га прак ти ку је, у њеној спо соб но сти.
Та осо ба даје ква ли тет слу ша њу. Слу ша ње није спољ на алат ка, која се може 
наба ви ти и упо тре би ти, већ спо соб ност која се раз ви ја као свој ство лич но-
сти.41 Слу ша лац сам поста је инстру мент соп стве ног слу ша ња. 

40 Blanchet, A. etal. (1985).
41 Blanchet, A. etal. (1985).



Татја на Мили во је вић172

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 155-176

Закључак

Тера пе ут ски модел и стил кому ни ци ра ња про из ла зи из одре ђе не 
кон цеп ци је људ ске при ро де и потвр ђе них усло ва и фак то ра леко ви тог, 
негу ју ћег и уна пре ђу ју ћег одно са. У то спа да ства ра ње олак ша ва ју-
ћег амби јен та, однос пове ре ња, пошто ва ње пре ма саго вор ни ку, што се 
пости же емпа тич ним, аутен тич ним и искре ним ста вом, и без у слов но-
по зи тив ним, то јест непро це њу ју ћим и нео су ђу ју ћим ста вом. Пози ти ван 
став се осла ња на посту лат о уну тра шњој, усме ра ва ју ћој, само ак ту а ли-
зу ју ћој (енте ле хиј ској) сили у сва ком поје дин цу, и о чове ку као бићу у 
поста ја њу, чије поста ја ње оним што јесте пози ти ван поглед охра бру је и 
поспе шу је. Дру гим речи ма, пози ти ван поглед сау че ству је у (само)ства-
ра њу лич но сти поје дин ца у сме ру који је за њега нај бо љи. Неза ви сно, да-
кле, од тео риј ске ори јен та ци је, мето де или тех ни ке, битан је начин на 
који тера пе ут јесте и на који, сво јим при су ством и пона ша њем, кре и ра 
кли му која олак ша ва однос,а тиме иосло ба ђа ње и раст поје дин ца. Емпа-
тич ко слу ша ње је модус бив сто ва ња, посеб но ста ње, па тек онда тех ни ка 
пома жу ћег, негу ју ћег и исце љу ју ћег одно са. Хума ни стич ка ори јен та ци ја 
није дирек тив на, већ дис крет но усме ра ва ју ћа у оном прав цу који се оцр-
та ва из дубин ског слу ша ња. Такво слу ша ње фоку си ра но је на оно што 
се деша ва у интер ак циј ском про сто ру „сада и овде”, и тиме фаво ри зу је 
про цес лич ног раз во ја, осло бо ђен бала ста про шлог, ка будућ но сти.Циљ 
је да се кли јент поно во пове же са сво јим истин ским потре ба ма, осе ћа њи-
ма, мисли ма, јача ју ћи тако сво ју само свест и само при хва та ње. Фран цу-
ски писац Фон те нел (Fon te nel le) је напи сао: „Нај ве ћа тај на сре ће је бити 
добро са самим собом”. 

Добри интер пер со нал ни одно си се раз ви ја ју спон та ном или нау че-
ном при ме ном тера пе ут ских ком по нен ти које одли ку ју сва ки уна пре-
ђу ју ћи однос. Виде ли смо да су то емпа ти ја, кон гру ен ци ја, при хва та ње, 
укљу че ност, срдач ност, непо сред ност, итд. Ти састој ци нису само одли ка 
негу ју ћих про фе си ја, већ гра де и обли ку ју сва ки добар интер пер со нал-
ни однос. Да бисмо гаји ли добре одно се, који под сти чу наш и лич ни раз-
вој дру гих, тре ба ло би да ква ли те те тера пиј ског одно са инте гри ше мо у 
сва ко днев ни живот свих људи, неза ви сно од њихо вог обра зо ва ња, про фе-
си је и уло ге. „Кад год пажљи во поку ша мо да раз у ме мо задат ке који сто-
је пред нама као руко во ди о ци ма, настав ни ци ма и тера пе у ти ма, онда се 
бави мо про бле ми мо који ће одлу чи ти будућ ност ове пла не те. Јер наша 
будућ ност не зави си од физич ких нау ка. Она зави си од нас који поку ша-
ва мо да раз у ме мо и да се бави мо одно си ма међу људи ма и поку ша ва мо 
да ство ри мо одно се који пома жу.”42

