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АПСТРАКТ
Потрошачко друштво, тржишно оријентисани медији, култура уопште, произвели су
својеврстан друштвени и културолошки феномен под називом −„целетоиди“. Према
социологу Крису Роџеку (Chris Rojek),целетоиди спадају у категорију славних личности,
али као споредна медијска појава у медијској култури, као што су добитници на лутрији,
јунаци ријалити програма, старлете, партнери јавних личности и сл.који завређују
медијску пажњу врло кратко време и бивају заборављени. Рад се ослања на хуманистичку
науку јер она посматра психологију, етику и филозофију у целини, као што посматра и
човека у његовом тоталитету − уједно као индивидуално, јединствено биће и као
друштвено биће. Анализа утицаја хипермедијатизације у потрошачко оријентисаном
друштву на личност целетоида са хуманистичког аспекта указује на то да њихова потреба
за славом, успехом и моћи не произилази из продуктивних човекових снага, које теже
целокупном развоју личности и срећи. Стално прилагођавање и потчињавање маси,
медијима, јавном мњењу води псеудослободи. Права слобода односи се на истицање
индивидуалности, на самоодређивање и интерни локус контроле, док је псеудослобода у
ствари ропство, јер се јединственост појединца, односно целетоида у мишљењу, понашању
и осећању гуши. Тржишно оријентисано друштво и потрошачка култура, који истичу
материјално-хедонистички систем вредности поспешују хипермедијатизацију целетоида.
Нарцизам и и псеудослобода последице су те хипермедијатизације. Друштвени, културни,
психолошки аспекти неодвојиви су део целине и њихова синергија доприноси посматрању
човека у његовом тоталитету − уједно као индивидуално и јединствено биће и као
друштвено биће.

Кључне

речи:

целетоиди,

хипермедијатизација,

псеудослобода,

нарцизам,

хуманистичка наука.
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A BSTRACT
Consumer society, market-oriented media and culture in general, produced akind of
socialandcultural phenomenoncalled − "celetoids". Accordingto the sociologistChrisRojek,
celetoidsbelong to the category of celebrities, but as a secondarymediaphenomenon inmedia
culture, such aslottery winners, heroes of reality programs, starlets, partners ofpublic figuresetc.,
whoreceivemedia attentionfor a veryshort timeand then they are being forgotten. This paper
reliesonthe humanistic sciencesbecauseitseespsychology, ethicsand philosophyas a whole, and it
observes a man inhistotality as well. The analysis of the impact of hypermediatizationon the
personality of celetoidsinconsumer-orientedsociety, fromthehumanisticaspect,indicates thattheir
needforfame, successand power is not derived fromman'sproductiveforces which tend
tooveralldevelopment of personalityandhappiness. Constant adaptation and subjugation to the
mass media and public opinion lead to pseudo-freedom. True freedomrefers to theemphasis
onindividuality,

self-determinationandtheinternallocus

of

control,

whilepseudo-freedom

isactuallyslavery, because theuniquenessof the individualorceletoidin thinking, behavior and
feeling is suffocated. Market-oriented society andconsumer culture, which emphasizethe
materialisticand hedonisticsystem of values stimulatethe hypermediatization ofceletoids.
Narcissismandpseudo-freedomareconsequences ofhypermediatization. Social, cultural, and
psychologicalaspectsare inseparableparts of the wholeandtheir synergycontributes tothe
observationof man inhistotality − bothas an individualandasa unique beingandasocial being as
well.

Keywords:celetoids, hypermediatization, pseudo-freedom, narcissism, humanities.
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УВОД
Потрошачко друштво, тржишно оријентисани медији и култура уопште,
произвели су својеврстан друштвени и културолошки феномен под називом целетоиди.
Према социологу Крису Роџеку (ChrisRojek), целетоиди спадају у категорију славних
личности али као споредне појаве у медијској култури, као што су добитници на лутрији,
јунаци ријалити програма, старлете, партнери јавних личности и слично. Они завређују
медијску пажњу врло кратко време и бивају заборављени.
Рад се ослања на хуманистичку науку јер она посматра психологију, етику и
филозофију у целини, као што посматра и човека у његовом тоталитету - уједно као
индивидуално, јединствено и као друштвено биће. Појам Ериха Фрома (ErichFromm) о
продуктивном карактеру, динамизми, персонификације и сазнајни процеси Харија
Саливена (HarryStackSullivan ), стваралачко самство Алфреда Адлера (AlfredaAdlera),
концепт унутрашњег живота Карла Роџерса (Carl Rogers), функционална аутономија
Гордона Олпорта (GordonAllport) и потреба за самоостваривањем односно актуализацијом
Абрахама Маслова (AbrahamH. Maslow), спајају се у својој хуманистичкој основи. Све ове
теорије наспрам механицистичког и редукционистичког начина мишљења о људском
бићу, у први ред стављају људске особине као што су избирање, стваралаштво,
вредновање, самоостварење и сл. Највећа пажња посвећује се вредновању човековог
достојанства и развоју инхерентних могућности сваке особе, како оне откривају сопствено
биће и на који начин се постављају према другим особама и друштвеним групама.
Биологистичко-механицистичке теорије човека своде на неколико инстинката који
дефинишу његово понашање. У бихејвиоризму нагласак се даје на пресудан утицај
културе и друштвене средине на понашање човека. Особа се схвата као табула раза и као
пасиван продукт одређене културе. Хуманисти не одбацују до краја наведена схватања,
већ теже да их допуне и нуде одређене одговоре на питање какав човек треба да буде.
Управо хуманистичка психологија се бави питањима дубине људске природе проучавајући
целину и то рационалну, односно когнитивну као и мотивационо-вољну функцију где се
посебно издваја афективна (осећајна). По њој људска бића су активна, независна и
самоуправљајућа, а никако табула раза, као што и учење није пасиван процес. Људско биће
је несводива целина и не може се упоређивати ни са ким другим. Свако израста из
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сопствене природе и у складу с тим бира сопствени пут ка свом циљу. Човек по природи
није лош, он постаје рушилац када су осујећене његове унутрашње потребе за растом и
развојем.
Хуманистичка психологија се залаже за поштовање особе, уважавање различитих
приступа као и за отвореност према прихватљивим методама. Такође, бави се и
проучавањем нових видова људског понашања где спада и понашање целетоида – као
посебан социјални и културни феномен. Трећа сила, како је у литератури зову (прва је
психоанализа, друга бихејвиоризам), занима се за љубав, стваралаштво, самство (Ја),
израстање, организам, задовољење основних потреба, самоостваривање, више вредности,
биће, настајање, спонтаност, хумор, објективност, превазилажење самства, аутономија,
одговорност, храброст и сл.
Анализа утицаја хипермедијатизације у потрошачко оријентисаном друштву на
личност целетоида са хуманистичког аспекта – указује на то да њихова потреба за славом,
успехом и моћи не произилази из продуктивних човекових снага, које теже целокупном
развоју личности и срећи. Ове потребе су псеудопотребе и јављају се као резултат бекства
од слободе, кроз механизме потчињавања, доминације, рушилаштава и саображавања. Са
друге стране слобода „за“ представља продуктивни развој човекових снага и потенцијала,
однос са светом без потчињавања или доминације, однос са људима кроз поштовање
посебности сопственог идентитета базираних на принципима солидарности, емпатије и
спонтаности. Ако целетоиди беже од овакве врсте слободе то је због страха од
усамљености, издвојености појединачног ја, осећања беспомоћности и несигурности. Али
ту наступа моћна сила (јавно мњење, медији) која им нуди заштиту, учествовање и место у
датом поретку чиме целетоиди стичу осећање сигурности и постигнућа.
Истраживања указују да псеудослобода онемогућује особи да своје снаге ослободи
за реализовање постојећих потенцијала и интеграцију личности. То може проузроковати
појаву нарцизма у карактерној структури особа које теже инстант слави. Нарцизам има
својство одбрамбеног механизма од ненаклоности и нељубави особе према себи самој. Она
то компензује претераном заокупљеношћу собом, егоизмом, материјалистичким системом
вредности и третирању других ососба као објеката за постизање сопствених интереса.
Оваквој псеудослободи и псеудоидентитету доприносе друштвени и културни обрасци.
Друштво у Србији је тржишно оријентисано, а култура потрошачка, профит је императив.
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Ни медији нису имуни на то. Они напротив, активно саучествују у обликовању,
промовисању и наметању тржишне и потрошачке културе, односно креирању и спроводе
идеологију тог економског и друштвеног модела. Целетоиди су роба која се продаје у
масовним медијима и масовној култури. Због тога су и они потрошна добра која се брзо
конзумира и троши. Тржишно оријентисани медији подржавају личности налик
аутоматима без личног ја, тако да мото више није „ја сам оно што имам“, што је било
карактеристично за капитализам, већ „ја сам онаквим каквим ме желите“. У друштвеним и
културним условима који не подржавају развој личности и интегритета, страхови везани за
усамљеност, издвојеност и немоћ се само поткрепљују и расту, што удаљава особу од
правог смисла њеног постојања а то је, по хуманистичкој науци продуктиван карактер.
Генерално, карактер одређује мишљење, осећање и поступање појединца. Особине
које су заједничке већини припадника одређене групе су особине друштвеног карактера те
групе. Ако је нарцизам део псеудоидентитета већине целетоида, настао под утицајем
хипермедијатизације, онда се може говорити о нарцизму друштвене групе, који се посебно
развија у условима непродуктивног карактера и губитка слободе. Одређена индивидуа или
друштвена група може се приклонити механизмима социјализације или механизмима
асимилације у односу према свету. Механизми бекства од слободе се најчешће прихватају
на индивидуалном нивоу и они се односе на непродуктивне оријентације процеса
социјализације као што су: доминација, потчињавање тј. садизам и мазохизам,
рушилаштво и саображавање појединца. Друштвене групе обично се оријентишу према
непродуктивним механизмима процеса асимилације, што се посебно односи на:
прималачку, израбљивачку, згртачку и тржишну оријентацију.
Насупрот непродуктивној орјентацији продуктивна оријентација подразумева
свесност, одговорност и активност особе да употреби своје снаге и да оставри могућности
које су јој својствене. Свако људско биће је способно да развије продуктиван карактер
уколико

нема

менталних

или

емотивних

проблема.

Најпотпунију

дефиницију

продуктивног карактера дао је Ерих Фром. По њему продуктиван карактер се односи на
способност за критичко и креативно размишљање и емотивни доживљај као и прихватање
себе и других какви јесу.
Продуктиван карактер односи се на способност појединца да поднесе издвојеност
свога ја. Особа је део света али у односима се не потчињава и не доминира, већ поштује
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како свој тако и интегритет других људи. Способна је за продуктивну љубав на бази
емпатије, солидарности, спонтаности и тежње да осим свог подржи и развој и раст
личности коју воли. Продуктиван карактер тежи развоју личности у њеном тоталитету мисаоним, емотивним, делатним процесима, као и остварењу свих човекових потенцијала.
За то је потребан велики рад и труд, преузимање одговорности особе за саму себе и
суочавање са својим и друштвеним моралним проблемима. Зато се некад чини лакше, као
и код целетоида, да се та потреба пригуши и да се од ње побегне. Али цена је превисока,
особа губи своје лично ја и свој интегритет и немоћна је јер зависи од снага које је
надилазе.
Разлог ослањања на Фрома јесте тај што је он, више него било који научник или
филозоф, успео да развије једну свеобухватну и динамичку идеју људске природе,
ослобођену метафизичких наслага али и предрасуда позитивизма и емпиризма и да
одбрани такво становиште и теоријским разлозима и емпиријским аргументима. Супротно
данас распрострањеној појави у науци да се идеји о људској природи порекне научни
статус, пребацујући је у област филозофије, зато што се емпиријски не може
верификовати, Фром је себи поставио задатак да докаже оправданост и нужност употребе
појма људске природе у науци. Његов приступ том проблему, може се назвати
„дијалектички хуманизам“, јер се у њему релативно и универзално не искључују, већ
представљају две стране људске реалности. Фром заснива теорију о људској природи на
теоријским аргументима, доказујући да се појам менталног здравља и нормалности
појединца мора ослонити на откривање иманентних људских потреба и у односу на
задовољење и развој тих потреба установљавати мера нормалности или ненормалности, а
не у релативистичком смислу како се условљава друштвеним конвенцијама. Супстанција
нормалности повезана је са остварењем фундаменталних унутрашњих потенцијала
индивидуе. Посебно истиче потребу за реализацијом човекових снага и моћи да постане
оно што потенцијално јесте јер из тога произилази продуктивна оријентација.
Ако се претпостави да већина целетоида има заједничке особине, онда постоји
друштвени карактер те групе. Такође ако је продуктивна оријентација основа слободе,
врлине и среће, тада се нарцизам, псеудослобода и деструктивност развијају као резултат
блокиране продуктивне енергије. У самој људској природи је тежња ка продуктивности,
односно тежња за растом и реализацијом свих потенцијала које човек има. Човек нема
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другог начина да се сједини са светом, а истовремено да се осећа сједињеним са самим
собом, да буде повезан са другима, а да задржи свој интегритет као јединствено биће, него
да продуктивно користи своје моћи. Ако у томе не успе он тешко може постићи
унутрашњу хармонију и интеграцију. Приморан је да бежи од себе, од осећаја
беспомоћности, досаде и немоћи. Свака неуроза је резултат човековог неуспеха да живи
продуктивно. Недостатак интеграције и продуктивности не води увек неурози. Ако особа
не успе да достигне зрелост, спонтаност и аутентичан осећај свога ја, може се сматрати да
има озбиљан недостатак. Међутим, ако овај недостатак особа дели са многим другим
особама она га није ни свесна. Оно што је та особа изгубила надокнађује сигурношћу коју
добија тиме што се слаже са одређеном групом људи у датом друштву. Тај недостатак
потрошачка култура може уздићи до врлине и тако особи дати повећано осећање
постигнућа.
Да би се подржао развој човека у свом тоталитету, развој продуктивне љубави и
продуктивног
важно

је

карактера, развој хуманистичке савести насупрот ауторитарној савести,

прихватање

принципа

хуманистичке

науке.

По

Фрому,

разликовање

хуманистичке и ауторитарне етике је нужна основа за изграђивање таквих људских односа
који омогућавају развој човековог ''ја'' и његових потенцијала, те се стога проблеми етике
не могу заобићи у проучавању човекове личности. Хуманистича етика заснива се на
познавању људске природе, а модерна психологија требало би да буде један од најјачих
подстицаја за њен развој. Међутим, како тачно уочава Фром, иако је психоанализа много
допринела разумевању човека, она није увећала знање о томе како човек треба да живи.
Њена главна функција је да покаже како су вредносни судови и етичке норме рационални
израз ирационалних жеља и страхова и да зато они не могу имати објективно значење.
Психоанализа, у покушају да успостави психологију као природну науку, одвојила је од
филозофије и етике. Занемарила је чињеницу да се људска личност не може схватити ако
се не сагледа у свом тоталитету, као и човекова потреба да нађе одговор о смислу његовог
постојања и да открије норме по којима треба да живи.
Напредак психологије се огледа не у раздвајању природног од духовног подручја
већ у повратку традицији хуманистичке етике, која посматра човека у његовом физичкодуховном тоталитету и успостављању карактерне структуре у личности која је
продуктивна и не тежи негацији појединца већ афирмацији његовог личног ја. Ако нема
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здравих појединаца, нема ни здравог друштвеног карактера, ни здравог друштва. Уколико
у друштву нема довољно услова за развој продуктивног карактера, то не умањује значај
потребе да појединац преузме одговорност за сопствени живот и поступке, да се суочава
са моралним проблемима, својим и свог друштва или друштвене групе. Заправо, да
прихвати одговорност, као и чињеницу да само сопственим снагама може свом животу
дати смисао. Јерстепен деструктивности пропорционалан је степену до којег је развој
способности неке личности спречен. Ако се спречава тенденција живота да расте, онда
тако осујећена енергија пролази процес измене и трансформише се у животнодеструктивну енергију. Индивидуалне и социјалне прилике које доприносе блокирању
животно-развојне енергије производе деструктивност, која је извор разних манифестација
зла.
Ако се целетоидима блокира тенденција за растом, интеграцијом, слободом,
јединственошћу и реализацијом њима својствених потенцијала, велика је могућност да ће
се та енергија каналисати у деструктивност према себи и другима. Нарцизам је једна
форма самодеструктивности јер блокира способност особе да воли и отуђује особу од
њених снага и моћи. Жеље целетоида за славом, успехом и новцем, не нестају са
задовољењем, осим можда тренутно. Оне су незасите јер извиру из унутрашњег
незадовољства.

Недостатак

продуктивности,

беспомоћност

и

страх

корени

су

ирационалних жеља. Те особе замишљају да ће стално увећавање и умножавање
задовољстава излечити похлепу и поново успоставити нарушену равнотежу. Алтернатива
деструктивности, потчињености, зависничким понашањима, незадовољству и несрећи
постоји, то је продуктивност у чијој основи су хуманистичке вредности као што су –
слобода, јединственост, љубав према себи и другима, коришћење снага за реализацију
могућности својствених датој личности.
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1. МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПАК

1.1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет рада су целетоиди као друштвени феномен, настао под утицајем
потрошачког друштва и тржишно оријентисаних медија и културе и њихова личност. Крис
Роџек (Chris Rojek) дефинише једну издвојену категорију познатих личности коју назива
целетоид. То су споредне појаве у медијској култури, као што су добитници на лутрији,
јунаци ријалити програма, старлете, партнери јавних личности, које завређују медијску
пажњу врло кратко и бивају заборављени. Ради што веће прецизности појма целетоида,
користи се типологизација, настала на основу студије случаја, која се односи на Србију:
целетоид - народна микро звезда (особе које негују имиџ човека из народа, инсистирајући
на својој сличности са обичним грађанима да би се домогли популарности), целетоид антијунак (категорија која рефлектује афинитете већине грађана у нашем друштву, то су
звезде деведесетих које су експанзијом ријалити програма постали интегрални део
медијске културе) и на крају целетоид -микрозвезда таблоида, која има највише сличности
са светским примерима (овај тип целетоида опстаје на сцени докле год може бити повод за
сензационалистичко извештавање).
Оригинална идеја у овом раду је дијалектика појединац - друштво, односно спој
између здравог друштва и здраве личности. Персоналисти и хуманисти, међу којима у раду
издвајамо највише Ериха Фрома, у својој анализи хуманистичке етике, види срећног
појединца у здравом друштву. У данашњем модерном друштву појединац губи свој
идентитет и осећање свога „ја“ и стапа се са другом особом, системом, друштвом,
медијима, државом, како би избегао осећање сопствене немоћи и самоће. Наиме, налажење
извесности одстрањивањем сопственог идентитета који постаје део друштвеног
идентитета, човек олакшава осећања сумње, несигурности и самоће, али по цени губитка
слободе и идентитета, стварањем псеудослободе и псеудоидентитета. Целетоид је роба,
ако је тражена она је неко, ако није она не представља ништа. Самопоуздање особе везује
се за популарност и зато је она тако важна. Личност појединачног „ја“ целетоида у
интересу је друштвено конструисаног„ја“. Ако већина припадника одређене групе има
заједничке карактеристике може се говорити о њиховом друштвеном карактеру. Значај
друштвеног карактера је у томе што он представља каналисање људске енергије у
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производне снаге друштва. У случају целетоида, ради се о тржишним снагама производње
што већег профита.
Карактер према хуманистима и персоналистима може бити продуктиван и
непродуктиван. У основи непродуктивног карактера су псеудоидентитет, псеудослобода и
псеудољубав. Израз непродуктивног карактера је нарцизам који се рефлектује кроз
себичност, похлепу и усмереност на самог себе која је у основи материјално хедонистичке вредносне оријентације. Нарцисоидне особе не воле ни себе ни друге.
Њихова љубав према себи је псеудољубав, јер је компензација за осећање унутрашње
празнине, мањкавости и инфериорности. Према Фрому и хуманистичкој етици, услов
здравог друштва, а самим тим и личности јесте продуктиван карактер. Он се огледа у
активности која се супротставља псеудоидентитету и псеудослободи кроз делатност
поновног успостављања равнотеже са собом и другима. Повратком традицији
хуманистичке етике, која човека посматра у његовом физичко-духовном тоталитету –
односно човеку уједно као индивидуалном и друштвеном бићу, могуће је достићи
аутономију и слободу кроз сједињавање и јединство са другима на основу развоја
сопствене и туђе индивидуалности.
Циљ рада је да се покаже да иако човека уобличују економске и друштвене
потребе, он се не може безгранично прилагођавати. Суштина човековог развоја је
слобода, која се остварује кроз продуктиван карактер, љубав према себи и ближњима,
припадност свету кроз очување сопственог интегритета и способност прихватања
издвојености и посебности идентитета. Самим тим се указује на то да целетоиди не
остварују ниједан постулат слободе. Ако се покаже да људско биће не може бескрајно
да се прилагођава потребама које су наметнуте споља, а целетоиди су људи, онда пред
њима су крупни и тешки задаци самоспознавања своје суштине и у том смислу борбе за
повратак правим људским вредностима и освајању слободе. Такође, циљ је да се укаже
и на проблеме које произилазе из друштвеног карактера целетоида, а самим тим и на
задатке друштва у правцу отклањања штетних друштвених појава које су посебно
утицале на формирање целетоида као личности са крупним психолошким и социјалним
проблемима, а који имају неповољанутицајна цело друштво. То је у складу са
становиштем хуманистичке етике да је најважнија психолошка потреба за растом и
развојем као и за остваривањемспецифично човекових могућности и потенцијала, као
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што су нпр. способност за креативно размишљање и емотивни доживљај. Људска
природа, према хуманистима, није ни физиолошки ни биолошки детерминисана (иако
јесте условљена), већ је производ историјског развоја, што значи да се и целетоиди
могу развијати и мењати кроз еволуцију у овом историјском тренутку а и даље.
Друштвени циљ рада је да се покаже да друштвени карактер утиче на личност
појединца, у овом случају на личност целетоида. С обзиром да је услов здравог друштва
продуктиван карактер, а целетоиди имају псеудокарактер, тенденција је да се уоче
последице непродуктивног карактера не само по појединца већ и по друштва у целини.
Ако се друштвеним карактером сматрају оне особине које су заједничке већини
припадника одређене групе, а целетоиди су припадници групе који деле исти друштвени
карактер - онда је циљ овог истраживања налажење одговора да ли је псеудоидентитет,
који се огледа у нарцизму, део друштвеног карактера целетоида, као и разумевање
мотивације њихове личности за одређеним друштвеним понашањем. На основу ових
сазнања, друштвене мере које се могу предузети у спречавању даљих индивидуалних и
друштвених деформација су доношење одговарајућих системских мера, успостављање
етичких норми и вредносног система који ће служити као смернице у друштвеном
понашању.
Научни циљ рада је достизање одређеног нивоа научног сазнања у конкретном
истраживачком подухвату. До почетног нивоа научног сазнања долази се описивањем
фактора који су допринели стварању непродуктивног карактера уопште, као и код
целетоида. Циљ је да се на основу тих сазнања дође до одговора зашто је важно
успоставити продуктиван карактер не само код целетоида већ и на нивоу друштва у
целости.

1.2. ОСНОВНА И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ
Основне хипотезе од којих се полази у истраживању, а које су у складу са
предметом и циљевима рада су генерална или општа хипотеза и посебне или појединачне
хипотезе.
Генерална или општа хипотеза: Претпоставка је да хипермедијатизација
целетоида, која је друштвено и културолошки условљена, утиче на њихову личност,
односно доводи до стварања псеудоидентитета.
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Посебне хипотезе су следеће:
Х1: Претпоставка је да је нарцизам израз непродуктивног карактера и
псеудоидентитета
Х2: Претпоставка је да ако постоје особине личности заједничке већем броју
целетоида, постоји друштвени карактер целетоида.
Х3: Претпоставка је да етичке норме и вредносни судови доприносе стварању
здравог друштва
Х4: Претпоставка је да су индивидуалност, слобода и љубав изрази продуктивног
карактера, који је услов за човеков потпуни раст и развој, а самим тим и за развој друштва.

1.3. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Методи које се користе као начини прикупљања података у овом раду су:
Дијалектичка метода

посматра друштво и појединца у сталном повезаном

односу. Здраво друштво услов је за здраве личности односно појединце, али продуктивни
карактер појединца услов је ослобађања енергије за продуктивну производњу друштва.
Компаративна метода подразумева анализу докумената и публикација који се
односе на утицај хипермедијатизације на личност целетоида као и на анализу утицаја
њиховог друштвеног карактера и непродуктивне карактерне оријентације на друштво.
Метода анализе садржаја какоби се обухватили подаци и сазнања из
секундарних извора. Користи се секундарни извор, писани, при чему је утврђена
оригиналност и аутентичност извора, како би се извршила његова спољна критика.
Унутрашња критика извора постигнута је кроз утврђивање истинитости и целовитости
наведених чињеница.1
Метода дискурс анализе како би се обухватио шири друштвени контекст.
Дискурси се лоцирају друштвено и историјски, а њихово значење се креира и подржава
кроз производњу дистрибуцију и конзумацију текстова (медијских садржаја). Дискурс
анализа заснована је на снажној друштвено – конструктивистичкој епистемологији, јер се
друштвена стварност открива активно кроз смислене и значајне интеракције. Друго,
дискурс анализа израста из уверења да се значење и смисао друштвене реалности јавља из

1Бранковић

Србобран, Методи искуственог истраживања друштвених појава, Мегатренд, Београд,
2009, стр. 125.
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међуодноса садржаја (текстова) – названих дискурсима – који свету доносе нове идеје,
предмете и праксу.2
Истовремена употреба анализе садржаја и дискурс анализе - када је реч о
друштвеним наукама, а посебно истраживању медија и масовних комуникација, приступ
истраживачким питањима са вишеструких методолошких полазишта, тзв. триангулација –
идеалан је, јер кад су тако добијени налази у сагласности, закључци у истраживању су
вишеструко ојачани и јасни. Са становишта објеката и проблема истраживања, анализа
садржаја и дискурс анализа веома се добро уклапају у триангулацију.3
Поступак обраде података у овом раду су контрола података кроз сређивање
података у виду класификације и типологизације теорија и добијених података, анализа
података у виду њихове логичке анализе, као и логичке анализе теорија које су у овом раду
коришћене, и закључивање о подацима. Као саставним делом начина обраде података
прецизира се и извештај о резултатима као коначан излаз из система истраживања.

1.4.СТРУКТУРА И САДРЖАЈ РАДА
После увода, следидефинисање

теме

и

проблематике,

представљање

методолошког оквира, предмета и циља рада, хипотеза и очекиваног доприноса.
Модеран друштвени образац - звезде као продукт масовне културе.
У овом поглављу разматра се природа славних личности, ко су у ствари звезде у
Србији и анализира се стручна типологизација познатих личности. Дефинише се појам
целетоида и конкретно се објашњавају и дефинишу фактори који доприносе њиховом
стварању. Анализира се културни и друштвени аспект који доприноси стварању целетоида,
као и нови концепт медијске славе у друштвима у транзицији. Медији су најзаслужнији за
етаблирање звезда. У овом поглављу објашњава се како се однос према славнима мењао
кроз историју као и да је у модерним друштвима све прилагођено укусу потрошачких маса,
где су гламур и спектакл представљени као роба за једноставну и широку потрошњу, а
култура прилагођена тржишном успеху. Важан аспект у потрошачким друштвима су
2Булатовић

Горан, Булатовић Љиљана, Бубуљ Милан, „Моделовање методологије за анализу садржаја
са дискурсним аналитичким приступом“
http/www.academia.edu/1385670/MODELOVANJE_METODOLOGIJE_ZA_ANALIZU_SADR_AJA_SA_DISKURSNI
M_ANALITICKIM_PRISTUPOM/2014/02
3 Hardy Cynthia, Researching organizational Discourse, International Studies in management and Organization,
London, 2001, str. 24-47.
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вредности и вредносни систем који такву култуту прати. То је пре свега материјалнохедонистичка

вредносна

оријентација,

односно

вештачки

изазвана

потреба

за

неодложеним и непосредним задовољењем жеља и импулса. Култура је једна од основних
димензија сваког друштва и нарочито је важна за процес стварања и профилисања система
вредности. Велике промене у Србији донеле су велике обрте у систему вредности. Стари
вредносни систем се одбацио, а на његовом месту још се није усталио конзистентан систем
вредности, што медијима оставља простор за њихово обликовање у датом друштву.
Студије случаја показују да је у Србији са једне стране јак конзервативизам у којем је
појединац одређен припадношћу колективу са јаким отпором према променама, а са друге
стране постоји појачана тежња ка потрошњи и конзумеризму и то више да би се
задовољиле индуковане жеље него стварне потребе. Медији имају велику улогу у
конзумеризму јер су тржишно оријентисани. Хипермедијатизацијом целетоида остварује
се профит. На основу методе анализе садржаја и дискурс методе утврђено је да у Србији
постоји типологизација целетоида на народну микро-звезду, антијунака и микро-звезду
таблоида.
Смисао слободе за модерног човека
У овом поглављу, анализира се појам слободе кроз историју, као и положај човека
и његово осећање слободе и идентитета у периоду средњег века, хуманизма и ренесансе,
просветитељства, реформације до положаја човека у модерном и посмодерном друштву.
Према Ериху Фрому, личност је историјски продукт, што значи да је положај модерног
човека резултат историјске еволуције.
Механизми бекства од слободе
Мазохизам, садизам, нарцизам, рушилаштво и саображавање, обрађују се са
Фромовог становишта и изрази су бекства од слободе, односно негативе оријентације у
процесу социјализације. Сваки од ових механизама анализира се са психолошког и
друштвеног аспекта тј. са аспекта друштва и са аспекта појединца. Постоје две врсте
слободе. Прва је слобода „за“ развој свих човекових потенцијала и за развој идентитета у
тоталитету (мисаони, емотивни и делатни, односно понашајни аспект). Ова врста слободе
води продуктивном животу и срећи појединца. Друга врста слободе је слобода „од“
индивидуалности која појединцу због страха од издвојености појединачног ја и
усамљености представља терет. Таква врста псеудо слободе води непродуктивном животу
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и несрећи појединца. Које су последице ових механизама бекства од слободе по појединца
и по друштво објашњава се кроз примере у историји и модерном друштву.
Друштвени карактер целетоида
За особине које су заједничке већини припадника одређене групе каже се да су
особине друштвеног карактера те групе. Са аспекта хуманистичке етике, постоје две врсте
одношења према спољашњем свету: асимилација и социјализација. Асимилација се односи
на начин на који се узимају и примају ствари из света и од других људи, а социјализација
се односи на начин одношења према себи и према другима. И један и други однос су
неопходни, само је питање да ли су продуктивни или непродуктивни. Непродуктивне
оријентације у процесу асимилације су: прималачка, израбљивачка, згртачка и тржишна, а
продукивни карактер који се огледа кроз продуктивну љубав и мишљење су супротне
њима. У овом поглављу утврђује се друштвени карактер целетоида у процесу асимилације.
Човек и његов идентитет или шта стварно значи бити зрела личност
Зрелост личности је психолошки конструкт који означава степен постигнуте
интеграције личности, степен оствареног склада између развојних потенцијала и
постигнућа и степен успешности интеграције у друштвену средину, уз вођење рачуна о
потребама других људи и општем добру, основним нормама понашања и основним
вредностима средине којој човек припада. Зрелост се може дефинисати као „степен
постигнуте равнотеже између идентитета и интегритета личности.“ Детаљно се разматрају
појмови идентитет и интегритет личности као и фенотипски, генотипски, културолошки и
развојни приступ у појму зрелости и у складу са тим разматра се проблем идентитета,
интегритета и степен постигнуте зрелости целетоида.
Мотивација личности
Психологија личности је област која у модерном друштву све више добија на
важности. Теорије личности Сигмунда Фројда (SigmundFrojd), Карла Густава Јунга
(CarlGustavJung), Абрахама Маслова (AbrahamH. Maslow), Карла Роџерса (CarlRogers),
Гордона Олпорта (GordonAllport), Харија Саливана (HarryStackSullivan), Ериха Фрома
(ErichFromm) и још бројних аутора помажу у схватању и дају одговор на питање шта је то
личност. Персоналисти и хуманисти као што су Роџерс, Маслов и Фром, не слажу се са
биологистичком теоријом личности Фројда, по којој личност улази у интерперсоналне
односе из себичних разлога, да би задовољила своје инстинктивне потребе и нагоне. Не
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слажу се ни са бихевиоралистичким теоријама личности по којима је особа производ
средине и њена личност и понашање зависе искључиво од тих фактора. Персоналисти, као
што су Роџерс и Олпорт, и хуманисти, као Маслов и Фром, чија су мишљења заступљена
у овом раду, личност виде као продукт друштва и културе, али и као природу са властитом
енергијом, психолошким потребама и динамиком. Задовољење психолошких потреба
подједнако је важно као и задовољење физиолошких потреба. Потреба за слободом и
личним растом и развојем може се потиснути али она неће нестати, већ ће се јавити као
свесни или несвесни импулс мржње према себи и другима. Маслов у својој теорији
актуализације, личност и мотивацију личности објашњава кроз тежњу особе да оствари
себи својствене потенцијале и могућности. Осујећење ове потербе води фрустрацијама,
које се манифестују у структури личности и понашању појединца. Мотивација и личност
целетоида у модерном друштву фактори су од великог значаја за разумевање структуре
њихове личности.
Хуманистичка етика и продуктиван карактер као услови развоја појединца и
друштва
Модеран човек отуђен је од себе и од других, њега одликују псеудослобода,
псеудоидентитет, псеудољубав. Постоје бројне критике упућене хуманистима и
персоналистима, у смислу да је вредносно-етички систем ствар индивидуалне одлуке и
да се не може објективно процењивати. У фокусу хуманистичке етике је човек и његово
трагање за смислом. Иако је модерна психологија увећала знање о човеку, она није
донела знања о томе како човек треба да живи да би био здрав и срећан. Како је
психоанализа покушала да психологију успостави као природну науку, раздвојила ју је
од етике и филозофије. Психоанализа је занемарила чињеницу коју хуманистичка наука
(етика, психологија и филозофија) наглашава, а то је да се човек једино може разумети
ако се сагледа у целини, што подразумева и тежњу за разумевањем сопствене природе.
У овом поглављу циљ је да се увиди да су хуманистичка етика, филозофија и
психологија кључ за успостављање вредносних норми и моралних и етичких принципа
које појединцима (и целетоидима) могу помоћи у освешћивању њихових стварних
потреба, а то су потребе за продуктивношћу, развојем личности и индивидуалности које
су основа здравог и срећног појединца.
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Истраживачки део рада
Тај део рада има задатак да покаже да хипермедијатизација целетоида има
негативан утицај на њихову личност, стварањем псеудоидентитета чији је израз или
симптом нарцизам. Задатак је да се разуме потреба целетоида да своје лично „ја“
потчине друштвеном „ја“, као и сагледавање последица непродуктивног друштвеног
карактера целетоида који из тога произилази по друштво у целини. Такође се сагледава
примењивост хуманистичког приступа као начина да се реши проблем са аспекта
личности (целетоида) и са аспекта друштва (продуктиван друштвени карактер).
Закључак
У закључку ће бити сумирани резултати истраживања на основу постављених
хипотеза, као и синтеза главних идеја. Очекивана је потврда главних хипотеза и
наглашен је значај хуманистичке етике која даје одговор на питање о смислу човековог
постојања, као и оквир вредносних и етичких норми, јер човек без њих не може
продуктивно живети. Екстремни релативизам учинио је човека жртвом ирационалних
вредносних система. Човек јесте рационално биће и уз помоћ свог разума може знати
шта је добро, а шта је лоше, при чему му не требају спољни ауторитети чији је извор
моћи ван самог појединца. Човеков циљ је да буде човек, а услов за то је да буде човек
за себе, са својом јединственошћу и различитошћу, јер само тако може бити иу
продуктивној узајамној повезаности и интеракцији са светом изван себе (природним и
друштвеним окружењем).
Литература
На крају је дат списак коришћене литературе: књиге, страна и интернетска
издања, зборници и чланци.
1.5. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС
Научни допринос:допринос конкретној науци у оквиру које се води ово
истраживање, огледа се у спознаји саме појаве која је предмет истраживања. Описивањем,
систематизовањем и објашњењем обогаћује се фонд одређене дисциплине. Спознаја саме
појаве која је предмет истраживања огледа се кроз одговоре на питање зашто потрошачка
култура и тржишно оријентисано друштво поспешују хипермедијатизацију целетоида.
Друштвени карактер представља каналисање енергије одређеног друштва и представља
његове производне снаге. Допринос овог рада огледа се у анализи дијалектике појединац 21

друштво као и у давању одговора на питање да ли друштвени карактер целетоида
представља персоналну и друштвену аномалију (пошто ће се бавити и негативним
утицајем на саму личност целетоида). Такође, очекују се и предлози који ће представљати
допринос у решавању проблема појаве целетоида са индивидуалног као и друштвеног
аспекта.
Друштвени допринос:друштвени допринос се огледа у могућности да се пронађу
начини и презентују предлози за решавање проблема целетоида са аспекта друштвеног
система, да се предузму адекватне друштвене мере, успоставе етичке норме и вредносне
оријентације у хуманистичким оквирима које би водиле успостављању продуктивног
карактера, формирању здраве јединке и здравог друштва.
Резултат који се очекује од овог рада је доказивање штете које непродуктивни
карактер наноси како целетоидима и појединцима у друштву, тако и друштву у целини
и значај предузимања одређених активности и мера како би се променила суштина
карактера целетоида од непродуктивног ка продуктивном карактеру, односно како би се
допринело преусмерењу мотивације појединаца (нарочито младих) са тежње ка
целетоидизацији према тежњи ка развоју аутентичне, продуктивне и остварене
личности.
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2. МОДЕРАН ДРУШТВЕНИ ОБРАЗАЦ–ЗВЕЗДЕ КАО ПРОДУКТ
МАСОВНЕ КУЛТУРЕ
Савремена употреба термина звезденема дугу историју. На настанак модерног
концепта и феномена звезда утицала је појава масовних медија, као и развој потрошачке
културе у капиталистичким друштвима Запада двадесетог века. Појам звезда подразумева
особу која има низ карактеристика по којима се издваја из масе. У описивању звезда
најчешће се користе придеви као што су славан, гламурозан, спектакуларан, угледан,
познат, популаран и сл. У савременој научној литератури појам звезда помиње се најчешће
у контексту студије филма. Аутори са енглеског говорног подручја који проучавају
феномен славе и познатих личности, углавном користе термин celebrity, који можемо
превести као позната или славна личност.

2.1.Типологизација славних личности
Сложеност феномена пoдстакао је многе ауторе да се се упусте у проблематику
типологије славних личности. Теоретичар филма Џемс Монако (JamesMonaco) успоставио
је три категотије славних личности. 4 Најзначајнији је херој, особа која је урадила или
постигла нешто значајно. У ову категорију, по Монаку, убрајају се астронаути, научници и
проналазачи. Другу категорију славних чине звезде, то су особе које стичу славу развојем
јавне персоне која је много важнија од развоја професионалне персоне. То су филмске
глумице као и политичари који желе да граде своју каријеру на имиџу звезде. Најнижа
категорија славних личности, према Монаку, су квазарикоји су најближе повезани са
појмом целетоид. То су случајне славне личности које су дошле у фокус медија без своје
кривице или заслуге, процесом над којим имају мало контроле. 5 Ове особе стичу
популарност за коју можемо да кажемо да је псеудопопуларност
траје.Квазари

јер врло кратко

су продукт савременог потрошачког друштва и масовне културе. Ова

Mонакова типологизација повезује феномен славних личности не само са развојем

4GraemeTurner

детаљно приказује Монакову типологију у својој књизи Understanding celebrity,Sage,
London, 2004, стр. 21.
5 Graeme Turner, Bonner Frances, Marshall David,Fame games: The production of celebrity in Australia,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, стр. 8.
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западног капиталистичког друштва и потрошачке културе, већ и са развојем медијских
технологија као још једним важним моментом савременог друштва.
Комплекснију категоризацију славних личности дао је социолиг Крис Роџек
(ChrisRojek). Он наводи три типа славних личности6 који су категорисани према статусу
остварене славе:статус је додељен крвном везом (краљевска породица, моћне породице
политичара или пословних људи); статус је стечен делом или талентом (спортисти,
уметници, успешни пословни људи, сви они који имају редак таленат или вештину); статус
је приписан захваљујући медијима и пажњи јавности при чему особа може али и не мора
да поседује специфичан таленат и квалитет. Роџек издваја још једну категорију славних
коју назива целетоиди- споредне појаве у медијској култури, као што су добитници на
лутрији, музичари који су се прославили једним хитом, јунаци ријалити шоу програма,
старлете, партнери јавних личности и разне друге особе које завређују медијску пажњу
врло кратко и бивају заборављене.7
На основу студије случаја рађене у Републици Србији, утврђена је типологија
целетоида, ради још прецизнијег дефинисања и разумевања овог појма. По тој типологији
имамо: целетоида-народну микрозвезду, целетоида- антијунака, целетоида-микрозвезду
таблоида;8 целетоида - народну микрозвезду, карактеришу скромност, истицање властитих
мана и неприхватање статусних симбола. Свој имиџ граде према слици обичног човека,
тако рећи особе из комшилука, инсистирајући на својој обичности. Целетоид -антијунак,
рефлектује афинитете већине грађана у Србији. То су особе које су имале свој врхунац
деведесетих година двадесетог века, али експанзијом ријалити шоу програма оне постају
саставни део медијске културе.

На крају, целетоид - микрозвезда таблоида јесте

поткатегорија која има највише сличности са светским примерима. Са развојем
технологије у медијима „Ју тјуб“ (You tube), „Фејсбук“ (Facebook), „Твитер“ (Twiter),
интернет портали, много тв канала, онлајн (online) издања новина, овај тип целетоида
опстаје дуже на медијској сцени, докле год има нешто сензационално да понуди.
Амбивалентан став модерног друштва према славним личностима утицао је на то
да и сам појам добије различита тумачења. Према теоретичарима културе Филипу Дрејку

6Graeme

Turner детаљно приказује Роџекову типологију у својој књизи Understanding celebrity, Sage,
London, 2004, стр. 22.
7Исто.
8Вукадиновић Маја, Звезде супермаркет културе, Клио, Београд, 2013, стр. 183.
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(PhilipDrake) и Ендију Мајаху (AndyMiah), појам „славна личност“ најпре је имаo
позитивно значење, да би од друге половине деветнаестог века почео да добија негативну
конотацију. Заједничко свим наведеним подкатегоријама целетоида јесте да промовишу
вредност зараде и успеха уз минимум уложеног труда, као и остварење и очување славе по
цену непоштовања личног достојанства.
Поставља се питање, који су то друштвени и културолошки фактори допринели
све већoj присутности целетоида у медијском простору у Србији и како су утицали на
рецепијенте и на саму личност целетоида. Постојећи друштвени и културни услови
поспешују стварање и хипермедијатизацију инстант славних личности, али чињеница је да
постоји и велика спремност публике да се ти садржаји конзумирају. Савремено
потрошачко друштво поседује материјално-хедонистику вредносну оријентацију. Људи
данас уче да могу да утичу на свој живот директно, непосредно и одмах. Са позитивне
стране гледано, суштина потрошачког друштва јесте да што више људи има обезбеђен
приступ плодовима цивилизације. Раније није било једноставно остварити приступ
производима и услугама који се желе директно и непосредно, што данас ствара осећање да
је све ту, надохват руке. Наводе се три најважније карактеристике потрошачког друштва:9
просторна и временска приступачност - приступ је лак, а пре свега се не дефинише
традиционалним критеријума: кад год и где год нешто да се пожели то може и да се
добије; финансијска приступачност - особа не мора да будем милионер да би могла да
поседује материјалне симболе; привлачност - све мора да буде атрактивно, весело, светло.
Људи који живе у потрошачкој демократији навикавају се на реалности тржишта у
процесу глобализације. Оно што је данас ексклузивно и скупо и има статус луксузне робе,
сутра је већ банални артикал, потрошна и замењива роба. Овај мото савременог друштва
прелива се и ван економске сфере, данас и човек може да се третира као потрошна и
замењива роба на тржишту. У основи постојеће материјално-хедонистичке вредносне
оријентације налази се мото потрошачог човека - хоћу одмах и хоћу брзо. Прелазак са
потребе на жеље је важан моменат ове оријентације, тако да човек тежи да задовољи
изобиље жеља у што краћем временском периоду.
Све упућује на то да је свет постао материјалистичко друштво у коме оно што
поседујемо одређује оно што јесмо. Као никад раније тема новца је све присутнија у
9Босхарт

Давид, Јефтино, Клио, Београд, 2008, стр. 10.
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свакодневном животу. Променом индивидуалне перцепције и ризика у процесу
глобализације, новац добија много снажнији карактер фетиша. Што је несигурније
окружење, то је јача глад за гаранцијама. Једина награда која се рачуна у демократској
тржишној економији јесте новац. У религиозној култури то је побожност, у ратничкој
култури важна је част, у модерним друштвима важан је новац. Психолошка позадина
појаве да новац обећава сигурну и слободну будућност јесте нестајање сигурности и
поверења у легитимне институције друштвеног и економског система. Новац постаје култ
савременог друштва а потребе су потиснуте обиљем жеља. У том смислу, феномен
спектакла је за Ги Дебора (GuyDebord) оно што је фетишизам робе за Карл Маркса (Karl
Marx). Било да се више времена проводи у гледању живота других на филму и телевизији
или да се прижељкују материјални предмети који имају вредност ван употребне, ризик је
за особу да се отуђи од својих базичних потреба. Иако за одређену популацију постизање
задовољстава постаје главни циљ, иронија је у томе што се она готово никад не остварује
до краја.10

2.2. МОДЕРНА И ПОТРОШАЧКА КУЛТУРА
Под модерношћу обично се подразумева историјски период који почиње успоном
романтизма, наставља се епохом просветитељства, индустријском револуцијом, као и
Француском буржоаском револуцијом и револуцијом у Америци. Опште друштвене
теорије у деветнаестом и почетком двадесетог века и њихови родоначелници Макс Вебер
(MaxWeber), Карл Маркс (KarlMarx), Георг Зимел (GeorgSimmel), Торстен Веблен
(ThorsteiнVeblen) и други показују да појаве неизвесности, константне промене,
супротстављене идеологије, појаве конзумеризма, популарне културе, градског живота, и
уопште технолошки напредак модерног друштва, вуку своје корене из индустријске
револуције деветнаестог века којом је отпочео процес преобликовања тадашњег друштва.
У том периоду развија се писменост, појављује се штампарска преса на парни погон, која
је омогућила пре свега проток информација, а публици погодност да те информације
конзумира. Теоретичар Томас Мор (ThomasMore) сматра да је модерна култура славних
настала као одговор на културу штампе која се индустријализовала већ крајем

10Дебор

Ги, Друштво спектакла, Породична библиотека, бр. 4, анархија/блок 45, Београд, 2003, стр. 9.
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осамнаестог, а средином деветнаестог века добила свој пуни замах.11 Велики град је према
Зимелу, означио прелаз из заједнице у друштво. Крајем деветнаестог и почетком
двадесетог века, велики градови били су центри културе, забаве и спектакла. Као
последица урбанизације и модернизације, долази до промене у количини и коришћењу
слободног времена. Филозоф Каспар Мазе (KasparMaase), истиче да слободно време маса и
забавна индустрија припадају култури модерне, јер тада долази до раздвајања између
посла и слободног времена, што се сматра револуционарном променом која је омогућила
развој модерне масовне културе.12
После 1989. године, доминацијом слободног тржишта и конкуренције, нестајала је
мотивација за финансирање државе са развијеном социјалном политиком која је тежила
благостању. Континуирани економски раст за време Хладног рата, имао је идеолошку
основу која је данас избледела. Период између 1945-1989 дао је поуку да мир између људи
и народа не зависи значајно од идеолошких мотива, већ од извесне материјалне основе.
Социјална и материјална осигурања које је обезбеђивала држава и која су била уведена као
неопходан историјски компромис између политике и економије, губила су на важности и
вратила су се назад појединцу као његов лични проблем. У ситуацији када се појединац
налазио лицем у лице са константном несигурношћу феномен славе добијао је свој пуни
замах. Теодор Адорно (TheodorAdorno) и Макс Хоркхајмер (MaxHorkheimer) оштро су
критиковали масовну културу насталу у капитализму након Другог светског рата,
сугеришући да модерна индустрија забаве и медијске корпорације користе звезде како би
пацификовале

масе.