42 Карл Роџерс, стр. 53.
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Упо зна ва ње са посту ла ти ма леко ви те кому ни ка ци је, уче ње мето да 
и тех ни ка које про из и ла зе из тих посту ла та, поврат но ути че на сен зи би-
ли тет кому ни ка тив них субје ка та, сен зи би ли зу је их за раз ли чи те типо ве 
међу људ ских одно са, осло ба ђа ста во ве повољ не за добар међу људ ски од-
нос и уна пре ђу је те одно се и њихо ве уче сни ке про це сом сти му ла ци је и 
фид бе ка.

У при сту пу ори јен ти са ном на кли јен та (а може и на дете, ђака, сту-
ден та, паци јен та, запо сле ног, итд.), он је схва ћен у сво јој инди ви ду ал но-
сти, једин стве но сти, непо но вљи во сти и неза мен љи во сти. Њего во иску ство 
и његов субјек тив ни свет су у сре ди шту про це са интер ак ци је. То је зато што 
се веру је у спо соб ност сва ко га да у себи само ме про на ђе ресур се потреб-
не да би изгра ди о свој иден ти тет и напре до вао у реа ли зо ва њу соп стве них 
потен ци ја ла. Кли ма пове ре ња и начин на који је тера пе ут бла го на клон, 
повла че осве шћи ва ње дубо ког ја које онда може да се осло бо ди, изра зи и 
про цве та. Осо ба је охра бре на да веру је у сво је моћи и сво је поста ја ње, да 
постиг не само е фи ка сност. Она посе ду је кљу че ве свог живо та. Она једи на 
зна шта је за њу добро. Ства ра се пра ви однос. Раз го вор није дирек ти ван, 
али је тера пе ут при су тан и држи се бли зу кли јен то вих пре о ку па ци ја. Он 
је дис крет но акти ван, бри жан и слу ша, у пуном сми слу речи. Пра ти кли-
јен та у њего вој потра зи за соп стве ним реше њи ма и нуди амби јент нео п хо-
дан за његов раз вој. Пред у сре тљив, отво рен, не суди и пошту је кли јен то-
ве одлу ке. Само у одно су пове ре ња наста је про гре сив на само а фир ма ци ја 
и конач но,гло бал но при хва та ње уну тра шњег ја, као зало га аутен тич ног 
живље ња и пости за ња урав но те же не, цело ви те лич но сти, или, како Карл 
Роџерс каже „лич но сти која пот пу но функ ци о ни ше“.
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Sum mary: Despi te the some ti mes big and irre con ci la ble dif fe ren ces bet we en 
dif fe rent psychot he ra pe u tic cur rents, rese ar ches on the effec ti ve ness of suc cessful 
psychot he ra pists of dif fe rent pro ve nan ces have show nthe pre sen ce of some com-
mon fac tors.It tur ned out that all fac tors of psychot he ra pe u tic effec ti ve ness belong 
to the sphe re of rela ti on ship. The huma ni stic and per so na li sticpsycho lo gist Carl 
Rogers sub su med them under three key fac tors that allow the esta blis hment of 
a hea ling rela ti on ship: con gru en ce, empathy and uncon di ti o nal posi ti ve atti-
tu de towards the cli ent.The  posi ti ve atti tu de is based on the huma nist/per so na list 
postu la te of the exi sten ce ofan inner, dri ving, sel fac tu a li zing (ente lec hial) for ce in 
each indi vi dual, and man as a being in beco ming, who is ena bled and enco u ra ged 
to beco me who he/she is by this posi ti ve, sup por ti ve atti tu de.Many stu di es have 
con fir med the role and impor tan ce of the se fac tors and the qua lity of the rela ti on-
ship as a neces sary and indi spen sa ble con di tion for the suc cess of any psychot he-
rapy.This appro ach pro ved to be very fru it ful and suc cessful in other are as of work 
and com mu ni ca tion, when it is aimed at esta blis hing, buil ding, nur tu ring and 
impro ving inter per so nal rela ti on ships, as the basis for the well-being and health 
of indi vi du als and gro ups
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