Филм

је

гледаоцима

пружао

заводљиву

верзију

„псеудоиндивидуалности, док је униформност заправо карактеристика потрошачког
друштва. Холивудски филм је почивао на економским и политичким потребама
капитализма, а филмске звезде су једна од његових најбољих роба и екскапистичких
инвенција.13
Познате личности су постале митови савремене културе. По немачком социологу
Леу Ловенталу (LeoLowenthal), овај прелаз са „идола производње“ на „идоле потрошње“,
означио је промену у моралном и вредносном систему, које публика може лако да усваја
11DePaulUniversity,

Alumni community, condor.depaul.edu,Chicago.
Каспер, Безгранична забава: успон масовне културе 1850-1970, Службени гласник, Београд, 2008,
стр. 25-27.
13Адорно Теодор, Хоркхајмер Макс, Дијалектика просветитељства, Веселин Маслеша- Свјетлост,
Сарајево, 1989, стр. 161.
12Мазе
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читајући магазине и гледајући забавне емисије.

14

Са свешћу маса могло се лако

манипулисати, а систем славних личности је био доказ за то. Звезде у капиталистичком
друштву су представљале мит о потенцијално универзалном успеху и рефлектовале су
лажни систем осећања унутар система капитала, иако су у реалности постојали малобројни
богати и успешни људи. Према овом тумачењу звезде немају позитивну улогу, а разлози су
бројни. Пре свега нуде илузију да је могуће постићи успех без много рада и труда, што се
посебно односи на категорију целетоида. Одржавају статус кво у друштву скретањем
пажње са важних друштвених и политичких питања на гламурозне појаве славних, које
постају важна дела за добробит грађана. Омогућавају публици ескапизам, подстичући их
да изједначе стварни живот са филмом и другим производима масовне културе, нудећи им
илузију учествовања у том гламурозном свету који доноси задовољство. Са друге стране
тешкоће са којима се звезде суочавају пружају утеху и олакшавају процес идентификације.
Према славним личностима постоји сложен однос који подсећа на амбивалентан
однос према родитељима. На једном нивоу, они се могу волети и поштовати, а на другом могу им се проналазити мане и слабости.“Исто тако је и са славним личностима које се
постављају на пијадестал пре него што се ужива у томе да се сретну и покажу као само
обични људи- баш какви смо и ми“.15 Користећи деминутиве звездиних имена (Џен, Енџи,
Били и сл.), популарни часописи стварају утисак да нема разлике између њих и нас, „да су
славне личности само обични људи са истим проблемима као и сви други“. „Таква лажна
блискост допушта да се олако изведе закључак да свако може постати славан уколико се
довољно појављује у медијима. Постати славна личност је, стога, избор доступан сваком
од нас.“ 16 То је један од клјучних фактора распрострањености и интензитета тежње ка
медијској слави, односно настанка и бујања целетоида. „Представа о томе да неко може да
изгради идентитет пресликавајући нечији други створила је нарочите проблеме у
данашњем друштву. Порука да свако може остварити живот гламура и славе, уколико то
одабере и потруди се, навела је небројене људе да запоставе суштинске елементе свог
живота у потрази за недостижном фантазијом.“17

14Видети:
15Салецл

SchmidDavid, http://journal.media-culture.org.au/0411/10-schmid.php (2014/02)
Рената, Тиранија избора, Архипелаг, Београд, 2014, стр. 51.

16Исто.
17Исто,
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Ако идентификација са целетоидима, који су до јуче били обични људи, омогућава
компензацију за сопствено осећање немоћи и несигурности у друштвима у транзицији,
тада ова појава може да се тумачи као преломна тачка за њихову хипермедијатизацију. У
друштвима која руше традиционални систем вредности, а не успостављају нови
конзистентни систем, готово је немогуће избећи потребу појединца да се утопи у нешто
или неког изван њега самог, како би повратио осећање сигурности и како би умањио страх
од усамљености и немоћи.18 Сликовит пример је популарност филмова о Микију Маусу.
Доминантна тема у тим филмовима је прогањање и страх, а на крају увек долази до победе
недужне жртве, као што је Мики Маус. Људи су спремни да гледају варијације те једне
једине теме управо зато што са њом могу емотивно да се поистовете и да доживе катарзу
или олакшање. Главни јунаци без сумње превазилазе све тешкоће и препреке на које
наилазе и то је оно што гледаоце стално привлачи. Реципијент на тај начин преживљава
сва своја страховања и осећања немоћи и на крају проналази утеху да ће упркос свему
бити спасен и доживљава олакшање јер постоји извесност за којом толико пати. Филозофи
деветнаестог века анализирали су универзалне страхове који су у основи људске природе.
Сорен Кјеркегор (SorenKierkegaard) и Фридрих Ниче ( FriedrichNietzsche), нпр., описују у
својим делима појединца који се осећа немоћно и инфериорно у односу на спољашњост
која га окружује.
Разумевање медијских личности као нове елите у великој мери доприноси концепт
симболичког капитала Пјера Бурдијеа (PierreBourdier). „Симболички капитал је облик који
попримају различите врсте капитала када су спознате и признате као легитимне“.19 Према
Бурдијеовом тумачењу, симболички капитал се исказује као престиж, углед, слава или
статус, што овај концепт чини директно примењивим на анализу елитног статуса славних
личности и њихове друштвене мобилности. Другим речима славне личности тај
симболички капитал могу да претворе у економски капитал (новац).
Потрошачка култура је култура која је упућена на технолигију и у чијој су основи
развијање способности за брзо одбацивање старог и још брже прихватање новог. Према
Теодору Адорну и Максу Хоркхајмеру, култура је данас подложна размени, потпуно је

18Видети:

Шрам Златко, „Вредности и девијантно понашање младих“ у: Млади загубљени у транзицији,
Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2004.
19Павловић Вукашин, Наслеђе Пјера Бурдијеа, Поуке и надахнућа, Институт за филозофију и друштвену
теорију, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2006, стр. 93.
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комодификована, нема више употребну вредност, остала је само вредност размене. 20
Илузија или обећање задовољства, једна је од примарних техника, комодификације коју
наводе теоретичари Франкфуртске школе и Дебор. Продавци културе кроз рекламе и друге
психолошке манипулативне технике подстичу појединце да траже испуњење поседовањем
производа културе, а када га не нађу, поново их уверавају да ће им баш куповина следећег
производа донети очекивано задовољење. На тај начин производ који ће особа купити
постаје симболичка замена за оно што је у већини случајева објективно недоступно, а што
се прижељкује – животни стил звезде. Јавни имиџ многих комодификованих звезда
конструисан је и пропагиран тако да публика поверује да је реч о изузетним људима који
су ипак „обични смртници“ (једна од манипулативних техника). Тада се људи одређују
према медијским личностима док корачају кроз потрошачко друштво и формирају свој
укус, навике и животни стил.

2.3. ЖИВОТНИ СТИЛ И ПОТРОШАЧКА КУЛТУРА
Животни стилови функционишу као скуп очекивања која се јављају у виду
обрасца организоване контроле над тек насталим друштвеним неизвесностима масовног
друштва.21 Стога се може претпоставити да се животни стилови заснивају на друштвеној
организацији потрошње. Савремени конзумеризам своје корене има у осамнаестом веку.
Заједничке игре и прославе у Европи раног модернизма временом су биле замењене
популарном

драмом,

музиком,

плесом,

спортовима,

туристичким

местима

и

одмаралиштима као што су биле бање у Енглеској крајем осамнаестог века. Ово је
представљало процес комерцијализације слободног времена, који је био настављен у
деветнаестом веку. Покретачка снага модернизације је све више истицала хедонизам и
трагање за личним значајем, а удаљавала се од гледишта која су истицала да модернизам
подразумева „да се свет средњовековне Европе и Европе раног модерног доба, којим је
управљала Виша сила, претвори у свет напретка на пољу сазнања и науке, свет откривања,
природе и рационалног истраживања“.22 Зачетак савремене потрошачке културе је био у
комерцијализацији слободног времена и конзумеризму који се пре свега огледао кроз
хедонизам као формом трагања за сталним задовољствима и новим искушењима које је
20Адорно

Теодор, Хоркхајмер Макс, 1989, стр. 166.
Дејвид, Животни стилови, Клио, Београд, 2003, стр. 22.
22 McKendrick Neil, Brewer John, Plumb J.H., Тhe Birth of a Consumer Society, Indiana University Press,
Indiana, 1982, стр. 333
21Чејни
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нудило тржиште. Конзумеризам је израз којим се описује став према којем срећа неког
појединца зависи од потрошње добара, услуга, од поседовања и гомилања материјалних
добара, прем начелу „што више то боље“. Подразумева се што већи број опција, тј. што
мање ограничења у квантитету и разноврсности и на стално повећање задовољства и
уживања. Међутим „мноштво примера из психолошких истраживања показују да су људи
који су изложени ограниченијем избору задовољнији.23 У књизи Парадокс избора, зашто
више значи мање, аутор Бери Шварц зато тври да „треба да будемо задовољни, довољно
добрим“, контролишемо своја очекивања, уздржимо се од друштвених поређења и
нарочито да „научимо да волимо ограничења“.24
Хедонизам као владајући вредносни аспект рефлектује се и на начин на који млади
проводе своје слободно време. У време континуираног технолошког напретка, слободно
време постаје готово искључиво резервисано за разоноду и забаву. По добијеним
резултатима већине истраживања (Бранислав Михајловић и Драган Попадић, 2002; Драган
Попадић, Бранислав Михајловић и Драган Богдановић, 2003), забава и медији имају важну
улогу у животу младих. Стога не изненађује податак да су малобројни заинтересовани за
културне садржаје. Узроке хедонизма треба тражити у ниској толеранцији на фрустрацију
која се односи на немогућност да се потребе одмах задовоље. Оваква ниска толеранција на
фрустрацију типа „хоћу све, хоћу одмах или хоћу брзо“, поткрепљена је друштвом у којем
се живи. Потрошачка култура подржава претварање људи у производе. Овај процес
присутан је у свим садржајима медијске културе у којима млади, опседнути култом славе,
новца и моћи и потребом за брзим успехом без много уложеног труда, постају медијски
производи за једну телевизијску сезону, лишени људског достојанства. „У данашњем
друштву, које слави избор и идеју да је избор увек у интересу самих људи, проблем није
само у количини доступног избора, већ у начину на који је тај избор представљен.Животни
избори представљени су истим појмовима као и потрошачки избор: крећемо у потрагу за
„правим“ животом као што бисмо кренули у потрагу за правим избором зидних тапета
или балзама за косу“.25
У савременој култури звезде су те које путем медија намећу доминанте вредности
и животне стилове. Копирајући њихов животни стил и усвајајући вредности
23Салецл
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карактеристичне за тај стил, особа купује наду да ће успех и сигурност на тај начин брже
доћи. Разлог томе лежи у чињеници да животни стил представља устаљени начин
коришћења, схватања и поштовања творевина материјалне културе са циљем да се схвати
значај друштвеног статуса у анонимним друштвеним контекстима. „Премда нечији избор
идентитета испрва може деловати као сасвим независан чин самостварања, он обично
зависи од мноштва других чинилаца. Мушкарцима и женама се говори да од себе треба да
створе нешто јединствено, али се истовремено дају тачна упутства, како та јединствена
особа треба да изгледа, какву каријеру треба да има и, нарочито, на коју славну личност
треба да личи“. 26 Кроз униформисаност избегава се, као што Фром пише у анализи
непродуктивног карактера, немогућност да се поднесе издвојеност појединачног ја.
Стапањем у конформизам масовне потрошачке културе, губљењем своје индивидуалности,
особа стиче осећање псеудосигурности.
У традиционалним друштвима симболичко значење је најшире познато,
заједничко је и прихваћено је у одређеној стабилној заједници. За модерни урбанодруштвени живот симболичко значење је бесконачно преносиво и појављује се увек
изнова. Парадокс је, у томе што уместо да животни стилови представљају тачку ослонца и
сигурности кроз комбиновање устаљених друштвених образаца и симболичких вредностиони представљају начине поигравања са идентитетом. Новац као доминантна симболичка
вредност животног стила потрошачког друштва, где је потрошња важнија од производње,
успева да суштинско значење ствари претвори у елементе новог културног дискурса који
је лишен сваке намене или особеног обележја. Метропола, као центар потрошње, има
дволичан карактер - појединац је најусамљенији и најизолованији када се налази

у

гомили, а празнина која влада у природи добија естетска својства само када се сагледа кроз
призму градске комплексности.27
Целетоиди, као један од најинтересантнијих друштвених феномена представљају
симболе у којима се пројектују вредности и веровања у друштву. Гламурозна појава
славних постала је важнија од дела која доносе добробит грађанима. Вејн Дајер
(WayneDyer) истиче: „Звезде су репрезентације личности које појачавају, легитимизују или
повремено мењају распрострањене предрасуде о томе шта значи бити особа у овом

26Салецл
27Douglas

Рената, 2014, стр. 46-47.
Mary, Isherwood Baron, The World of Goods, Routledde, London and New York, 1979,стр. 123.
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друштву“. 28 У модерној култури животни стил звездапредставља

мерило успеха и

друштвени идеал. Према француском филозофу и једном од водећих теоретичара
постмодерне, Жану Бодријару (JeanBaudrillard), медији публици представљају сопствену
визију стварности: бирајући догађаје и личности о којима ће извештавати, медији стварају
нову реалност - симулакрум. Данас је читав систем испуњен неодређеношћу, док је свака
врста реалности заокупљена хиперреалношћу симбола и симулације.29 Симулирати значи
представити нешто што симболизује подражавање или опонашање нечега.Прва фаза
симулакрума трајала је од ренесансе до индустријске револуције и била је названа
имитација, јер симболи настоје да опонашају природу. Овај начин опонашања био је
замењен механизацијом производње, што значи да су симболи настали као резултат
тржишне вредности. Међутим, логика овог процеса изгубила је своје значење, што је
довело до трећег процеса опонашања где производња није имала своје употребно значење,
где је била битнија потрошња и поседовање материјалних ствари које нису потребне. Тада
је опонашање надвладало историју јер су симболи и оно што су они представљали били
важнији од самог појединца.
Део тог процеса је и феномен моде. Она је постала друштвена институција и
карактеристика животног стила у условима потрошачког друштва, посебно када се ради о
модним детаљима као што су одевање, туристичке дестинације, намештај и сл. Спектакл,
гламур, сензационалност су аспекти моде на основу којих целетоиди, тачније таблоидне
звезде, имају шансу да остану дуже популарни. Модна дискриминација не заснива се на
материјалној реалности, већ на драми представљања и у промени због ње саме и управо та
самодовољност пружа естетски вид реалности.

30
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компензацију за често баналне животе оних који нису славни, а људи се идентификују са
звездама зато што оне симулирају привлачне фантазије о успеху и слави. Истовремено су
медијски стално присутне и визуелно упечатљиве па заводе публику и подстичу на
потрошњу, иако су сами целетоиди у суштини жртве тржишне и згртачке оријентације
којима је циљ профит, а не личност особе.

28DyerRichard,Heavenly
29BoorstinDaniel,The

Bodies: Film stars and society, BFI Macmillian, London, 1986, str. 8.
image: a guide to pseudo-evants in America, University of California Press, London 1961,

стр. 13-47.
30Бодријар Жан, Симулакрум и симулација,Светови, Нови Сад, 1991, стр. 94.

33

Данас,кад су тржишта усмерена на профит и потрошњу, настаје криза и
променљивост у животним стиловима исто као и на тржишту, где појединац губи ослонац
и сигурност у систем. Ова криза поткопава поверење, не само у друштвени систем, већ и у
ритуале, обичаје и церемоније, који на различите начине показују ко смо. Пољуљане су
уобичајене претпоставке које се тичу начина на основу којих се симболички обрасци
ослањају на друштвени контекст. Из овога проистиче озбиљан проблем – основ за
утврђивање веродостојности културних образаца који се стално смењују и који чине део
савременог дискурса чије се произвољности преливају у свакодневном животу. Један од
променљивих културних образаца јесте спољашњост. Иконографија, односно особен
начин приказивања, представља најважније средство испољавања животних стилова.
Може се рећи да је модернизам постао култура спектакла. Битно обележје променљивог
обрасца културе јесте лакоћа манипулисања. Један од назадних утицаја конформизма је
претерани значај спољашности која доприноси развоју усмерености на себе кроз
потрошњу и задовољење потреба у најкраћем временском периоду. Управо то развија
нарцизам и псеудоидентитет који су само начини да се компензује осећање немоћи и
инфериорности. Роба се користи да би се задовољиле жеље пре него потребе, а новац се
троши на оно што доноси уживање и задовољство.
У српском друштву је видљива вредносна конфузија. Стари вредносни обрасци
карактеристични за претходни друштвени систем су одбачени а није створен нов
конзистентан вредносни систем. Постоје само фрагментирани културни и вредносни
обрасци. Јавља се тежња ка „афективној аутономији“, која се односи на узбудљив живот,
уживање у животу, брзо постизање моћи, славе и материјалног успеха, што појачава
материјално-хедонистичку вредносну оријентацију. Истраживања Шрама указују на то да
је структура личности ове вредносне оријентације скривено депресивна и социопатска.31
Њихово излагање ризицима, изражена потреба за друштвеном моћи и популарношћу није
ради материјалне сигурности, већ ради потребе за неодложеним и непосредним
задовољавањем жеља и импулса. Према Шрамовом истраживању, стицање славе има
важно место у животу младих, јер се она перципира као улазница за непрекидно
задовољство и уживање, доноси и гламур, новац, моћ, признање и пажњу. Велики пораст

31Видети:

Шрам Златко, Београд, 2004.
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интересовања за целетоиде и њихова свеобухватна медијска присутност може се објаснити
и овим „материјалним хедонизмом“.

2.4. ЦЕЛЕТОИДИ И КУЛТУРА СПЕКТАКЛА
Култура спектакла усмерена је на истицање спољашности. Култура народа у
периоду модернизма је визуелна представа која постаје суштински извор комуникације и
схватања значења.
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Имиџ славних доприноси развоју феномена звезда, односно

целетоида око којих се организује друштвени идентитет. Манипулисање њиме се изражава
кроз сталну промену спољашности. Транзицијска трансформација медија у Србији, довела
је до шаренолике униформисаности медијских програма. Ова појава у складу је са
констатацијом Пјера Бурдијеа да се уместо повећања диверзитета медијских садржаја, под
утицајем

тржишта

добија

растућа

униформност

по

доминантној

формули

сензационализама који окупља најширу публику. 33 Свет спектакла је постао замена за
тмурну реалност, која људе омамљује држећи их у стању пасивности. „Илузија промене и
непрекидне циркулације знакова, доприноси утиску кретања, док у ствари, постоји само
статус кво, што у оваквим околностима јесте најважнији императив система“.34 Спектакл
ослањајући се на материјално-хедонистичку вредносну оријентацију, где су конформизам,
лагодан живот, забава и нереалне жеље у основи реалности, остваривао је тактику своје
доминације. Етаблирање таблоидне културе било је интензивирано почетком политичке,
друштвене и економске транзиције после 2000. године. За озбиљне новине и часописе
одувек је било карактеристично да се баве кључним друштвеним догађајима и темама. Од
двехиљадитих међутим, садржаји који су били искључиво везани за таблоидну штампу,
појављивали су се у већој мери и у угледним новинама и часописима. Функционалистички
приступ улози мас медија у друштву може објаснити појаву овог феномена. Масовно
комуницирање подређено је политичком подсистему и има функцију легитимације.
У Србији, друштвене промене 2000- их биле су драстичне, мас медији су имали
улогу, осим да дају легитимитет политичком систему, да изврше и редукцију комплексне
стварности. Да би то постигли морали су публику држати у стању пасивности и
анестезираности, тако што су предност имале само по систем безопасне теме и кроз
32Бодријар

Жан, 1991, стр. 23.
Пјер, Нарцисово огледало,Клио, Београд, 2000, стр. 23.
34Шћепановић Владислав, „Улога фотографије у промовисању друштва спектакла“, ЦМ, 2009, бр.13. стр.
41.
33Бурдије
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дистракцију и хиперпродукцију садржаја које се данас зове инфозабавом. Скандали,
трачеви, прикази приватног живота славних постали су омиљени садржаји у процесу
таблодизације, обављајући сјајну улогу дистракције и одржавања статуса кво у друштву.
Било је све више такозваних целетоида, чему је допринела таблоидизација у потрошачком
друштву транзиционе Србије. Ове микрозвезде постале су популарне најчешће
експонирањем своје приватности у неким од многобројних ријалити програма који су
представљали и представљају

незаобилазан садржај већине телевизијских станица

националне фреквенције.
У Србији се емитују две врсте ријалити програма у којима учествују потпуно
анонимне особе и оне тзв. Вип (VIP – veryimportantperson), које се такође могу
окарактерисати као целетоиди. Заједничка одлика им је та што се надају да ће им то бити
одскочна даска у каријери. Већина ријалитија, где се афирмише стварање потенцијалних
целетоида, преузете су из иностранства на бази купљених лиценци (Велики брат,
Сурвајвор, Парови, Фарма, 48 сати свадба, Домаћине ожени се и сл.). Изузимајући
„ријалити таленат“ главна карактеристика ових садржаја је брисање границе између
приватног и јавног. У овом случају приватност није интересантна зато што је приказан
огољен живот звезде, већ зато што служи да се постигне, иако краткотрајна, ипак слава.
Код целетоида постоје двојни аспекти идентитета, лични и јавни, односно
приватни и друштвени. Разлика између индивидуалних и друштвених идентитета може се
објаснити као разлика између приватне и јавне сфере. Значај појмова јавни и приватни
лежи у томе што они омогућавају да се различити нивои идентитета препознају на основу
различитих начина и врста очекивања, те стога обухватају „велики део културе, друштва,
личности и друштвеног карактера“. 35 Према томе, јавне и приватне сфере представљају
узор целокупном друштвеном животу и чине део оквира који функционишу као подручја
различитих начина друштвеног живота. Проблем је у томе што промене у карактеру и
начину изражавања једне сфере нпр. мисаоне обично оставе последице у вези са
очекивањима друге сфере (понашајне и осећајне). Због те неусклађености долази до
проблема у личности целетоида, као што су псеудоидентитет, псеудослобода и пре свега
нарцизам као лажни вид самољубља. Прописане обавезе јавног живота нису аутентичне, а

35Bensman Joseph, LilienfeldRobert, Between Public and Private: Lost bounderis of the self, Free Press, New
York, 1979, стр. 7.
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појединац се само кроз лично искуство може остварити. Човек се према Фрому може
прилагођавати, али не заувек. Тежња за слободом, за личним растом и развојем, да човек
буде оно што заиста јесте и да има слободу да оствари све своје потенцијале, урођена је
људској природи. Гушење слободе проузрокује потиснуте или отворене импулсе мржње и
агресије који утичу на стварање униформисаних несрећних особа, које су угушиле своју
индивидуалност и потребу за растом и развојем, за аутономијом,чврстим идентитетом и
интегритетом.
Забава на рачун људског живота није нова појава у људској природи. Мотив
целетоида за учествовање у ријалити програмима је жеља за славом и новцем. Са друге
стране постоји потреба публике за воајеризмом и константним праћењем живота личности
у затвореним ријалити форматима, како би се заборавили сопствени животни проблеми
као и одговорност за сопствено постојање. Са друштвеног аспекта изражава се потреба за
пасивизирањем публике ради скретања пажње са важних друштвено економских
проблема. Овакве потребе биће успешно задовољене уколико се у овим програмима
развију конфликтне ситуације или пак љубавне или сексуалне привлачности, које спадају у
домен скривеног и забрањеног. Психолог Жарко Требјешанин, поводом велике
популарности наведених програма у Србији, упозорава да „ако се људи мотивишу да
изгубе интиму и да се такмиче као гладијатори, онда је то крај европске цивилизације и
културе“.36
Целетоиди рефлектују доминантан систем вредности у друштву, али такође утичу
на формирање укуса, вредности и поимања прихватљивог друштвеног понашања, поготово
код млађе популације. За целетоиде у Србији, може се рећи да имају негативну конотацију,
јер приказују и промовишу нерад. То значи да се без поседовања квалитета и знања и
излагањем сопствене приватности може достићи (привремена) слава, а потенцијално
зарадити и значајна количина новца. Према Роџеку, статус целетоида може бити остварен
и на други начин, јер је главна карактеристика постизање славе и новца, брзо и
краткотрајно. То могу бити особе које су стекле славу интернет појављивањем или
емотивном везом са неком познатом личношћу, излагањем сопствене приватности на

36Изјава

је цитирана у тексту ауторке Радосављевић Радмиле, „Продајем интиму за спектакл“, 2006,
бр.2186, ТВ Новости, http://www.tv.novosti.rs/code/navigate.php?Id?=237 (2014/02).
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скандалозан начин (старлете). Сви ови начини изласка из анонимности заступљени су у
Србији.

2.5. ЛИЧНОСТ ЦЕЛЕТОИДА
Доста радова и студија написано је на тему утицаја целетоида на младе људе и
публику, као и о томе који су то друштвени и културни фактори допринели њиховом
стварању. У овом раду фокус је на утицају хипермедијатизације по саму личност
целетоида, са аспекта персоналистичке и хуманистичке филозофије и психологије. У
претходном тексту говорило се о друштвеном и личном аспекту идентитета целетоида.
Њих не треба третирати као независне ентитете, што се у овом случају управо дешава.
Њихово осећање самопоуздања је резултат њиховог друштвеног приказивања, односно
резултат је мишљења других. Личност појединачног „ја“ целетоида у интересу је
друштвеног „ја“ целетоида. Она није само средство за стицање новца, што је можда био
примарни мотив, већ за потврђивање важности и вредности њихове личности. Временом
се и приватна, односно лична сфера губи и стапа са друштвеном, односно појавном
сфером.
Целетоиди су средство манипулације система капитала да би се што лакше допрло
до широких маса. Њихова слава пружа им илузију да су у средишту света, а у ствари
отуђени су и од света и од себе самих. Доминира материјално-хедонистички систем
вредности где себичност, самовоља, испуњавање жеља и прохтева без одлагања воде
нарцизму и псеудоидентитету којим селажно потврђује осећање среће, слободе, развитка и
продуктивности. Али себичност није синоним са самољубљем, већ његова сушта
супротност. Себичност је својеврсна врста похлепе, стално се тражи и узима, али се
унутрашња равнотежа не успоставља. Када се пажљиво анализитра нарцистичка особа, она
је увек заокупљена собом, и зато никад није стварно задовољна, није себи наклоњена и
себе не воли. Корен те противуречности је у недостатку наклоности према себи који
компензује претераном заокупљеношћу собом. Идентитет целетоида везан је за то колико
су медијски тражени и експонирани. Да би што дуже остали у фокусу медија, да би
одржавали пажњу публике, спремни су на све. Границе моралног и здравог укуса више
нису дефинисане и прецизне, све је дозвољено, одузимање слободе и достојанства су само
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средства за постизање главног циља, а то је слава. Целетоидима је све дозвољено, осим
слободе.
Поставља се питање који су дубљи корени њихове потребе и спремности на готово
све ради медијског експонирања. Новац и слава су социјални спољашњи мотиви, али
постоје и дубљи психолошки разлози. Није свако спреман да своју интиму на тај начин
излаже очима јавности. Са нарцизмом је тесно повезан хистрионичан поремећај личности.
Хистрионична личност је она која има потребу да увек буде у центру пажње. Овакви људи
врло су нападни и егоцентрични и имају константну потребу да се све врти око њих. Желе
да их сви воле да им се диве и обожавају их. И јако желе признања. Тешко подносе
ситуације у којима не добијају оно што желе, нестални су, промењивог су расположења
које варира од најдубље депресије до напада еуфоричности. Код њих је све пренаглашено,
нарочито емоције. Подложни су сугестијама, у наступу су театрални, заводљивог су
изгледа и понашања. Наглашено су друштвени, желе људе око себе, али не зато што им
прија друштво, већ да би нахранили своју сујету. Очекују наклоност и дивљење свакога у
сваком тренутку. Са њима је тешко функционисати и у пријатељским и у љубавним
односима. Њихова промењивост и непредвидивост у ставовима тешко пада околини, па
често бивају остављени. Стручњаци тврде да је у основи овог поремећаја страх од
одбацивања који је дубоко скривен у подсвести. Као деца ови људи нису добијали
довољно љубави и пажње. Награде су им бивале ускраћене. Временом су створили
уверења да ће бити вољени само ако се допадну свима, да нису способни да функционишу
сами. Током одрастања њихови страхови су се појачавали, као и потреба да
импресионирају друге. То је постао једини начин да избегну онога чега се ужасавају - да
буду сами, невољени, напуштени.
Претпоставка је да је психолошка потреба целетоида потреба за пажњом, за
сигурношћу, за љубављу. Потреба за изазивањем пажње код целетоида је готово
патолошка, што је само параван за избегавање осећања усамљености. Њихова симбиоза са
медијима је начин да стекну осећање сигурности (због уверења да нису способни да
функционишу сами, предају се систему који је већи од њих). Потреба да импресионирају
друге је потреба да добију љубав и буду вољени. Аутономне потребе за пажњом, љубављу
и сигурношћу, које су им биле у детињству ускраћене, не препознају се у свом природном
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облику већ се пројектују на околину. Начин њиховог тражења је погрешан због чега и
њихова очекивања не бивају испуњена.
Фреквентнија нова реч у 2013.

години била је селфи. Селфи је аутопортрет

снимљен камером мобилног телефона. За селфи, глумац Џејмс Франко (James Franco), који
је проглашен краљем селфија у 2013.години, каже: „Селфи је аватар,мини верзија нас,
начин да другима наговестимо ко смо. У време када је море информација доступно само на
клик миша, моћ привлачења публике је права моћ. Селфи привлачи пажњу, а пажња је
кључна реч. Он је својеврсна врста псеудоприватности - слике имају вредност без обзира
на квалитет, јер је то интимни снимак некога ко интересује публику; ту је двострука магија
- и приватни портрет звезде и звезда га је сама сликала. У ери друштвених мрежа селфи је
нови начин да неког погледаш у очи и кажеш - хеј ово сам ја.„37 Ако је селфи, који се
реализује и привлачи пажњу у мору информација, компетитиван, агресиван и константно
обузет собом да би тај циљ остварио, онда много тога из овакве дефиниције селфија
подсећа на нарциса.
„Нарцизам је љубав према себи, према сопственој личности. Већина људи у мањој
или већој мери цени, поштује и воли себе. Умерена доза самољубави је неопходна да би
особа имала позитивну слику о себи и да би могла да воли друге. Међутим претерана
самољубав

сматра

се

психопатолошким

феноменом,

патолошком

цртом

личности.“ 38 Суштински нарцис има веома лоше мишљење о себи и зато су му стално
потребне потврде од других људи. Када такве потврде изостану нарцис није у стању да
одржи вештачки изграђену слику о себи и запада у осећање беса, туге, депрсије. Како би
повратио равнотежу нарцис прогања друге. „Карактеристика патолошког нарцизма је та
што нарцис ствара грандиозни селф који карактерише омнипотенција (свемоћ), претеран
понос, изразити перфекционизам, јак мотив за постигнућем, одржавање сопственог
самопоштовања манипулацијом, експлоатацијом, потцењивањем других.“39 Међутим, како
је то веома тешко остварити у реалности, под њеним притиском дешава се да се
компензаторски селф наруши, због чега долази до декомпензације (сламања) селфа. Тада
особа показује велику рањивост због стида и понижења и осећања безвредности.

37Изјава

је цитирана у тексту глумца Франка Џејмса, „Селфи каже хеј ово сам ја“,
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/digitalnisvet/selfi- kaže- hej ovo sam ja.It.html (2014/04)
38Изјава је цитирана у тексту „Нарцизам, Ваш психолог“, www.vaspsiholog.com/2011/02/narcizam- 2/
39Исто.
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Нарцис није у стању да прихвати одговорност за неуспех, негира аргументе који
нису у складу са његовим мишљењем и увек умањује допринос других. Има тенденцију да
себе идеализује до те мере да се увек пореди са великанима. Могу бити веома шармантни,
духовити и комуникативни са циљем да му се диве. У суштини су веома асоцијални и
незаинтересовани и лако одбацују људе, а врло су осветољубиви кад им се неко
супротстави.
Претпоставка је да хипермедијатизација целетоида доводи до стварања нарцизма и
псеудоидентитета. Јер они потврђују живот, срећу, слободу, развитак и продуктивност
кроз то колико су медијски тражени и популарни. Ако нарциси имају тенденцију да се
некритички идентификују са особом, групом или системом које идеализују, а у овом
случају су то медији и медијске личности, онда они своје индивидуално „ја“ или свој
приватни, лични идентитет потчињавају друштвеном или јавном идентитету. Према
Фрому, када нарцисоидни појединац не може да достигне престиж који очекује он се
потчињава друштвеном или групном нарцизму. Заправо нарцизам појединца се храни у
одређеној групи (нацији, религији), јер она подстиче утеловљење нарцизма. Целетоиди се
идентификују са групом целетоида где стичу сигурност и одржавају свој грандиозни селф,
али се покоравају већем систему, систему медија, који хипермедијатизацијом поткрепљује
и одржава групни нарцизам. Ако постоје особине личности заједничке већем броју
целетоида као припадницима одређене групе, онда постоји друштвени карактер целетоида
(друштвени

нарцизам).

Према

хуманистима

и

персоналистима,

нарцизам

води

непродуктивном карактеру (индивидуалном или друштвеном), чији је циљ бекство од
слободе, због немогућности да се поднесе издвојено „ја“ и осећање усамљености.
Карактеришу га потреба за потчињавањем или доминирањем, немогућност да се воле
други и сопствена личност у исто време. Што је особа способнија да воли себе и друге, да
буде део света, а да му се не потчињава и да поднесе издвојеност свога „ја„ - ближа је
продуктивном карактеру. Продуктивни карактер и продуктивна љубав доприносе
остваривању човекове слободе, која је услов за човеков потпуни раст и развој.
Сигмунд Фројд (SigmundFreud) је разликовао примарни и секундарни нарцизам.40
Примарни нарцизам је нормални развојни стадијум у раном детињству. У овој фази дете
себе види и сматра објектом љубави, без икакве повезаности са спољашњим светом. Тај
40Фројд

Сигмунд, Комплетан увод у психоанализу, Просвета, Београд, 2011, стр. 434.
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стадијум претходи објективним односима и способности да се успостави однос са другима.
Према Фројду, дете у фази аутоеротизма, није свесно мајке као засебног бића и да је као
такву може волети, већ је усмерено на себе и своје потребе. Секундарни нарцизам јавља се
у одраслом добу.41 Овај нарцизам више је патолошке природе јер није реч о етапи у развоју
либида, већ о патолошкој регресији. Секундарни нарцизам односи се на различита стања у
којима су људи обузети собом, нису способни за међуљудске односе и људима приступају
као средствима за задовољење потреба. Дакле, код овог типа нарцизма, либидо је усмерен
и фиксиран према себи, и није у стању да се помери на друге.
Човек није само пасивни продукт друштва и културе, он поседује своју енергију и
психолошку структуру која има сопствену динамику. Човек се не може безгранично
прилагођавати. Суштина његовог развоја јесте слобода која се остварује кроз продуктиван
карактер. То је љубав према себи и ближњима, припадности свету, али не кроз
потчињавање или доминацију, већ кроз очување сопственог интегритета и способности
прихватања издвојености и посебности свога „ја“. Од страха од усамљености, одбацивања
и фрагментације грандиозног селфа уточиште целетоид тражи у медијима, а њихова
хипермедијатизација само поткрепљује и подржава нарцизам. Цена је губитак сопственог
„ја“ и губитак слободе, као и немогућност за лични раст, развој и остваривање свих
потенцијала које особа има. Али то не значи да је потреба за слободом нестала, она је само
потиснута, што значи да ће се та потреба код целетоида јављати као свесни или несвесни
имппулс мржње или агресије према себи или према другима, које такво сузбијање прати.
Психолошке потребе човека се морају остварити исто као и физиолошке потребе. Са
становишта хуманистичке етике најважнија психолошка потреба је потреба за растом и
развојем и остваривањем свих човекових могућности и потенцијала као што су нпр.
„способност креативног мишљења и способност за различите емотивне доживљаје.“ 42
Људска природа по хуманистима није ни биолошки ни физиолошки, већ је историјски
условљена.
Потрошачка култура подстиче веровање да се испуњење налази у поседовању
њених производа.

Целетоид је роба која се продаје посредством медија, а која нуди

илузију и обећање задовољства. Посебну улогу у начину гледања на ове појаве има део

41Фројд
42

Сигмунд, 2011, стр. 434.
Фром Ерих, Човјек за себе, Напријед, Загреб, 1985. стр. 183.
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васпитног процеса у породици. Према Фројду, рана искуства детета пресудно утичу на
образовање карактерне структуре. Породице примењују васпитне обрасце друштва у којем
живе, а родитељи својим сопственим примером чине модел за усвајање културних
образаца и друштвених улога.43 Они кроз васпитање и процес социјализације преносе оно
што се може назвати духом једног друштва чији су они представници. Породица се, према
овом схватању, може сматрати психолошким посредником друштва. Фромова „спонтана
активност тоталне интегрисане личности“ се супротставља псеудоидентитету, као
„активност којом се слобода реализује кроз поновно сједињавање са светом, са човеком,
природом и самим собом. Главна компонента те активности је љубав, која није ни
доминирање ни потчињавање другој особи, већ процес сједињавања и јединства са
другима на основу развоја сопствене и туђе индивидуалности. Права љубав је продуктивна
љубав која се карактерише бригом и одговорношћу, поштовањем и познавањем. Жеља да
друга особа расте и развија се услов је за узајамно поштовање и очување интегритета.“44

2.6. МАТЕРИЈАЛИЗАМ МОДЕРНОГ ДРУШТВА
У потрошачком друштву новац је све. На тржишту ништа није сигурно осим
константних промена. Појединац губи веру у систем, у друштво у државу. Једино у шта
још може да верује јесте новац, јер он доноси сигурност. Имати значи пре свега бити
сигуран, али не толико у биолошко- егзистенцијалном колико у психолошком смислу.
Када се својевремено један аустријски милионер одрекао свог богаства уз образложење да
га оно не чини срећним, та вест је данима била у свим светским медијима,јер то није
уобичајена реакција у модерном друшту у коме готово све има своју цену. Тешко је избећи
потрошњу као стил живота, који само привидно обезбеђује срећу и благостање. Потреба
која је у основи тенденције за гомилањем и сталним куповањем није потреба да се остане
жив. У периоду праисторије, онај ко је успевао да нагомила хране, огрева, коже за
покривање и нађе склониште имао је највеће шансе да преживи зиму. У модерном добу
примат над потребама овог типа добијају додатне потребе и жеље. Цивилизација је донела
само привидну сигурност. У средњем веку и у феудализму, према Фрому, појединац је
имао већу дозу сигурности и осећања припадности, него у модерном добу, које почиње од
фазе романтизма (неки аутори сматрају да је то почетак, а неки да је крај осамнаестог
43Фројд
44

Сигмунд, 2011, стр. 440.
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века). У феудализму постоји природно право, односно право које наслеђује особа рођењем.
Ако је неко дете у еснафској породици то право ће и да наследи. Владале су хришћанске
вредности, па је феудалац имао дужност да брине о свом раднику, што се посебно
односило на обезбеђивање крова над главом и хране. Није било суровог експлоатисања
радника које је карактеристично за капитализам. Појединац је могао да има поверење у
друштвени систем и имао је сигурност, јер је знао шта га очекује по природном праву тј.
по рођењу.
Данас у условима који диктирају брз темпо и континуиране поромене, појединац
не може да се ослони на послодавца, систем и државу што повећава осећај изгубљености,
несигурности и усамљености. Основни извор несигурности је када је блокирано испуњење
темељних психолошких потреба, као што су аутономија, компетентност, блискост,
сигурност. Када ово изостане људи постају материјалистички усмерени јер високе плате,
куће и аутомобили ставрају осећај сигурности и заштите који им недостају.45Особа која
гомила ствари је фрустрирана и несигурна, гроз гомилање материјалнох ствари и
континуирану потрошњу купује и стиче, али никад не добија оно што заиста жели. Два
пута воде ка материјализму. Први подразумева искуства која обезвређују задовољење
психолошких потреба, што усмерава појединца ка материјализму. Други је везан за
процесе социјализације и интернализације.
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културних и породичних вредности и образаца понашања окружења у коме особа живи.
Породица представља дух времена у коме живи. У породицама у којима није негована
добра комуникација, принцип награђивања, поспешивања аутономије деце, већ контрола ,
доминација и зависнички односи, веће су шансе да ће се деца у одраслом добу окренути
материјализму. Куповином материјалних ствари и симболиком коју оне имају, компензује
се оно што особама недостаје. Када су егзистенцијалне и физиолошке потребе задовољене,
особа трага за сигурношћу, љубављу, поштовањем, личним растом и развојем.
Проблем у потрошачким друштвима је тај што су људи научени да наведене
потребе задовољавају материјалним. Новац може да обезбеди одређени ниво среће, али
оног момента када су егзистенцијалне потребе задовољене за срећу је потребно више.
Акценат је у односима и емоцијама, а не на стварима односно објектима. Фокусираност на
45Бијелић Сузана, www.novosti.rs/vesti/život_+.303.html:442917-potrošačko-društvo-štase krije-izapotrebe-da-gomilamo-novac-i-stvari (2014/04).
46Исто.
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материјално сигуран је начин да не задовољимо своје психолошке потребе за блискошћу и
емоцијама. 47 То је врло блиско повезано са Фромовом дефиницијом продуктивног
карактера и продуктивне љубави која се остварује у релацији потреба за личним растом и
развојем и способношћу за различито доживљавање емоционалног и чулног.
Поред породичног окружења и медији утичу на усађивање материјалне и
потрошачке културе. У рекламама често се појављују познате личности, које користе
одређени производ . Уз то је приказана и одређена врста социјалне награде у случају да се
користи тај производ, као и потенциран идеал савршеног живота који просечан потрошач
не може да оствари. Рекламе су често направљене тако да потрошача подстакну на
поређење са вишим социјалним статусом или са недостижним физичким идеалима што
изазива осећај инфериорности и личне несигурности, који активирају компензаторске
механизме (куповина тог производа). Њима се ублажавају негативна осећања и буди се
нада да ће се куповином тог производа човек осећати боље. Материјалистички систем
вредности значи мање тежње ка самоактуализацији, осећању заједништва, прихватању
себе. Истраживања показују да је материјализам директно у колизији са задовољењем
психолошких потреба, од чега су осећање компетeнтности, повезаности са другима и
лична аутономија најугроженији. 48 Са овим су повезани бројни поремећаји као што су
нарцизам, анксиозност, депресија, као и поремећаји понашања који се посебно односе на
конзумирање дрога и алкохола. Проблем материјално-хедонистичког система вредности је
што човек не може да нађе истинску срећу ако се не врати аутентичним људским
потребама за аутономијом, блискошћу и окретању природи.
Генерације рођене деведесетих година одрастале су у окружењу санкција,
инфлације, празних продавница, а сада, одједном, на сваком ћошку су видљиви симболи
конзумеризма: велелепни тржни центри, мултиплекс биоскопи, ланци брзе хране, који су
постали места доколице, ескапизма и уживања у потрошњи. Транзиција у виду првобитног
капитала кроз симболе потрошачке културе, за људе који и данас тешко и суморно живе,
представља циљ и обећање за бољи живот. Све се више губе традиционалне, пре свега
породичне вредности као што су блискост, солидарност, емпатија, а замењују их

47

Бијелић Сузана, www.novosti.rs/vesti/život + .303.html:442917-potrošačko-društvo-šta se krije-izapotrebe-da-gomilamo-novac i stvari (2014/04).
48 Исто.
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материјализам и хедонизам. Млади су данас концентрисани само на сопствено уживање,
постају отуђени и мање солидарни.
Српском медијском сценом доминирају целетоиди као што је Мими Оро (Милица
Живановић), чији је један наступ био довољан да „остали заћуте кад она говори“, и млади
брачни пар који се прославио учешћем у ријалитију „Фарма“. Њихову свадбу пропратио је
милионски аудиторијум крај малих екрана, а скандалозни развод пунио је новинске ступце
и интернет портале. А публика је, као у Павловљевом експерименту, научила рефлексно и
аутоматски да гледа и чита шта јој се сервира. Полагање теста знања старлете назване
Мими Оро , на дивану док се излежава, још се увек препричава у Србији. Иронија је у
томе што она не зна где је Кип слободе, када је био Први светски рат, који је знак за
кисеоник, тврди да је највећа птица на свету ор'о, али је медијска сензација и водитељка
емисије „Луда кућа“ на Хепи телевизији. У оваквим околностима егзистира и манекенка
Јована Николић, до јуче Алибабић, која се после скандалозних изјава у таблоидима о свом
кратком браку пробила до пословних понуда и ангажмана. Старлете су пример целетоида
који су заступљени у медијским садржајима

и слика и прилика су екстремног

материјализма у Србији. Оне су трагикомични симбол овог времена и вредносном систему
задају озбиљан ударац. Ако се у друштву не вреднују рад и знање, а славу муњевитом
брзином стичу они који не поседују изврсност ни у чему, онда није ништа необично што
полуписмене и константно обнажене старлете најсликовитије одражавају актуелно стање и
дух овог времена. Целетоиди су комерцијални, односно медијски производ, у њихове
каријере не улаже се много и могу брзо бити замењене новим личностима. Ове
микрозвезде

директан

су

производ

тржишно

оријентисаних

медија

и

њихове

фокусираности на забаву. Њима се публика диви, угледа се на њих, машта о њиховом
животу, симболима које поседују и симулакруму који представљају, јер мисле да се до
тога стиже брзо, лако, без знања и талената. По коју цену се та слава стиче јесте оно што
није видљиво.
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3. СМИСАО СЛОБОДЕ ЗА МОДЕРНОГ ЧОВЕКА
Криза идентитета савременог човека може се схватити једино уколико се
анализира и објасни појам слободе и механизми бекства од слободе. Психоанализа, у
покушају да постави психолигију као природну науку, издвојила ју је од филозофије и
етике. Међутим, немогуће је разумети човека и његове емотивне и духовне сметње без
разумевања значаја вредносног система и анализе моралних конфликата. Зачеци кризе
модерног човека могу се наћи у периоду ренесансе и просветитељства. У исто време су се
јавили и почеци човекове борбе за самосталност - он је сазнао да може да се ослони на свој
разум и да доноси адекватне етичке норме и моралне судове. За то му није била потребна
институција цркве. Из овога је проистекла релативистичка позиција која је претпостављала
да су етичке норме и вредносни судови ствар укуса и да је на том подручју немогуће
донети објективну процену. Управо овакав став је појединца у модерном друштву учинио
подложним ирационалним вредносним системима и жртвом магичних ауторитета, а
материјални успех постао је извор вредносних судова и норми. По хуманистичкој етици
структуру интегрисане личности чини „продуктивни карактер“ 49 . Не самоодрицање и
себичност, него љубав према себи, не негација појединца, већ афирмисање истинског ја,
највише су вредности хуманистичке етике. „Ако човек жели имати поверења у вредности,
он мора познавати себе и способности своје природе за доброту и продуктивност. „50 Да
би се разумео смисао слободе за модерног човека потребно је размотрити појам и значење
слободе кроз историју.

3.1. ПОЈАМ И ЗНАЧЕЊЕ СЛОБОДЕ
Кроз читаву модерну европску и америчку историју људи су тежили да се
ослободе духовних, економских, политичких окова. Борбу за слободу водили су потлачени
против оних који су бранили своје повластице и привилегије. За то су пример светски
ратови у историји.

Многи су објашњавали победу ауторитарног режима у Немачкој

лудилом неколицине, други су налазили објашњења у томе да италијански и немачки
49Фром
50Фром

Ерих је појам „продуктивног карактера“ детаљно анализирао у свом делу Бекство од слободе.
Ерих, 1985, стр. 16.
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народ није довољно дуго живео у духу демократског друштва, а најопаснија обмана је та
да је особа као што је Хитлер завладала државним апаратом и масама у Немачкој служећи
се лукавствима и обманама. Последице су биле очигледне, милиони су били спремни да се
одрекну своје слободе, за коју су се њихови претци толико борили. Криза демократије није
проблем само народа Италије и Немачке у прошлости, већ је проблем сваке модерне
државе. Као што је написао Џон Дјуи (JohnDewy): Ни један екстрем не може бити израз
слободе, било да је реч о диктатури или о потпуном одсуству ауторитета. У првом случају
долази до блокирања потенцијала и енергије људи, а у другом случају долази до анархије.
Дакле, људи који чине одређено друштво и културу треба да буду носиоци слободе, а не
обрнуто. Епицентар слободе је у срцима и у душама људи.
Претпоставка биологистичких теорија јесте да човек инстинктивно тежи
субмисивности. Једино тако се може објаснити потреба за потчињавањем вођи,
унутрашњим силама као што је осећање дужности или невидљивим ауторитетима као што
су масовни медији. Према хуманистима и персоналистима, незаситу похлепу за моћи не
ствара животна енергија већ неспособност да се живи спонтано и са љубављу. Ово упућује
на то да анализа људске слободе, њеног недостатака и активних ауторитаризма није
могућа без проучавања проблема улоге психолошких чиниоца као снага у друштвеном
процесу. Дакле, немогуће је анализирати проблеме који се разматрају без друштвенокултуролошких процеса. Пo Фројду појединац има амбивалентан однос према друштву, а
човекова природа није позитивна. За њега је човек биолошки продукт чија је суштина
мотивације у задовољавању инстинктивних потреба. Човек је у суштини антисоцијалан, а
улога друштва је да га припитоми. Друштво са једне стране треба да омогући задовољење
биолошко-нагонских потреба, а са друге стране има улогу да их ограничи. Ти потиснути
нагони код човека постају основа културе. За ово преобраћење потиснутих импулса у
друштвено прихватљиво понашање, Фројд је изабрао реч каналисање енергије или
сублимација. Са једне стране способност потискивања мора да постоји,јер људи не би
могли да контролишу своје нагоне. Са друге стране основни прердуслов културе
произилази управо из процеса потискивања, јер се потиснута енергија каналише у
креативност и стваралаштво.51 По овој теорији човек је по природи статичан, он у суштини
остаје исти једино се мења када споља покуша да се мења његова инстинктивна
51Фројд

Сигмунд, Психологија масе и анализа ега, Делфи, Београд, 2006, стр. 13.
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природа.Фројдово поимање људских односа у суштини је негативно. Човек је себи
довољан, наоружан је биолошким нагонима које треба да задовољи, а други људи му
служе као објекти помоћу којих би те нагоне задовољио. Појединац улази у односе како би
задовољио своје интересе, а не зарад самог односа.
Супротно овом гледишту, хуманистичка психологија, која је у овом раду основа за
анализирање проблема слободе и идентитета, сматра да је кључни проблем управо у
односу између појединца и друштва, који никако није статичан. Тај однос се не може
посматрати у дихотомији, где имамо појединца са биолошким нагонима који теже свом
задовољењу са једне стране, и друштво као нешто што је изван њега са друге стране. Иако
има одређених биолошких потреба истих за све људе, постоје и потребе, односно
страсти52, које се разликују у зависности од људског карактера. То су у суштини потребе
које су произашле из друштвеног процеса. Особа се не може посматрати искључиво као
биолошки продукт. Улога друштва није само у потискивању већ и у уобличавању. Човек је
производ историјске еволуције.53 Човек је научио да мора да се прилагођава друштвеном
систему, и то прилагођавање постаје важан фактор при формирању целовите личности.54
3.2.ПОЈМОВИ

ИЗДВОЈЕНОСТИ И СУМЊЕ У КОНЦЕПТУ ЗНАЧЕЊА СЛОБОДЕ

Појам издвојености и сумње је први који се мора разумети да би се дошло до
комплексности проблема човекове слободе и бекства од исте. Инстинкти јесу важни за
опстанак човека, али потребе за укорењеношћу, повезаношћу, припадањем, слободом су
такође урођене. То се не може оспорити јер утврђено је да потпуна издвојеност
дезинтегрише личност исто као што недостатак хране ослаби организам. Појединац може
бити физички издвојен али везан за симболе, идеје, вредности који компензују осећање
припадања. Са друге стране он може живети међу људима, али са осећањем потпуне
издвојености, које када пређе извесну границу прелази у лудило. 55 Још један аспект за
разумевање потребе за припадношћу је важан, а то је сазнајни процес који је развојно
човеку омогућио да увиди себе као засебну индивидуу, другачију од других.Појединацсе
52Ерих
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неминовно суочава са тим да је самосталан, одвојен од природе, од других људи и да је
пролазан на овом свету. Када човек не би био у стању да задовољи своју потребу за
припадањем, осећање немоћи и самоће стално би га мучили. Дакле, људска природа није
укупан збир биолошких нагона, она има своју динамику и своје механизме. Потреба за
избегавањем усамљености и издвојености мора се задовољити исто као и физиолошка
потреба за храном, водом, сном.
Степен самоспознаје и прихватање особе да је индивидуа која не зависи од других
нужна је премиса за схватање слободе у модерном друштву. Када човек постане свестан да
је самостално биће започиње процес сепарације од других који се назива и процесом
индивидуације, која је достигла врхунац у модерном добу у периоду између реформације и
садашњих дана.56 Дете се физички одваја од мајке оног момента када је пресечена пупчана
врпца. Али та одвојеност је чисто физичка, дете и даље зависи од мајке, односно родитељи
су ти који се брину да задовољи потребе неопходне да би преживело. Тек када дете
ментално и физички у одређеном развојном ступњу крене да јача и да хвата ствари, креће
процес у коме је у стању да мајку схвати као ентитет ван себе. Беба је у стању да опази да
је мајка физички засебно биће тек након неколико месеци. Нормално је да у том периоду
други буду извор задовољења потреба. Много времена треба да прође да би дете почело да
уочава себе као извор способности.57 Што дете више расте, то више слабе и прекидају се
примарне везе и почиње потрага за слободом и независношћу.
Процес све веће индивидуације има две фазе 58 : дете јача физички и ментално,
формирају се системи неопходни за функционисање личности, да би се све завршило
интеграцијом особе у лично ја. Што је пораст индивидуације већи и снаге личног ја особе
биће веће. У другој фази овог процеса индивидуације јавља се све већа усамљеност.
Прекидање симбиозе са светом који делује као моћан и сигуран и који пружа сигурност
доводи до осећања немоћи и неспокојства, јер је особа остала у сопственом постојању
препуном претњи и опасности. Тада се у особи јављају импулси за одустајањем од
индивидуалности и за стапањем са спољашњим светом, како би се ублажила осећања
несигурности и усамљености. Дете које је постало независтан ентитет не може поново

56Исто.
57Стојнов Душан, Од психологије личности ка психологији особа, Институт за педагошка истраживања,
Београд, 2005, стр. 26.
58 Исто.
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постати беспомоћна беба и процес индивидуације се не може поништити. Особа се једино
може потчинити ауторитету и надоместити осећање сигурности и припадности али цена је
одустајање од интегритета личности.
Индивидуација и развој личног ја нису синоними. Процес индивидуације се
дешава аутоматски, али развој личног ја особе могу ометати многи појединачни и
друштвени разлози. Управо овај раскорак у особи ствара фрустрацију и конфликт који
доприносе осећању издвојености и немоћи и доводе до стварања механизама бекства од
слободе, као одбрамбених реакција организма. Процес људског ослобађања има
дијалектичко својсто, са једне стране расту његова физичка и снага разума, све више
овладава природом, развија се солидарност са другим људским бићима. Са друге стране
све већа индивидуација значи све веће издвајање и самосталност које буде несигурност и
недоумицу о улози у свету, правом путу, осећање инферирности доприноси све већој
отуђености,што блокира енергију за личним растом и развојем. По Фрому ако социјално
окружење не пружи подршку у процесу формирања јединствености и посебности
личности, процес постаје терет и од њега се одустаје како би се поново успоставила
равнотежа и уклонио страх од неизвесности. У таквој ситуацији особи је лакше да
одустане од слободе и да побегне у субмисивност и да се везује за ауторитете чак и по
цену губитка аутономије.59

3.3. ЗНАЧАЈ АНАЛИЗЕ ПОЈМА СЛОБОДЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Потребан су била четири века како би човек осетио слободу. Средњи век био је
тежак за појединца оптерећеног оковима природног наследства. Људи су почели ментално
и емоционално да се развијају, али у исто време порастао је раскорак између „слободе за“
и „слободе од“. Историјска анализа значења слободе је важна јер је немогуће схватити
данашњи појам слободе уколико се не схвате почеци развоја савременог друштва. Анализа
културне позорнице у Европи у касном средњем веку даје перспективу која је неопходна
да би се разумело контрадикторно тумачење слободекоје прати и данашње друштво.Са
једне стране настала је велика друштвена и техничка експанзија која је подстицала развој
индивидуалности појединца. Са друге стране друштвени систем је био такав да је утицао

59Видети

у Фром Ерих, 1984, стр. 37-77.

51

на формирање одређеног друштвеног карактера који би омогућио његов опстанак. У
основи таквог друштвеног карактера нису биле слобода и аутономија.60

3.4. СРЕДЊИ ВЕК
Оно што је одликовало период раног и развијеног средњег века је недостатак
слободе за појединца. Доминантно друштвено уређење средњег века био је феудализам.
Појединац је био одређен друштвеном улогом која му је рођењем била дата. Није било
готово никаквих шанси да се прелази из једне класе у другу, чак су и кретања била
ограничена, углавном је особа остајала тамо где је рођена. У свим сферама и аспектима
личног и друштвеног живота владале су норме које су се морале a priori поштовати. Због
наведених околности човек није био издвојен и усамљен. Био је укорењен у том систему и
имао је своје сигурно место у друштву што му је уливало осећај сигурности. Свој
идентитет везивао је за друштвену улогу коју је наследио, био је особа одређеног
занимања. Природни поредак имао је свој смисао и појединац је био део њега, и када није
имао шансе за просперитет и напредак. Било је бола и патње, живот је био тежак, али је
црква ту патњу чинила сношљивијом, објашњавајући је кроз наслеђе Адамовог греха.
Истина је да је црква на овај начин подстицала осећање кривице, али учила је појединца
на солидарност са другим људима на неговање породичних односа, на љубав према
ближњима, на безусловну љубав према деци. Однос према богу више је био базиран на
поштовању и поверењу него на сумњи и страху. Човекова свест о своме ја и о свету није
била потпуно развијена.
У касном средњем веку, у периоду хуманизма и ренесансе, који је почео крајем
дванаестог века а свој врхунац доживео у петнаестом веку, измениле су се структура
друштва и човекова личност. Слабили су јединство и централизација средњовековног
друштва. Капитал, економска иницијатива појединца и конкуренција добијали су све више
на важности а оно што је најзначајније развила се нова имућна класа. Промене које су се
дешавале имале су различиту тежину за земљопоседника, за масе сељака, а посебно за
градску средњу класу, којој су доносиле богатство и перспективу али су подјаривале њен
традиционални начин живота. Док се период од петог до једанаестог века, познат у
литератури као рани средњи век називао мрачним, јер су сва права и слободе појединца
60Видети
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биле ограничене, већ у дванаестом веку буди се нови покрет и талас, пре свега у Италији,
мада многи аутори сматрају да је он започео у Француској на универзитету у Сорбони, где
су њихови студенти започели традицију враћања антици и грчким филозофима.61
Хуманизам је био културнo − историјски феномен који се појавио у Италији и који
је утицао на све сфере живота - економску, друштвену, културну и образовну. Једна од
карактеристика овог периода је била у давању значаја индивидуи, њеној снази, људским
вредностима и разуму. Тежило се одбацивању схоластичког учења, где су верске истине
биле уједно истине разума и ишло се ка ослобађању човека од ауторитета цркве. Најпре се
у Италији формирао појам о појединцу који се издигао из феудалног друштва, што је у
исто време утицало на прекидање веза које су му пружале осећање безбедности,
сигурности и припадања. У овом периоду бити слободан грађанин био је највећи
императив. У друштвеном општењу, сталешке разлике постајале су све мање значајне.
Богатсво је било важно, а не порекло. Јакоб Буркхарт (JacobBurchardt) описао је дух тог
времена и успешно осликао издизање индивидуе појединца- у којем се одразио утицај
културе, који истиче индивидуу и наглашава значај људских вредности и достојанства.“62
Ренесанса као појам који значи тежња ка обнови античке културе, била је у
суштини култура богате и имућне класе. Народ није имао увид и приступ богатству, којеје
владајућа класа све више стицала на таласима новог економског напретка, изгубиле су
безбедност традиционалног положаја раног средњег века (рођењем дат положај и права за
сваког појединца).63 У овом периоду индивидуализма појавио се и посебан вид диктатуре.
Независност је пратила тај нови индивидуализам на крилима тираније и експлоатације
маса од стране богатих племића и варошана. Људски односи били су обојени
немилосрдном борбом за очување моћи и богатстава и за прелазак из једне класе у другу.
Појединца су почињале да красе особине као што су егоцентричност, губитак
солидарности својим ближњима, а пре свега са припадницима исте класе који су се
посматрали као конкуренција, незасита похлепа и тежња ка моћи и успеху.
Међутим, како је расла човекова слобода у овим условима, расла је и његова
усамљеност. Индивидуалност појединца бивала је затрована несигурношћу услед губитка
поверења у људе који све искључиво гледају кроз призму конкуренције или пак објеката за
61Брдар
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постизање личне користи. Како Буркхарт истиче, у овом периоду формира се особеност
која је била карактеристична за особе тог времена, а коју није имао, или не толико
изражену, појединац средњовњковног друштвеног система. То је јака потреба за
популарношћу.64 Мецене и владари били су вољни да финансирају овај културни покрет,
али су за узврат очекивали да буду овековечени у делима хуманиста- што ће њихово име
бити вековима овековечено, издизали су се изнад безначајности, а њихов живот је добијао
смисао. До овог ефекта нису могле доћи безначајне масе, а ни грађанска средња класа која
ће бити стуб реформације.
Међутим оно што се у петнаестом и шеснаестом веку десило оставило је велики
траг на модерног човека, а то је двосмисленост слободе. Појединац је био ослобођен од
економских и политичких робовања и имао је све активнију улогу у остваривању слободе.
Али са друге стране изгубио је ослонац система који је гарантовао предвидивост, свет
више није био ограничен, већ велик и опасан. Одбацивши ауторитет цркве, појединац је
почео да се суочава са самоћом и издвојеношћу која је била толико неподношљива да је
искрсавало питање о смислу постојања. Са нестајањем солидарности међу људима, са
доминацијом капитала и тржишта, где су појединци служили као објекти за постизање
успеха, човек је губио осећање јединства, заједништва и припадности.

3.5. РЕФОРМАЦИЈА
Носиоци покрета реформације били су средња грађанска класа, сиротиња и
сељаци. Средња грађанска класа је у учењу Мартина Лутера (MarthinLuther) нашла
уточиште од све веће несигурности њеног положаја. Бунећи се против ауторитета цркве и
имућне класе у ствари бунили су се против новонасталог капитала који је угрожавао њен
развитак. Лутеров систем разликовао се од католичке традиције у два вида: 65 Лутер је
човеку дао независност, лишивши католичку цркву ауторитета и пренео га на појединца.
Овај аспект допринео је развоју духовне и политичке слободе модерног друштва, нарочито
у англосаксонским земљама. Други аспект односи се на негативну страну модерне
слободе, јер је реформаторска доктрина истицала да је човек у суштини лош и немоћан,
што је модерној слободи донело осећање издвојености и немоћи. Основ Лутеровог учења

64Буркхарт
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је био исквареност људске природе и немогућности да човекова воља буде носиоц врлине
и извор ма ког доброг дела.66
Карактеристично за ово учење у психолошком смислу је померање са извесности
на сумњу. Овде се виде корени сумње каква се јавља у модерном добу. Наиме одузима се
моћ човековом разуму и делању и пребацује се на силу изван њега, а то је Бог. Кроз процес
потчињавања тражи се извесност. Лутерова вера, имала је својство компензације, као
реакција на изолованост појединца и на његов негативан став према животу. Потреба да се
сумња пригуши, није само проблем

теологије Мартина Лутера и Џона Калвина

(JohnCalvin), већ је проблем и модерног човека. Процеси потчињавања или овладавања
материјалним, могу само да искорене свесност о сумњи али не и да је избришу. Човекова
нада у периоду реформације била је условљена признавањем да лично ја и слободна воља
не постоје као и прихватање понизности и потчињености сили изван човека.67
У Калвиновим учењима, која су била важна за англосаксонске земље, као што су
била Лутерова за Немачку, испољен је исти теолошки и психолошки дух. Он је још увео
појам о предестинацији, који каже да је већ одлучено унапред ко ће бити спасен али и ко
ће бити осуђен на вечно проклетство. Као што је код Лутера потчињеност богу уточиште
од сумње, тако је код Калвина то непрестана активност и труд. Човек кроз махниту
активност може да заборави на осећање сумње и неизвесности које би га у супротно
паралисале за живот.
Алфред Адлер (AlfredAdler) је овај процес објаснио кроз појмове „бекство од“ и
„бекство ка“.68 Бекство „од“ односи се на појединца који се пред налетом осећања сумње и
несигурности повлачи од света, када је повлачење претерано онда има ноту патолошког и
доводи то тешке депресије. Лутерово потчињавање богу, уз негацију труда и воље највише
подсећа на овај Адлеров концепт. Бекство „ка“ односи се на континурину потребу за
друштвом и немогућношћу особе да буде сама са својим мислима и осећањима.
Патолошки облик ове тенденције су манична и компулсивна понашања. Калвинова
махнита активност и наглашавање значаја и потребе труда слична је са Адлеровим
концептом „бекства ка“. Обе ове опције су неаутономна понашања која негирају значај
човекове индивидуе као и снаге и моћи човека. Залагање и напредовање у овом смислу
66
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постали су потпуно ирационални. Они су служили само као средство којим је човек
савлађивао иначе неподношљиво осећање немоћи. Овај нови став према раду може се
сматрати једном од најзначајнијих психолошких карактеристика тог периода које су
утицале и на концепт рада у модерном добу. У општем узајамном деловању економских,
психолошких и идеолошких чиналаца у друштвеном процесу реформације, могу се
извести закључци везани за проблем слободе. Слобода у периоду реформације имала је
двоструку последицу.Човек је могао слободно да мисли, да делује, да буде одговоран за
свој живот, али био је лишен безбедности, осећања припадности као и отргнут од света
који је имао улогу у задовољењу економских и духовних потреба.

3.6.КАПИТАЛИЗАМ
Капиталистички систем уређена друштва у почетку имао је негативну конотацију.
У деветнаестом веку традиционални положај карактеристичан за осамнаести век, убрзано
се мењао. У економској сфери човек је престао да буде мера свих ствари. Главна
карактеристика овог периода је била бездушна експлоатација радника, а сва ограничења
ранијих векова су нестала. Највиши закон је био закон тржишта и профита. Конкуренција
и продавање по нижим ценама су се подстицали и подржавали.69У основи капиталиситчког
система вреднсоти је новац, однсоно мото капиталиситчког система јесте профит. У
општој конкуренцији где се свако борио са сваким не би ли на тржишту опстао, била су
сломљена сва правила о друштвеној солидарности и моралности. У сржи те борбе није
више стајала производња за друштвену корисност, већ профит. Из овога су произашле веће
психолошке и моралне него материјалне диспорпорције. Једна од њих је била садржана у
диспорпорцији људског залагања и квалификације - успех је зависио од прилика на
тржишту. Уживање у својини, конкурентност и тежња за профитом постају императив тог
времена.70 Позитиван аспект капитализма је тај што је ослободио човека традиционалних
спона где је човековасудбина одређена рођењем. Врхунац слободе у политичкој сфери
допринео је остваривању демократског друштва, заснованом на начелу једнакости и на
учествовању сваког грађанина у гласању, чиме директно доприноси развоју друштва. Рад и
успех
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индивидуализацију у модерној култури, али пре псеудоиндивидуализацију него
аутономију. У психолошком смислу духовни и економски индивидуализам огледао се у
томе да је појединац сам и да зависи у духовном смислу од бога, а у економском смислу од
тржишта те да подлеже ирационалним сумњама и ауторитетима - у првом случају
подчињавајући се богу, а у другом потчињавајући се тржишту. Мартин Лутер и Џон
Калвин су човека припремили да буде онакав како је то захтевало модерно друштво и
капиталистичко тржиште, да мисли да треба да се осећа безначајним и грешним, а такав
човек је био спреман да подреди свој живот циљевима који нису његови. То је довело до
опште конфузије човека који је „слободан од“ али није слободан за аутономни развој своје
личности, који ради да би акумулирао капитал за шта је неопходан својеврстан аскетизам у
раду, али је постао и егоиста чије су се жеље и прохтеви стално увећавали.
Човек је значајно овладао природом, али не може довољно да контролише те
процесе. Он је престао да буде господар материјалних ствари, оне су почеле да владају
њим. Појединца су почела да обузимају осећања ужаса и усамљености јер друштвени
систем није више стајао иза њега, право на положај рођењем такође није важио,
покретљивост међу местима је постала велика, губило се осећање да се негде припада. Да
би повратио равнотежу, овај појединац запао је у замку или да се потчини, како су учила
Лутерова и Калвинова учења, или да доминира и буде себи на првом месту, како је
налагала идеологија капитализма која је уништила последњу трунку солидарности у
међуљудским односима, истичући да конкуренција и немилосрдна борба доноси срећу
сваком појединцу па и целом друштвеном систему. Зато и има смисла чувена изрека
Томаса Хобса (Thomas Hobbes): „Човек је човеку вук“.71
Развитак човековог ја у корелацији је са развојем људског рода и важан је аспект у
доживљају слободе. Члан примитивног племена своје осећање идентитета могао је да
искаже кроз формулу – други су део мене односно ја сам део других, не могу постојати и
опстати као самостална јединка. Осећање човековог непромењивог положаја био је
суштински део његовог осећања идентитета, мада свест о појединцу још увек није била
развијена. Након урушавања феудализма, осећање да је човек самостална јединка која не
може преживети независно од групе којој припада, постало је доминанто. У периоду
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реформације, у доктринама Лутера и Калвина проблем сумње и кризе идентитета покушао
се решити кроз однос потчињености човека према богу. Смисао слободе био је двострук.
Човек је ослобођен ауторитета цркве и природом датог положаја феудалног друштва са
једне стране, али се од њега тражило да се потчини богу и да своје осећање идентитета
веже за самопрезир. Касније са развојем капитализма бога су заменили принципи
тржишта, конкуренције и профита. Човек је свој идентитет везивао за успех или неуспех
на тржишту.

3.7. ЦЕЛЕТОИДИ И КАПИТАЛИЗАМ
Експанзија и развој капитализма и потрошачке културе, допринело је патолошкој
потреби уклапања појединца у шири друштвени систем. Криза савременог осећања
идентитета произишла је из капиталистичких тековина. То се посебно односи на
униформност из које произилази став да док год се особа не разликује и све док је други
прихватају, може да доживи своје ја. Људи желе да имају јасну представу о својој
личности и учиниће све да би стекле ово осећање. Здрав идентитет садржи процесе
мишљења, осећања и делања. Све док је један аспект доминантан или је чак неки од ових
аспеката потпуно блокиран, не може се говорити о здравом идентитету. На пример, особа
која је само у активностима, често је компулсивна и неуротична, без способности да
мисаони процес усмери ка унутра на интроспекцију. Особа која је искључиво когнитивна,
увек ће рацио стављати на прво место, без аспеката емпатије према другима. Целетоиди су
особе које своје лично ја подређују друштвеном ја. Њихово осећање идентитета везује се
за то колико су медијски тражени, експонирани и популарни. Када доминира активност
као аспект идентитета особе су усмерене на успех и постизање позиција,и под утицајем су
увек истог афекта. Такав идентитет пати од дефекта спонтаности и индивидуалности.
Интегрисана личност има идентитет који је у целини функционалан, тј. мисаони, емотивни
и процеси активности су интегрисани у једну целину. Ове особе способне су за различито
доживљавање емоционалног и чулног, способне су да буду део света а да не буду у
симбиотском односу с њим (потчињавањем или доминацијом), способне су да воле и да
поштују друге и да осим свог подржавају развој особе коју воле, што је суштина
продуктивне љубави.
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Човека треба посматрати у његовом тоталитету− као индивидуално и као
друштвено биће. Доброта и себичност, интерес и помагање су супротности између којих
особа често прави избор. Тај избор не треба да зависи само од одлуке појединца.
Несигурност у доследност људи при доношењу моралних одлука допринела је урушавању
важности вредносно-етичких судова и прихварањем релативистичке позиције, где су
етичке норме и вредносни судови питање укуса. Из тога произилази да се на том подручју
не могу доносити објективни судови. Овај процес био је започет са урушавањем феудалног
друштва и са реформаторским схватањем људске природе као лоше. То је допринело све
већој сумњи која је у монополистичим фазама капитализма човека учинила подложним
ирационалним системима вредноси и ирационалним ауторитетима. Без обзира на напоре
хуманизма и ренесансе као и просветитељства, евидентан је био повратак на слику и
представу о човеку из периода реформације, а капиталистичко друштво је било плодно тле
за такав развој индивидуе. Споља наметнути ауторитети, који се величају и идеализују и
новац као мерило успеха и извор сигурности, чине језгро вредносног система модерног
човека.
Враћање принципима хуманистичке психологије и етике, може помоћи
савременом човеку и друштву у изналажењу одговора на питања о смислу човековог
постојања и о вредносним судовима и етичким нормама адекватним за здравог појединца и
за здраво друштво. Човек је интегрисана целина мисаоних, емотивних и понашајних
процеса. Није могуће да се особа сведе само на један део те целине. Ради бољег
разумевања човека и његових емотивних и менталних проблема,

неопходно је

разуметипотребу за системом вредности.Ово важи и за целетоиде, чији псеудоидентитет и
губитак слободе

доводе до менталне и емотивне дезинтеграције, јер су инхерентне

особине у основи моралних норми, а и из њивове природе произилазе норме за етичка
понашања. Продуктиван карактер који је у основи интегрисане личности „сачињава извор
и основу врлине а порок је индиферентност према своме ја и сакаћење самог себе.
Конхерентан систем вредности могућ је ако човек ради на својој индивидуалности,
прихватајући себе и друге.“72
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4. МЕХАНИЗМИ БЕКСТВА ОД СЛОБОДЕ
Код разматрања продуктивног карактера треба истаћи да његова основа садржи
следеће битне елементе: развој појединачног ја, односно способност да се буде издвојен;
равномеран развој идентитета (мисаони, емотивни и делатни процес); продуктиван рад
(неотуђени рад, појединац је у односу са средствима за производњу и производима свога
рада); продуктивна љубав, која искључује односе симбиозе са другима (потчињавање и
доминација), подразумева разноврсност доживљаја емотивног и чулног као и подржавање
развоја идентитета особе која се воли.

4.1. ПОЈАМ СОПСТВЕНОГ ИНТЕРЕСА
Пре него што се анализирају механизми бекства од слободе, важно је да се разуме
психолошка позадина индивидуе која је подложна овим механизмима, а пре свега
погрешно схваћен концепт љубави и самољубави. Библијска идеја „љуби ближњега свога
као самога себе“, имплицира на поштовање сопственог интегритета и јединствености, али
и да љубав према себи не може бити одвојена од љубави, поштовања, разумевања друге
личности. Љубав није појам који се везује за спољашње окружење, она је унутрашња
енергија која се екстернализује. Самољубав је у директној корелацији са љубављу коју
показујемо другима, зашто се онда егоцентризам погрешно узима као синоним за љубав
према себи? Себична особа је егоиста, заинтересована је једино за себе, све жели само
себи, не осећа никакав ужитак у двавању, него једино у узимању. Не показује емпатију
према другима, нити прихвата различитости. Друге процењује из перспективе сопствене
користи. По Фрому, самољубав и егоцентризам су супротности. 73 То је у суштини
помањкање љубави према себи која оставља особу празном и изгубљеном. По Фројду,
особа која је обузета собом, љубав доживљава као интрапсихички процес, али ове особе не
воле себе, а не воле ни друге људе.74To јејош једна потврда да једнострана љубав у било
ком правцу није аутономна те самим тим није ни продуктивна.

73Фром
74Фројд

Ерих, Умијеће љубави, Напријед, Загреб, 1985, стр. 14.
Сигмунд, Психологија масе и анализа ега, Делфи, Београд, 2006, стр. 20.
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Следећи појам који је од изузетне важности да би се схватили механизми бекства
од слободе, јесте „појам сопственог интереса“.75 Постоје два фундаментално различита
приступа у разумевању овог појма. Према рационалистичким филозофима сопствени
интерес је право да се тражи сопствена корист и идентичан је са врлином. 76Уколико неко
не жели да ради у своју корист, он је немоћан. 77 Човек има само један интерес према
принципима хуманистичке науке и етикe, а то је пун развитак свих својих могућности и
потенцијала. Човек мора познавати себе да би знао шта су му прави интереси, а то су они
који теже развоју личног ја. Тако он мора познавати и другу особу да би је могао волети.
Из тога следи да човек може имати искривљену представу о томе шта су његови прави
интереси. У модерном друштву влада мишњеље управо супротно становиште од
Спинозиног. Сопствени интерес данас је синоним за егоцентризам, похлепу и моћ.78 Та
променадовела је до тога да је сопствени интерес ствар субјективне процене. Целетоиди су
друштвена група која самољубље изједначава са љубављу према себи, а интерес им је
синоним за медијски успех, славу и новац. Иронија је то што целетоиди заправо не воле
себе и себи нису наклоњени, јер да би дошли до новца, пажње и успеха спремни су на све
чак и на губитак достојанства. Овако схваћен сопствени интерес, додатно осиромашује
њихову личност јер служи за развој њиховог друштвеног ја или персоне.79
Савремени појам сопственог интереса чудан је спој два противуречна схватања.
Спинозиног и других прогресивних мислилаца са једне и учења Мартина Лутера и Џона
Калвина са друге стране. Десило се то да је човек прихватио реформаторску доктрину о
грешности

природе, само је одбацио религијску позадину. Уместо бога дошли су

економски процеси и закони тржишта којима се човек потчињава и учинио се њиховим
инструментом. Појединац мисли да делује у свом интересу али његова врховна брига су
новац и успех. У оваквој констелацији ствари битно је да појединац научи да буде сам
себи довољан и собом обузет, јер када би се уклонио ослонац који је нашао у успеху,
новцу и слави, суочио би се са ужасом ништавила, које је неизбежно јер је његово лично ја
75„Појам

сопственог интереса“ Е. Фром је детаљно анализирао у својој књизи Бекства од слободе.
Барух,Кратка расправа о Богу, човеку и његовој срећи, Дерета, Београд, 2011, стр. 101
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се дефинише као улога коју друштво даје неком човеку. То је јавна личност, која не мора да
има пуно везе са правом личношћу особе. Она за Јунга представља одсечак колективне слике и управо
због тога у себи има скривену моћ која људе утерује у заблуду да изједначавање са њом представља
индивидуу.

79Персона
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толико осиромашено да је изгубљено. Неуспех модерног друштва огледа се не у
посвећености сопственом интерсу, већ у недостатку интереса за потребе личног ја, не у
чињеници да су људи постали сувише себични, већ у чињеници да не воле себе, не у
моралном изопачењу већ у иманентности принципа егоизма и нарцизма.

4.2. АУТОРИТАРНА САВЕСТ
Насупрот хуманистичкој савести стоји ауторитарна савест. Савест се може
објаснити као унутрашња свест о моралним принципима. Да би се боље схватили
механизми потчињавања и доминације, односно мазохистички и садистички однос према
себи и другима који је настао процесом социјализације, а у сврху одбране организма од
осећања инфериорности и безначајности, потребно је разумети ауторитарну савест. У
структури ауторитарне савести налазе се ауторитети као што су родитељи, држава, црква,
медији, а они свесно или несвесно бивају прихваћени и тако постају поунутрени етички и
морални законодавци чије санкције човек усваја. Пошто су поунутрени, човек се осећа
одговорним не према нечему споља већ према сопственој савести. Ауторитарна савест се
може поистоветити са Фројдовим концептом супер-ега где се налазе човеков систем
вредности, моралне норме и етички принципи према којима човек осећа одговорност.80
Ако су ти интројектовани принципи добри, човека воде ка добру, и обрнуто. Присутност
спољних ауторитета и стрх од казне само поткрепљују ауторитарну савест. Ови спољни
ауторитети имају велику важност, јер поред тога што носе страх од казне представљају
средство пројекције ауторитарне савести која мора имати спољни објект којем ће се
дивити. Та интеракција поунутрења и спољнег ауторитета веома је јака и отпорна је на све
доказе у реалности. Снага ауторитета лежи у емоцијама страха и дивљења, а садржаји
произилазе из његових заповеди и забрана.
Када успемо у томе да ауторитет буде задовољан (споњашњи или унутрашњи)
јавља се добра савест, а лоша савест јавља се када не испунимо та очекивања. 81 Добра
савест доноси катарзу, а лоша савест производи страх и несигурност. Ово је могуће због
особина и структуре личности која је подложна овој врсти ауторитета. Ове особе
унутрашњу сигурност постижу кроз симбиотске односе, односно кроз процес сједињавања
80Требјешанин Жарко, Шта Фројд заиста није рекао, Центар за примењену психологију, Београд, 2005,
стр. 195.
81Фром Ерих, 1985, стр. 110-112.
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са неким кога идеализују. У том процесу субмисивности и величања других, особа се осећа
сигурно, међутим када се та симбиоза поремети особа није у стању да се ослони на себе и
сопствене капацитете. Љубав и одобравање од стране ауторитета су врхунски доживљаји
за ове особе, али је и кажњавање и критиковање боље од одбацивања. Основно правило у
таквим симбиотским односима је апсолутна послушност и не довођење у питање ништа
што произилази од ауторитета. Послушност подразумева признавање

моћи, из чега

произилази право да ауторитет кажњава не само према заслугама већ и зато што он има
моралну надмоћ. Важан аспект јединствености ауторитета је тај што у њега нико не сумња
и што он никоме не полаже рачуне.
Унутрашња потреба да учинимо да ауторитет буде задовољан некада је основа за
лични раст и развој. Осећање кривице често буде окосница за

прекидање

82

симбиозе. Уколико до тога не дође особа се везује за ауторитарни карактер и постаје
деструктивна.83 Ову енергију појединац каналише тако што ће он бити ауторитет према
слабијима од себе, а у исто време бити слуга ауторитетима. Према хуманистичкој науци,
корени деструктивне агресивности нису због ускраћивања нагона или у инстинктусмрти.
Агресивност није урођена како је Фројд сматрао, већ се њен корен налази у осакаћењу
развоја личног ја и у ускраћивању слободе, који су друштвено и културолошки условљени.
Ауторитарна савест води деструктивним тенденцијама код човека, које су обично окренуте
и ка особи и ка спољашњем окружењу. али замаскиране под велом врлине. Љубав не може
бити једнообразна, особа која воли себе,воли и друге и обрнуто. Особа са ауторитарном
савешћу улази у симбиотске односе потчињавања или доминације. Али особа која је
мазохиста мора део агресивности, која се неминовно свесно или несвесно из таквог односа
јавља, да усмери на себе уништавајући своје лично ја, или ка споља на особе које сматра
слабијим од себе. Садизам и мазохизам нису једнообразни, често и један и други тип
личности мења улогу, и има ону која је доминантна.
Осећање кривице може бити и глас аутономне савести, а може бити и резултат
зависности особе од ирационалног ауторитета. Осећање кривице се показало као
најделотворније осећање за формирање, увећавање и задржавање зависности од
ирационалног ауторитета. Ово доприноси слабљењу воље појединца и повећању

82Исто.
83Ниче

Фридрих, Воља за моћ, Дерета, Београд, 2012,стр. 352.
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зависности.

84

Постоје, поред поунутрених и спољашњих ауторитета и анонимни

ауторитети. Пример за анонимни ауторитет је тржиште. Човек није извојевао слободу за
свој идентитет већ је само био ослобођен зависности према богу. Задржао се његов однос
потчињености али према економској машини и законима тржишта. То је допринело
парализи воље, спонтаности, оригиналности модерног човека, као и слабљењу његовог ја.
Најочигледнији симптом пораза је лоша савест која се јавља услед неиспуњених
очекивања према ауторитету и покушаји да се та савест умири и да се успостави
равнотежа, што особа чини кроз механизме бекства као што су ауторитаризам,
рушилаштво и саображавање појединца.
Термин друштвено функционалан или здраво адаптиран може се дефинисати на
два начина.85 Са становишта функције друштва особа је функционална или адаптиранакада
је у стању да реализује друштвену улогу коју у том друштву треба да испуни и да буде
кадра за репродукцију тј. да буде способна за оснивање породице. Међутим, са аспекта
хуманистиче науке функционалан и адаптиран речју здрав појединац је онај који тежи да
реализује своје потенцијале. Такав појединац ће онда бити и продуктиван члан друштва.
Дакле, постоје два појма здравља. Један одређује друштвене потребе, а други вредности и
норме које се тичу циља појединачног постојања. Ова два аспекта не би требало
посматрати одвојено. Нажалост ова повезаност често се занемарује, па се јавља парадокс
да се особа која се није уклопила у друштвене стандарде третира као неуротична, иако она
није хтела да се одрекне свог интегритета и да се стопи са већином. Појединци који су
изгубили своје лично ја, али су се уклопили у друштвене функције и улоге, сматрају се
нормалним.
У раном периоду капитализма основни принцип за формирање идентитета у
складу са друштвеном нормом био је „Ја сам оно што имам“, у каснијем периоду па све до
данас друштвени мото је „Ја сам онаквим каквим ме желите“. Појединци који се уклапају у
такву друштвену норму, сматрају се здравим. Међутим дешава се да због губитка личног
„ја“ зарад развоја друштвеног „ја“ (једнообразни развој идентитета, који не може водити
интеграцији личности), појединци временом обољевају (неуроза, депресија, анксиозност,
поремећаји у понашању) и постају малигни део друштва. Персона према Јунгу, а

84Исто.
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„друштвено ја“ према Фрому, не морају да имају пуно везе са правом личношћу. То су
улоге које друштво даје неком човеку као део система прилагођавања. Управо ту лежи
опасност која људе утерује у заблуду да изједначавање са њом представља индивидуу.86 Са
аспекта читавог друштва и друштвене функције термин неуротично друштво, не би се
могао применити, зато што једно друштво може да опстане ако његови чланови врше
друштвене улоге. Ако се посматра са аспекта хуманистичке етике, неуротично друштво је
оно које блокира своје појединце у личном расту и развоју.
Проблем осећања немоћи и усамњености особа је могла да реши на два начина.
Један је био стремљење ка позитивној слободи, да се са светом и људима повеже на
спонтан, емпатичан, солидаран начин, развијањем својих чулних, емоционалних и
интелектуалних способности. Други начин је био да одступи, да одустане од слободе и да
покуша да осећање усамљености савлада одстрањивањем јаза насталог између света и
појединца. Главно обележје ових механизама је било одустајање од идентитета и
интегритета личности, али су у одређеном моменту имали улогу функционалности, јер би
осећање усамљености кад би потрајало особу паралисало за живот. Они су можда
ублажили

неподношљиво неспокојство, али нису решили проблем осиромашења

личности.
4.3.ЦЕЛЕТОИДИ И АУТОРИТАРНА САВЕСТ
Целетоиди су друштвена група чији су се појединци одрекли свог интегритета
зарад обављања друштвене улоге и прихватили су да буду онакви кави медији и друштво
желе да они буду зарад славе, успеха и моћи. Поставља се једно важно питање да ли су они
суштински срећни и ако јесу, зашто новински ступци и интернет портали стално тврде
супротно. Скоро свакодневно нека звезда направи скандал, или нажалост трагично изгуби
живот због претераног конзумирања алкохола или/и дроге. У Србији ситуација није много
другачија. Њено тржиште је мало па се чини да се такве ствари не дешавају често.
Међутим вести су преплављене проблематичним понашањем, породичним насиљем код
познатих парова, скандалозним разводима, аферама и сл. Ако су успех, слава, моћ и
богатство синоними за срећу, зашто онда целетоиди нисусрећни? Проблем настане када се
код целетоида развије (или је већ постојала предиспозиција, па је само појачана) нарцизам.

86Требјешанин Жарко, „Темељи Јунгове духовне револуције“, pulse.rs/temelji-jungove-duhovnerevolucije/(2014/04).
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Слава, успех, моћ, богатство стварају грандиозни селф код такве особе. Она сматра да је
сама себи довољна да је у центру збивања, да је све подређено њеним потребама и
жељама. Све што ради јесте у циљу одржавања лажне омнипотентне слике о себи.
Када реалност почне да притиска, долази до дефрагментације личности, и особа
запада у тешку депресију. Целетоид грчевито покушава да поврати равнотежу трудећи се
да буде још више у медијима, да на разне начине привуче пажњу публике. Ако се то не
деси, особа постаје толико депресивна да је склона менталним поремећајима и
поремећајима у понашању (дрога, алкохол нпр.). Тржишно оријентисани медији гутају све
у вези са познатим личности и мењају их као на траци. Целетоид је данас роба која се нуди
потрошачима. Крајњи циљ је профит. Личност целетоида је у том процесу осиромашена,
потчињена је својој друштвеној улози, тако да звезда тежи да буде онаква каквом је желе.
Нарцизам

целетоида

произилази

управо

из

осећања

дубоке

изгубљености

и

неподношљивог осећања издвојености. Као и из сталног страха од конкуренције на
тржишту целетоида. Компензује љубав коју нема ни према себи ни према свету, егоизмом
и заокуљеношћу собом. Целетоид ствара себи илузију да је у центру повезаности са светом
и људима, а у ствари је отуђен, не познаје добро ни себе ни своје потребе. Зато му моћ и
слава не могу донети срећу, а богатство му може само помоћи да брже крене низ пут
самодеструкције.

4.4.АУТОРИТАРИЗАМ (САДИЗАМ И МАЗОХИЗАМ) КАО МЕХАНИЗАМ

БЕКСТВА ОД

СЛОБОДЕ

Ауторитаризам је механизам бекства од слободе и односи се на човекову тежњу да
одустане од независности свог појединачног ја и да се сједини са неким или нечим изван
себе, како би оно стекло снагу која особи недостаје или да тражи нове секундарне споне
као замену за примарне изгубљене споне87 Ови механизми односа према свету настали су
из процеса социјализације. Ауторитаризам се испољава у стремљењима за потчињеношћу
или господарењем, односно у мазохистичким и садистичким стремљењима. Обе тежње
делови су неуротичног карактера са крајњим циљем „бекства од“.

88

Структура

мазохистичке личности гравитира око осећања инфериорности, немоћи, појединачне
безначајности. Такве особе саме показују тежњу ка омаловажавању, свакодневицу осећају
87

Фром Ерих, 1984, стр. 103.
Алфред, 1984, стр. 54-60.

88Адлер
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као терет са којим не могу да се изборе, па сигурност налазе у некоме или нечему што
субјективно доживљавају као веће од њих самих, што ће их заштити од ништавности у
коју би иначе пропали. Оно што ову потчињеност чини оправданом јесте рационализација
којом се мазохистичка љубав третира као приврженост и лојалност. У истој врсти
карактера наилазимо и на супротност, а то су садистичке тежње.
Мазохизам и садизам се јављају код истог карактера и оба су израз симбиотских
односа са другима. И садиста је завистан од предмета садизма. Садисти су на први поглед
снажни, они најбоље све знају, јако су обесни и горди, али без предмета садизма личност
особе би се декомпензовала јер не би имала ослонац за потврду величине и важности
њеног бића и постојања. Садисти знају да буду врло заводљиви, шарманти и
комуникативни.

Они

ће

особе

поткупити

материјално,

похвалама,

ласкањима,

испољавањем тобожње бриге и забринутости, они ће пружити све изузев једног: права на
слободу и независност. Садисти траже мазохисте, а мазохисти садисте, за потврду свог
идентитета односно губитка истог у таквом односу.
Структура личности која испољава садизам често је хистрионична и нарцистичка
личност.89 Међутим за ове типове личности карактеристична су стања еуфорије када је све
у складу са изграђеном сликом о њима самима и стања депресије када то није тако. Тада
садисти врло лако мењају улогу и постају жртве са мазохистичим тенденцијама. Ови
циклуси се често мењају. Садизам и мазохизам служе као одбранбени механизам од
осећања неадекватности и усамњености. Било да су ти обрасци научени у детињству у
породици или су образовани у друштву ефекат је исти. Према Фројду, мазохизам је
производ „нагона смрти“, који је супротан „нагону живота“. 90 Према хуманистима ове
тенденције нису урођене, оне су последица осујећења развоја личности

од стране

породице, друштва, свих фактора који су значајни у периоду социјализације. Мазохисти се
ужасавају усамљености и беспомоћности, ово осећање често није свесно већ се компензује
кроз осећања узвишености и савршенства. Међутим због тих несвесних осећања они имају
тенденцију да се вежу за некога и да уклањањем бремена личног ја стекну безбедност.
Временом животна позиција жртве паралише особе, оне траже да буду спасене у свим
компликованијим животни ситуацијама, како би бреме одговорности и слободе скинуле са

89Видети

у Хорнај Карен, Неуротична личност нашег доба, Чигоја, Београд, 2004.
Жарко, 2005, стр. 174-182.

90Требјешанин

67

себе, што води неодрживом емоционалном стању. Мазохист не жели бол и патњу, а управо
је то цена губитка слободе и привременог уточишта од осећања усамљености и
издвојености личног ја. Симбиозе нису базиране на међусобном подржавању и љубави, те
такви односи не могу резултирати срећом.
Примарне споне су природне и прате процес самосталности. Да би се личност
формирала неопходна је интеграција и унутрашњих и спољашњих аспеката. Примарне
споне пружају појединцу безбедност и сазнање где припада. Ове споне су неопходне да би
дете у процесу социјализације преживело.91 Временом како дете физички и интулектуално
јача почиње да себе опажа као индивидуу независну од својих родитеља. Према Фројду тај
процес сепарације и прекидања неопходних симбиотских односа започиње од треће године
живота. 92 Симбиотски односи детета са мајком су до треће године неопходни, јер оно
зависи од својих родитеља и није у стању само о себи да се брине. Пружају детету
емотивну и физичку сигурност која је неопходна да би се енергија каналисала за завршетке
развојних фаза (по психоаналитичарима то су орална, анална и фалусна тзв. прегенитална
фаза. Ако је дете успешно савладало све изазове ових развојних фаза улази у релативно
миран и стабилан период, до дванесте године живота, када започиње генитална фаза
развоја). 93 Код превише посесивних и заштитнички наклоњених родитеља или код
родитеља који не посвећују пажњу својој деци, енергија остаје блокирана у развојној фази
која није завршена и не може се ослободити за следећу развојну фазу, стога се процес
индивидуализма продужава и ови процеси се задржавају, јер је дете опхрвано сумњом и
страхом. Ако се тај образац прихвати он се задржава и у одраслом добу. Са друге стране
присутан је и утицај друштва (које је поред породице важан извор социјализације), које
након прекида традиционалних друштвених односа у средњем веку подржава појединце
који нису аутономни и са интегритетом, већ појединце склоне зависним односима као и
оне које немају лично ја већ су способни за брза прилагођавања економским и тржишним
условима.
Тежња да човек постане господар друге особе наизглед противречи потреби да се
особа потчини али су ова два процеса тесно преплетена. Обе потребе су одбрана личности

91Видети

поглавље о Е. Ериксону, у књизи Хрњица Сулејман, Зрелост личности, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1992.
92Требјешанин Жарко, 2005, стр. 185-196.
93Требјешанин Жарко, 2005, стр. 185-196.
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на осећање немоћи да се избори са захтевима спољашњег света. У првом случају
безбедност се стиче у самоуништењу, а у другом у уништењу неког другог. Исход је у оба
случаја исти, а то је губитак интегритета. Ове особе имају ауторитарни карактер о којем је
било речи, обожавају да се субмисивно понашају према особама за које процене да су
изнад њих, али такође желе и да доминирају и да им се други диве.„У суштини сваке
неурозе, као и нормалног развоја, јесте борба за независност.“ 94 Особе које су добро
прилагођене сматрају се нормалним, чак иако су зарад тога одустале од своје
индивидуалности.

4.5. РУШИЛАШТВО КАО МЕХАНИЗАМ БЕКСТВА ОД СЛОБОДЕ
Специфичност и карактеристика рушилаштва је тежња за деструкцијом. На тај
начин, уклањањем сваке спољашње претње, човек мисли да је сигуран у својој
издвојености. Постоји реактивно рушилаштво, које произилази из тежњи других да
нападну интегритет или живот личности – па она реагује. Такво, одбрамбено рушилаштво
природна је и нужна човекова активност. Међутим постоји и рушилаштво које само чека
повољну прилику да се изрази. Такви импулси могу се окарактерисати као страст особе и
увек успевају да пронађу неки предмет. То могу бити друге особе или чак сам појединац
(саморушилаштво). Рушилаштво такође представља бекство од неподношљивог осећања
немоћи, пошто тежи уклањању свих предмета са којима појединац мора да се упоређује.
Корене рушилаштва, према Фројду, можемо наћи у нагону смрти који је супротан нагону
живота у којем су сексуални импулси најважнији. Фројд је сматрао да ако се сексуални
инстинкт не реализује и појединац не каналише ту енергију либида на културне творевине
(сублимација), та се енергија онда преусмерава на рушилаштво. 95 Ово тумачење се не
узима као тачно јер би се морало претпоставити да је количина рушилаштва према
другима или према себи мање више стална. Међутим, количина рушилаштва веома се
разликује међу појединцима па и међу друштвеним групама. Према Фрому „количина
рушилаштва која се може наћи код појединца сразмерна је смањењу животне
експанзивности.“96 Ово се не односи на осујећење одређених инстинктивних жеља, већ на
ометање развоја спонтаности, чулних, интелектуалних и емоционалних способности.
94
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Живот поседује сопствени динамизам, он тежи сопственом развијању и изражавању. Ако
се овај аспект омета онда се та енергија разлаже и усмерава ка разарању. Нагон за животом
и нагон за разарањем налазе се у обрнутој узајамној зависности. Што се више спречава
нагон за животом нагон за разарањем је јачи - било према другима било према самом себи.
Механизам који је супротан рушилаштву је повлачење појединца из света, тако да
оно губи својство претње. Код рушилаштва импулс је ка уклањању свих препрека које
појединац уочава као претњу, а у овом случају појединац се повлачи у потпуности пред
уоченим претњама.

4.6. САОБРАЖАВАЊЕ КАО МЕХАНИЗАМ БЕКСТВА ОД СЛОБОДЕ КОД ЦЕЛЕТОИДА
Саображавање је механизам који се најчешће може наћи код појединца у
модерном друштву. Он престаје да буде појединац са личним ја и интегритетом. Целетоид
се обликује према очекивањима и захтевима других. На тај начин нестаје разлика између
личниости и друштва, а са тим и свесни осећај од усамљености и беспомоћности. Овакав
појединац је као већина других, ни по чему се не издваја и не разликује и то му улива
сигурност да ће бити прихваћен. Овај тип личности највише погодује тржишно усмереним
медијима. Индивидуализам са аспекта хуманистичке науке посматрао би се кроз слободу
појединца да мисли, осећа и дела и да верује да су осећања, мисли и дела само његове.
Садржина мишљења, осећања и делања често je појединцима наметнута споља, тако да се
временом стиче осећај да су ти доживљаји аутентични, а лични потенцијали и креативност
луксуз. Највећи утицај на непродуктивни карактер односно псеудокарактер има сфера
мишљења односно псеудомишљења. Садржаји се свакодневно намећу кроз медије. Некада
их људи посматрају по аутоматизму и рутини, а да нису ни свесни њиховог утицаја.
Целетоиди често узимају неко мишљење за своје, а заправо су га чули у некој емисији или
прочитали у неким новинама. Суштина није у томе да ли је мисао исправна, већ да ли је
аутентична. Опасност се не огледа у тачности или нетачности већ у сузбијању критичког
мишљења. А када се то деси онда и емоције постају псеудоемоције а хтења псеудохтења.
Непостојањежеље за личним растом и развојем код целетоида, доприноси да
аутентично лично„ја“буде замењено персоном (или друштвеним „ја“, које најчешће није
аутентично). Постоји више исхода код овакве ситуације. Целетоид ће или свесно
потискивати стварне жеље и осећања па развити неуротичне симптоме, или ће бити
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убеђена да је то заиста оно што жели и осећа, па ће се моделовати како ситуација захтева.
Непостојање аутентичне личности оставља целетоиде у стању дубоке несигурности. Да би
савладали панику због губитка идентитета јер је оно што други очекују да буде,
приморани су да се саображавају, да потврду за личну вредност траже од других.
Аутоматизација целетоида у модерном друштву само је увећала њихову беспомоћност и
несигурност. Због недостатка оригиналности мишљења, осећања и хтења, код њих се
јавља мноштво жеља и једини проблем који они уочавају јесте немогућност да се све оне
задовоље у најкраћем временском периоду. Проблем је тај што већина не размишња о
суштини, а то је свест о потребама које доприносе да особа буде онаква каква јесте. Ако се
и деси да целетоиди истински размисле о вредности материјалних симбола и значењу
таквих помамних активности, прво што их обузме је паника. Прва одбрамбена реакција је
рационализација и одбацивање тих, у ствари, аутентичних мисли, као последица умора и
стреса, и поново враћање у зачарани круг прохтева и жеља, активности и неаутентичног
мишљења. Може се из овога извући закључак да целетоиди живе у обмани да знају шта
желе, док у ствари желе оно што се од њих очекује да желе.
У психолошком погледу аутоматизовани целетоид сачувао је биолошко и
ментално здравље, али је дубоко несрећан. Као аутомат он не може да проживи живот у
смислу спонтаних активности, али он их замењује разним узбуђењима и надражајима као
што су пијанчење, компулсивна куповина материјалних добара, екстремни спортови.
Целетоид би био слободан да наступа по својој вољи када би знао шта жели, мисли и
осећа. Али он то не зна. Он се саображњава са анонимним ауторитетима и усваја
идентитет који му је наметнут.
Целетоиди могу изаћи из овог зачараног круга и да буду слободни, а да не буду
усамњени, неповерљиви, испуњени сумњама, да буду независни и интегрални део
човечанства. Капиталистичко друштво тежило је расцепу људске личности потенцирајући
разумски део, који је имао функцију чувара човекове природе. Последица тога била је
осиромашење интелектуалног и емоционалног живота. Развој друштвеног аспекта и
индивидуалног аспекта личности целетоида постиже се остваривањем свих потенцијала
које особа има – мисаоних, емотивних, социјалних.
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4.7. ПОЈАМ СПОНТАНОСТИ КАО ИЗРАЗ ПОЗИТИВНЕ СЛОБОДЕ
Да би се разумела наведена дефиниција позитивне слободе, неопходно је
објаснити појам спонтаности 97 . Спонтана активност није принудна активност, на коју
појединца нагоне његова издвојеност и немоћ, то није активност аутоматизоване личности
која мисли, дела и осећа се како други од ње очекују тј. која некритички усваја обрасце
сугерисане споља. Спонтана активност је активност аутономне личности која подразумева
да се особа понаша по својој вољи. Овакава активност не може да делује у оквиру туђих
емоционалних, чулних и интелектуалних доживљаја као ни у нечијој вољи. Она је израз
интегрисане личности, способне да поднесе издвојеност свога ја, и способне да
равномерно развија сва три аспекта идентитета (мисаони, емотивни, делатни аспект).
Спонтаност не значи да појединац ради шта му се прохте и кад му се прохте. Баш зато што
она подразумева да су и мисаони и емотивни процеси подједнако развијени и сједињени у
целину, особа је кадра да процени када ће нешто рећи и урадити. То је спој емотивне и
социјалне интелигенције у сфери делања.98 Спонтана особа неће повредити другу особу
или урадити себи нажао само да би реализовала оно што је замислила (јер има емотивну
интелигенцију, која укључује и емпатију). Спонтана активност неопходна је за постизање
аутономије која је у сржи слободе „за“ (позитивне слободе), јер подстиче креативност,
интимност и блискост и један је од

начина на који човек може да се ослободи

99

усамљености и ирационалне сумње. У спонтаном остваривању свога ја човек се наново
сједињује са светом али и са самим собом.
У савременој култури нагласак је на обрнутом. Људи данас производе не да би
уживали у стваралачком процесу производње већ у материјалном. Из тога произилази
схаватање да су лична својства људи поистовећена са робом која има своју цену и која се
може купити. Човек је данас отуђен од својих стваралачких активности. 100 Тиме он
пропушта једино задовољство које му може пружити срећу – доживљај активности у датом
тренутку. Позитивна слобода открива човекову посебности и индивидуалност. Људи се
разликују по својим физиолшким, менталним, физичким наслеђем, а уз то долази и
различити склоп искустава која стичу. Поштовање јединствености појединца може се
реализоватим кроз поштовање стваралачког процеса као најдрагоценије достигнуће
97Фром

Ерих, 1984, стр. 179.
Жанко Нада, Основе трансакцијске анализе, Алинеа, Загреб, 1999, стр. 10-15.
99Исто.
100 Чејни Дејвид, Животни стилови, Клио, Београд, 2003, стр. 66.
98
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људске културе које је данас угрожено и у опасности. То даље подразумева да је и однос
између људи солидаран и базиран на емпатији, а не однос господара и потињеног. Потреба
за слободом је урођена, она има своју динамику, ако је осујећена онда ће човек тежити
рушилаштву, потчињавању или доминацији, ако се реализује човек ће тежити добру и
јединству са собом, светом и природом. Ако се људска слобода заснује на слободи „за“, и
човек може слободно и потпуно да развије своје лично ја, особа ће бити здрава и
ишчезнуће нагон за друштвеним рушилаштвом (сем код умоболних особа).

4.8. ЦЕЛЕТОИДИ И СЛОБОДА
Целетоидима је ауторитет јавно мњење. Они се том ирационалном ауторитету
потчињавају. Њихова структура личности је ауторитарна, што ће рећи да се диве
ауторитету и да га подржавају (мас медији, јавно мњење). Њихове активности су
принудне, јер теже задовољењу потреба за успехом, славом, моћи. Они су отуђени од
својих стваралачких процеса јер теже да се изједначе са робом. Они не теже слободи „за“,
јер нису у контексту са собом, светом и природом, њихова љубав је непродуктивна јер
тежи односу потчињавања и доминације. Савкодневни примери међу целетоидима су
доказ за то. Брже се разводе него што склопе брак, често мењају партнере, по правилу из
сфере политике, бизниса, спорта. Они су атрактивни, познати и самим тим су роба која
мора добро да се уновчи. Зачарани круг скандала је у циљу бекства од индивидуалности и
усамљености. Код целетоида је по правилу неравномерно развијен идентитет тј. мисаони
аспект није у складу са емотивним и делатним аспектом личности. Често не знају како да
се понашају и где и шта да кажу. Скандали са једне стране јесу маркетиншки трик за
подизање рејтинга и гледаности и за привлачење пажње, али са друге стране долази и из
великог несклада између ова три подједнако важна аспекта идентитета. Емотивна и
социјална интелигенција су врсте интелигенција које нису урођене, као што је општа ,
урођена и физиолошка интелигенција (коју мери Бине - Сименова скала тзв. IQ). 101 На
њима се ради, оне су производ искуства и зрелости личности, али и великог рада на
њиховом расту, развоју и интегрисању. Према истраживањима

Рејмонда Катела

101Хавелка Ненад, Социјална Перцепција, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001, стр. 4749.
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(RaymondCattel), постоје две врсте интелигенције – флуидна и кристализована.102 Задаци
који дефинишу флуидну интелигенцију су: речник, симболичко резоновање, аритметичко
резоновање, флуентност идеја. Задаци који дефинишу кристализовану интелигенцију су:
груписање слова, класификовање облика, аналогија речи, праћење асоцијација. Кателова
теорија претпоставља да у току развоја на интелигенцију делују различити независни
утицаји. Прво постоје они који делују директно на физиолошку структуру на којој
почивају интелектуални процеси, као што су утицаји наслеђа и разне повреде мозга. Ови
утицаји најбоље се одражавају на мерама флуидне интелигенције. Друго, постоје они
утицаји који делују на психолошку структуру индиректно преко учења и акултурације.
Кристализована интелигенција је резултат ових учења. Оба теста мере способност
резоновања по аналогији с тим што тест за кристализовану интелигенцију више него први
мери компоненту интелигенције која представља културу. Флуидна интелигенција је
слична Бине-Сименовој скали мерења општег фактора интелигенције (који је физиолошки
и урођен). Може да се деси да појединац има добро развијену флуидну интелигенцију али
да не може да реши једноставан проблем аналогија, јер му недостају информације.
Кристализована интелигенција указује на то колико је неко усвојио колективну
интелигенцију своје културе за своју употребу. Наравно ово зависи од флуидне
интелигенције која је свакако физиолошки основ за развој кристализоване интелигенције.
Према Кателовим и Хорновим истраживањима флуидна интелигенција расте у току
детињства и у току првог периода зрелости, онда се зауставља и ускоро опада.
Кристализована интелигенција може да расте током чотавог живота, током детињства,
адолесценције, зрелости и старости.103

4.9.ЦЕЛЕТОИДИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Целетоиди могу да буду урођено интелигентни, да имају добру флуидну
интелигенцију, али ако не раде на њеној примењивости, где и култура има значајну улогу,
дешава се да једноставне животне проблеме не знају да реше. Развој кристализоване
интелигенције зависи од процеса акултурације, али и од процеса интегрисања човекових
искустава у целину, односоно у јединству емотивних и социјалних аспеката те
интелигенције, а не у њиховом расцепу. Раст и развој појединца, неопходан је услов за
102

Смиљанић Вера, Психологија старења, Нолит, Београд, 1979, стр. 105-107.
Вера, 1979, стр. 110.

103Смиљанић
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интегрисање ових аспеката кристализоване интелигенције у целину, под условом да
постоји основа за тако нешто (флуидна интелигенција). Потреба за слободом је урођена
али позитивна слобода није, она се може остварити само кроз труд и рад појединца на
равномерном развоју своје личности а не кроз процесе потчињавања, доминације,
рушилаштва, саображавања. Целетоди не могу остварити ову позитивну слободу све док
не прихвате издвојеност своје личности, док се не суоче са самоћом и не схвате да се може
имати слобода а да се не буде усамљен у исто време. Процес потчињавања и саображавања
целетоида јавном мњењу које је тржишно оријентисано, у смислу става „ја сам онаквим
каквим ме желите, ја сам аутомат и роба коју треба најбоље могуће да искористите ради
профита“, доприноси даљој дезинтеграцији њихове личности, све већем отуђењу од света
и природе, доводи до развоја нарцизма и поремећаја у понашању и све их више удаљава од
циља да се развију у продуктивне, интегрисане и срећне индивидуе. Цена коју плаћају
ради стицања сигурности и избегавања усамљености без сумње је велика.

4.10. ХУМАНИСТИЧКА САВЕСТ НАСУПРОТ АУТОРИТАРНОЈ САВЕСТИ
Са развојем потрошачке културе и културе спектакла, чини се да човек слуша све
осим себе. Преплавњен сликама, порукама, саржајима, сензацијама, вестима, тешко да
може да одоли том усисавању у свет потрошње, и одвајању времена за упознавање и
слушање себе. Све се друго чини занимљивијим и атрактивнијим од тога.104 Поред умећа
да човек себе слуша потребно је и умеће тако ретко код модерног човека, а то је да буде
сам са собом. То се човеку данашњице чини тако страшним и досадним да се та мисао у
старту одбацује. Чини се све да се време испуни активностима, ту су и материјална
остварења потрошачке културе, као што су тржни центри, мултипли биоскопи, који томе
доприносе. Као да се у модерном друштву створила фобија од самоће. И најтривијалније
друштво, најбесмисленије активности боље су него да особа буде сама. У сржи тог
проблема је страх, особа се боји, то јој је страно и збуњујуће, па зато бежи. Али она бежи и
од своје савести чији је једини задатак да заштити интегритет личности, а иронично особа
је се плаши и игнорише је. 105

104Чејни

Дејвид, 2003, стр. 63-75.

105Исто.
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Џулијан Хаксли (JulianHawksley) истицао је да је ауторитарна савест нужан услов
за развој хуманистичке савести.

106

Човек је у процесу еволуције морао саградити

ауторитарну савест ради развоја друштва и цивилизације. Постулати љубави, у основи су
не само ауторитарне већ и хуманистичке савести. Дакле ауторитарна савест предуслов је за
развој хуманистичке савести. То је са аспекта историјске анализе тачно, али евидентан је
пример да се у демократским друштвима где се потенцирају права и слободе појединца,
ауторитарна савест са растом и развојем појединца не претвара у хуманистичку савест.
Веома

успешну

илустрацију

сложене

међуповезаности

ауторитарне

хуманистичке етике представља дело Франца Кафке (FranzKafka) - Процес.

107

и

Јунак књиге

К- а био је ухапшен је једног јутра за злочин који није починио и о којем ништа није знао а
био је у затвору током преостале године његовог живота. Читав роман је засниван на
судбину појединца који је био немоћан и изгубљен пред мистериозним судом. Покушавао
је током овог процеса да успостави контакт са адвокатом - женом која ради у суду али сви
покушаји су били узалудни. На крају без објашњења био је осуђен на смрт. Овај роман је
дубоко филозофско дело написано у симболичном језику које на најбољи начин осликава
положај појединца садашњице. Наизглед надреалан роман, у суштини симболизује
унутрашње доживљаје појединца кроз однос са спољашњим светом. Ова прича представља
однос између спољашњег ауторитета

и хуманистчке савести и прожета је дубоким

осећањем кривице појединца у роману. Ауторитет у овој причи је толико далек и стран да
појединац не може да ступи са њим у контакт, чак ни у вези информација које се тичу
његовог живота.
Амбивалентан однос Кафкиног јунака односи се на однос између ауторитарне и
хуманистичке савести. Ауторитарна савест је била поунутрена, али је ипак у њему
изазивала револт, бунт и гађење. Осећање кривице прожимало га је према хуманистичкој
савести која је била пригушена, потиснута, а која је у суштини требала да заступа његове
праве интересе, а то је развој личности у њеном тоталитету. Временом личност К- а је
постала непродуктивна али и дубоко несрећна и незадовољна. Осећао се кривим, али дуго
времена није знао зашто, мислио је да је то зато што није довољно био добар за
ауторитете, да је морао више да се труди и више да ради. Међутим кривица и потиштеност
106Iz
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нису пролазиле. Он је покушао да побегне од тих осећања и нађе уточиште и сигурност у
другима - инспектору, адвокату и службеници суда. Њега је једино разумевање правог
узрока осећања кривице и развијање сопствене продуктивности могло спасити. Свештеник
је завршио разговор речима: „Нико не може вас да натера да се понашате на одређен
начин“108 У овој реченици је сажета сва филозофија моралних одлука. Човек је тај који
бира пут којим ће да крене.109
Разлика између ауторитарне и хуманистичке савести не огледа се у дихотомији
између културе и појединца. Као што су говор и мишљење урођене способности, тако се
обе савести не могу развијати изван културног и социјалног контекста. Људска врста свој
вредносно-етички систем заснивала је на доминантним културолошким и верским
системима. Ова врста ауторитарне савести је неопходна и високофункционална јер штити
човека од анархије у оквиру друштва као и културно-цивилизацијски развој од враћања на
почетак. Међутим, проблем је настао када су истакнути мислиоци и творци унутар
друштвених система почели наглашавати више разлике него сличности између
ауторитарне и хуманистичке савести. То је онда када су зарад развоја и опстанка
идеолигија, друштвени интереси били важнији од интереса појединца, његовог развоја и
среће, што се у много чему задржало и данас.

4.11. ЦЕЛЕТОИДИ И ХУМАНИСТИЧКА САВЕСТ
Данас је медијски развој, који је усмерен

на

профит,

допринео

хипермедијатизацији целетоида. Ово има вишеструке последице. Прво, отупљује критичко
мишљење публике, одржава се статус кво у друштву у смислу скретања пажње са важних
друштвених и политичких проблема на тривијалне ствари као што су животи и скандали
целетоида, анестезира се и пасивизира појединац изложен таквим садржајима. Друго, сама
личност целетоида је на удару. Они раде против интереса њихове личности у смислу
продуктивног живљења, развоја и среће. Целетоиди имају ауторитарну савест коју везују
за спољне ауторитете и системе као што су медији и јавно мњење. Осећање кривице да
нису удовољили том систему јавља се када се деси да нису довољно медијски
експонирани. Тада су спремни на све како би удовољили таквом ауторитету, а разни
менаџери, директори телевизија, новинари, уредници и слично представљају отелотворење
108Исто,
109Фром
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ирационалног и анонимног ауторитета (медијски систем, јавно мњење). Ово за последицу
има развој нарцизма код целетоида који води даљем осиромашењу њихове личности и
удаљавању од хуманистичке савести.
Културни обрасци потрошачког друштва у којима се некритички усвајају модели
са Запада и материјално-хедонистичка вредносна оријентација проистекла из такве
културе, доприносе неравномерном развоју ауторитарне и хуманистике савести код
целетоида. Ауторитарна савест је функционална у периоду развоја и социјализације, али са
развојем особе, односоно са развојем логичног и апстрактног мишљења, она треба да
уступи место развоју хуманистичке, аутономне савести. Међутим, у културним и
друштвеним условима транзиције и потрoшачке културе ауторитарна савест се подржава и
поткерпљује кроз спољне ауторитете. Јавно мњење и медијски систем у Србији су
рефлексија друштва где се конзумеризам и конформизам третирају као врлине, а профит је
императив. Целетоиди се третирају као роба која се конзумира и троши на тржишту
масовне производње и масовне потрошње. Новац и гомилање непотребних ствари постају
супститути за осећање сигурности и безбедности, а потчињавање и дивљење ауторитетима
који су пројекција ауторитарне савести целетоида, компензују осећање усамљености и
немоћи. Целетоид је налик појединцу у Кафкином „Процесу“, којег оптерећује осећање
кривице али он покушава да је се ослободи, тако што налази утеху у спољним
ауторитетима и труди се да им још више удовољи . Дешава се управо супротно, осећање
кривице се још више појачава, а тиме и његова изгубљеност и усамљеност. Осећање
кривице, за које целетоиди мисле да је проистекло из тога што нису довољно добри и
посебни да задовоље спољашње ауторитетете, компензује се нарцизмом. Заокупљеношћу
собом, егоизмом, стицањем и гомилањем материјалних симбола, статусом, успехом и
славом теже да надоместе иначе неподношљиво осећање сопствене немоћи и питања сврхе
њиховог постојања.
Псеудоидентитет целетоидима служи као одбрамбени механизам који их штити од
унутрашњег гласа савести који тежи реализовању продуктивности и развоју личности.
Када се енергија савести не реализује већ потисне она се онда испољава кроз соматске
канале - чир, главобоље, висок притисак, проблеми са срцем, нагло гојење или мршављење
па чак и канцер;

кроз бихевиоралне канале - поремећаји у понашању као што су

конзумирање дроге и алкохола и кроз емотивне канале - анксиозност, депресија и сл.
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Њихово осећање кривице није зато што нису задовољили ауторитет (поунутрени и
спољашњи), већ зато што су изневерили себе, свој глас савести да расту и да се развијају у
свом тоталитету, да живе и да воле продуктивно.
Тежња за слободом, продуктивношћу и развојем личности, у основи је
хуманистичке савести. То захтева доста рада и труда као и преузимање одговорности и
суочавање особе са својим осећањима.
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5. ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР
Особине које су заједничке већини припадника одређене групе каже се да су
особине друштвеног карактера те групе. Такође и целетоиди, односно већина припадника
те групе има заједничке особине и карактеристике па и заједнички друштвени карактер.
Овде је нагласак, не на особинама по којима се индивидуе разликују, већ је у фокусу онај
део њихове личности који је заједнички већини чланова те групе. Са аспекта друштвеног
процеса карактер је особена форма друштвене енергије, настале прилагођавањем
појединаца друштвеним потребама које су у основи одређеног друштвеног напредка. Са
аспекта индивидуе, карактер одређује мишљење, понашање и осећање појединца. Да би се
разумео друштвени прогрес, неопходно је разумети појам друштвеног карактера.110
Фром уноси нове аспекте у карактеролошку анализу, желећи да избегне
биологистичка тумачења, где је појединац сведен на скуп нагона које тежи да у својој
друштвеној средини реализује или пак антрополошку механизацију, где се појединац
своди на продукт своје културе. Особа није табула раза, она је продукт историјског
развоја. Индивидуа није пасивна у смислу да је њена функција у некритичком
интериоризовању порука културе, будући да и од индивидуалних диспозиција зависи
однос индивидуе према сопственој култури. У том смислу, Фром сматра да је оправдано
правити разлику у анализи индивидуалног и друштвеног карактера. Тиме он хоће да
нагласи да је карактер појединца увек јединствен, будући да се он формира у конкретном
односу сваке индивидуе према својој околини. Али са друге стране постоји и снажан
утицај културе на развој личности, који настаје из потребе сваког друштва да
институционализује друштвено понашање и да га каналише у оном правцу који је за дати
тип друштва најфункционалнији.

5.1.ЛИЧНОСТ И ТЕМПЕРАМЕНТ
Снажна зависност развоја личности од историјских облика друштва и њихове
динамике огледа се у карактерним структурама као што су згртачка, израбљивачка,
тржишна, експлоаторска. У овим анализама види се који је друштвени карактер био
најпожељнији у одређеном историјском раздобљу, зарад развоја друштвених процеса. Сам
110Фром
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Фром истицао је да је док је анализирао и описивао ове непродуктивне оријентације
следио клиничку слику прегениталног карактера коју је дао Фројд. Фром у потпуности
прихвата Фројдову поставку да су у основи понашања карактерне црте, али да их особа
може бити потпуно несвесна. Он такође прихвата Фројдову поставку да је важна тотална
организација нечијег карактера а не поједине карактерне црте. 111 Али он одбацује
мишљење да су карактерне црте организоване око либида и да је сексуални нагон извор
енергије карактера као и да се карактерне црте могу објаснити као процес сублимације
сексуалног нагона. Основа карактераније у енергији која се око одређеног карактера
каналише, већ у њеном кретању ка спољашњем свету.
Под личношћу се подразумева свеукупност наслеђених и стечених психичких
својстава које карактеришу појединца и чине га јединственим.112 Разлике између урођених
и стечених својстава су разлике у темпераменту који је директно под утицајем наслеђа и
карактеру који је под утицајем ситуације и искустава појединца. Док разлике у
темпераменту нису од етичког значења, разлике у карактеру конституишу стварни
проблем етике.
Постоје сангвинични, колерични, меланхолични и флегматични темперамент 113.
Сангвинични и колерични темперамент карактеришу брзе реакције и ентузијазам, са том
разликом што је ентузијазам код сангвиника мањег интензиета, а код колерика јачег
интензитета. Флегматика и меланхолика карактерише слаба реакција на спољне
стимулусе. Код меланхолика потреба за спољашњим стимулусима постоји, али су реакције
на њих успорене, док су код флегматика и жеља и реакција слабог интензитета. Ове врсте
реакција и разлика у темпераменту условљени су соматски.
Генетске предиспозиције особе условљавају њен начин реаговања. Међутим
велики утицај на понашање особе имају и средина, култура у којој особа живи, као и
асимиловани доживљаји.Карактер је за разлику од темперамента до одређене мере
промењив на основу увида и нових врста доживљаја појединца. Колики утицај има
карактер особе најбоље се може видети кроз пример. Ако особа има сангвинички или
колерични темперамент, њене реакције су брзе и снажне. Међутим од карактера зависи да
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ли ће се та енергија каналисати продуктивно или непродуктивно. Ако особа има
продуктиван карактер онда ће она брзо и снажно, у складу са темпераментом, реаговати у
правцу љубави, отклањању неправди и реализовању нових идеја. Ако је особа
деструктивна односно ако је њен карактер непродуктиван, онда ће она брзо и снажно
реаговати у својој деструктивности или окрутности. Наклоности према одређеним врстама
темперамента чисто су субјективне природе а разлике у карактеру су те које су од
фундаменталне етичке важности. Карактер је тај који је носиоц како личног тако и
друштвеног процеса. Проблеми у карактеру који су заједнички већини припадника
одређене групе, представљају и проблеме у друштвеном карактеру који постају проблеми
друштвеног процеса и прогреса. Зато је карактер од пресудног значаја и у центру
интересовања етике и етичког суда.

5.2. КАРАКТЕР
Бихевиорални психолози су наглашавали понашајну компоненту карактера као
синоним за црте личности. Други аутори, као Вилијам Мек Дугал (WilliamMcDougal) и
Гордон Олпорт (GordonAllport), наглашавали су психодинамски аспект карактера, односно
немогућност анализирања особина личности без њихове емотивне интеграције.114 Сигмунд
Фројд разрадио јецеловити приступ у анализи личности где је карактер изједначен са
особинама личности али не и са екстерном манифестацијом истих .115 Фројд је схватио да
је начин на који нека особа делује, мисли и осећа у великој мери одређено специфичношћу
карактера а да није резултат рационалних реакција на реалистичке ситуације. Он је
разумео и истакао динамичку структуру карактерних особина, као и то да је она нарочита
форма емотивног каналисања. Истицао је сексуални нагон као извор те енергије.
Динамичну природу карактерних особина је посматрао као израз њиховог либидозног
извора. Напредак психоаналитичке теорије ишао је са напредком природних и друштвених
наука па је и посматрање карактера ревидирано. Хари Саливан (Harry Stack Sullivan)
сматра се пиониром проучавања интерперсоналних односа где се истиче да се појединац
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не може третирати изоловано, већ у односу према другима, према природи и самоме
себи.116
Иако има додирних тачака између Фројдових и Фромових учења о карактеру,
фундаментална разлика је та да се карактерна својства могу дефинисати једино у
конкретним односима. Особа своје потребе и жеље може да задовољи тако што тражи и
узима из спољашњег окружења, такође у односима са другима особа има став и према
себи и према другима. Прво одношење назива се асимилација, а друго социјализација.117
Обе форме односа су отворене, а не инстинктивно одређене. Човек може стећи ствари тако
што их узима из спољашњег извора, односно средине или производећи их сопственим
залагањем. Неминовно је да су човеку потребни други да би успео да задовољи неке своје
потребе. Са друге стране човек је социјално биће које мора да ствара везе са људима.Те
везе може стварати на различите начине: може волети или мрзети, такмичити се или
сарађивати, потчињавати се или доминирати. Шта од тога изабере дефинише његову
личност. „Карактер је део структуре личности настао сублимацијом у процесу узимања од
других како би се задовољиле потребе и стварања односа са другима.“118
Човек не може сваки пут свесно да реагује, јер би то кочило његову доследност у
реакцијама. Бихејвиорални психолози сматрају да људи полуаутоматски реагују по
шемама и шаблонима на основу условних рефлекса. Иако је то донекле тачно, не може се
целокупност човековог карактера посматрати на тај начин, јер се занемарује чињеница да
су најдубље укорењени обичаји и мишљења појединца отпорни према промени. Кад се та
енергија једном устали, она омогућава особи да се понаша на доследан начин и ослобађа
особу терета константног и свесног доношења одлука. Фром се са Фројдом слаже да се
карактер мора анализирати у целости а не само у појединим аспектима. Мишљења су
такође део карактера иако се већини људи чини да су њихове идеје продукт логичког
закључивања и да су независне од емоција, али су у суштини исто део карактерне
структуре као и осећања и понашања. Осим што карактер има функцију да надомести
инстинктивни апарат јер омогућава да се човек доследно понаша, он има и функцију
успостављања равнотеже између спољашњег света и унутрашњег света појединца, кроз
селективност у складу са идејама и моралним вредностима неке личности.
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Sullivan H.S., The interpersonal theory of psychiatry, W.W. Northon, New York, 1953, str, 8-16.
Ерих, 1985, стр, 50.
118Исто.
117Фром
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5.3.НЕПРОДУКТИВНИ КАРАКТЕРИ У ПРОЦЕСУ АСИМИЛАЦИЈЕ119
Друштвени карактер носиоц је друштвеног процеса. Историјски гледано у свакој
епохи био је пожељан одређени тип друштвеног карактера. То је значило да су интереси
појединца мање важни од интереса друштвене групе и друштва у целини. То је за
последицу имало губитак индивидуалности и интегритета личности тј. губитак
продуктивног карактера који тежи реализовању потенцијала, развоју и срећи личности
појединца. Зато су се развиле непродуктивне карактерне оријентације које доприносе
развоју актуелних друштвених процеса али по цену губитка индивидуалитета и потпуног
осиромашења личности.
Прималачка оријентација
Код прималачке оријентације особа извор моћи види у другима и у спољашњем
свету. Било да је то љубав, знање, ужитак или материјалне ствари, особа верује да их
једино у спољашнем свету може наћи и добити. Њихово самопоуздање сконцентрисано је
око других људи, односно зависи од потврда које од других људи добијају. Ове особе су
пасивне, не преузимају одговорност за себе и своје поступке и све им зависи од спољњег
ауторитета. Лојалност и потчињеност али и страх од губитка саставни су део односа са
другима. Често нису способни да кажу не, од страха да ће бити одбачени, па свему говоре
да, што отупљује њихово критичко мишљење, те их то још више чини зависним од других.
Фром се ослонио на теорију прегениталног карактера од Фројда, те је ова врста
оријентације доста налик Фројдовом оралном карактеру. 120 Према Фројду, орална фаза
јавља се током прве године живота, где дете има потребу да буде нахрањено. Осим те
физиолошке потребе, кроз сисање остварује контакт са мајком и ако је тај контакт добро
успостављен стиче се базичан осећај сигурности и вољености. Ова потреба подједнако је
јака и важна као и физиолошка потреба да дете буде сито. У случају да настану неки
проблеми у односу између детета и мајке, дете бива фрустрирано и често се фиксира на
ову фазу. Ако се то деси, кажемо да особа има орални карактер који се манифестује у
одраслом добу. Карактеристике оралног карактера су: потреба за храном, пићем и
цигарама, који представљају симболе за љубав и комуникативност, али и за зависност у
међуљудским односима, за пасивна понашања и недостатак самопоуздања и сигурности. И
119Све непродуктивне оријентације у карактеру преузете су од Фрома, видети у књизи, Човјек за себе,
Загреб, 1985.
120Фулгоси Анте, Психологија личности, Научна књига, Загреб, 1997, стр. 23-81.
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Фром на сличан начин описује особу са прималачком оријентацијом, где се самопоуздање
и сигурност стиче само у односу на објекат(е) љубави.
Израбљивачка оријентација121
И у овој оријентацији извор свега доброг налази се у спољњем свету. Међутим
разлика између ове оријентације и прималачке је у томе, што особа не жели да својим
трудом постигне успех, већ друге људе користи како би дошла до циља. На подручју
љубави такве особе су манипиулативне, неискрене и теже да уграбе или украду само за
себе. Ова оријентација протеже се на све сфере активности. Исто је и у сфери мишљења.
Такви људи не теже интелектуалном раду и производњи идеја, већ узимању туђих у чему
осећају велико задовољство. У односима израбљују, искоришћавају друге људе и користе
их док имају интерес а после их одбацују. Особе израбљивачке оријентације карактеришу
завист, љубомора, цинизам и сумњичавост. Ова фаза се такође може довести у везу са
Фројдовом оралном фазом тј. оралним карактером 122 , само уместо потчињавања, осећај
сигурности се стиче у доминацији над другима. Дакле ово кореспондира са механизмом
доминације односно садизма, где је извор снаге такође у другима али кроз експлоатацију и
доминацију.
Згртачка оријентација
Док прималачки и израбљивачки тип имају тенденцију да ставри приме и узимају
из спољашњег света, згртачки тип карактера карактерише неповерење према спољашњем
свету, њихова личност сконцентрисана је око компулсивног узимања ствари материјалне
природе и штедње. У емотивном аспекту су повучени и неповерљиви. Главни циљ им је да
стекну утврђену позицију и спрече продирање спољашњег света који се третира као
претња. Ова оријентација најближа је Фројдовом аналном карактеру 123 . Ове особе
карактеришу уредност, шкртост, тачност, штедљивост и ригидност.
Према Фројду, анална фаза развоја долази после оралне фазе и дешава се у другој
години живота. Дете тад овладава столицом и бешиком и доживљава задовољство
приликом пражњења на ношу. Задовољство и похвале родитеља након пражњења на ношу
омогућава детету да стекне поверење у

себе и своје способности, што резултира

121Све

непродуктивне оријентације у карактеру преузете су од Фрома, видети у књизи, Човјек засебе,
Загреб, 1985.
122Фулгоси Анте, 1997, стр. 23-81.
123Исто.
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поверењем и у свет. Ако се ова фаза не реализује на успешан начин до треће године, да ли
због тога што су родитељи у захтевима да дете иде на ношу били превише строги и
кажњавајући настројени или су били превише попустљиви и без става по том питању, дете
се фиксира на ову фазу развоја. У одраслом добу она се манифестује као анални карактер
са карактеристикама личности истим као и за израбљивачку оријентацију.
Тржишна оријентација
Тржишна оријентација постала је доминантна и карактеристична за модерно доба.
Тржишни појам вредности, који подразумева потрошњу и стално прибављање новог
пресликао се и на међуљудске односе. Особа је спремна да себе и друге третира као робу
коју нуди на тржишту тражње. Оне без обзира на своју различитост морају поштовати
услов, а то је да буду тражене. Једна од карактеристика тржишне оријентације је тежња ка
униформности и аутоматизму. Такође, опстанак у конкурентним условима на тржишту
захтева од појединаца не само поседовање вештина и способности за обављање задатака,
већ и спремност за сурову борбу са конкуренцијом.
Када би се човек ослањао на своје способности и вештине онда би његов успех
зависио од употребне вредности. Међутим када успех особе зависи од тога колико добро
себе може уновчити, онда та особа себе доживљава као робу коју мора што боље
представити. Овај друштвени карактер најисплативији је и данас. Суштина се своди на
добру процену да особа прилагоди своју личност захтевима потражње и да се добро прода
у односу на конкуренте.
У тржишној оријентацији особа се не осећа као самостално биће и није у контакту
са собом, онa своје снаге види као робу отуђену од ње. Оно што је важно није реализација
снага особе, већ успех у процесу њене продаје. Њена снага, као и осећање идентитета и
самопоштовања су отуђене од ње и зависе од процене других људи. Бити особен, уместо
да је највећа врлина и циљ коме сваки човек треба да тежи, је синоним за бити чудан.
Анализа прималачке, израбљивачке и тржишне оријентације помаже не само да се
схвате узроци формирања карактера, већ и да се увиди да посебне оријентације, уколико су
заједничке већини припадника одређене групе представљају моћне емоционалне снаге у
функционисању друштва. Однос између појединца и друштва није само у форми утицаја
културе на личност, већ и у схватању да се целокупност личности формира из односа
појединца са другим људима које одређују социоекономска и полтичка структура друштва.
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Карактер који тежи за искориштавањем, почиње са гусарским и феудалним
периодом и наставља се у деветнаестом веку у суровој експлоатацији од стране
предузетника. Њихов циљ је био да се произведе јефтино а прода скупо при чему се
немилосрдно тежило ка власти и богатству. Слободно тржиште у условима конкуренције у
осамнаестом и деветнаестом веку само је потхрањивало овакав карактер.
Све ове оријентације биле су са аспекта друштва

у одређеном тренутку

продуктивне, али су са аспекта појединца непродуктивне. Оне су довеле до
деперсонализације, празнине, аутоматизације индивидуума, раста незадовољства и
потребе за конзистентним системом врености и референтним етичким оквиром, као
начином да олакша неизвесност. То се односи и на развој особености, јединствености,
разноврсности у емотивном и чулном доживљају, односа базираних на љубави,
солидарности, емпатији и поштовању како свог тако и туђег интегритета.
Закључак је да се непродуктивне оријентације мешају и јављају у оквиру
одређеног друштвеног контекста. Неке од њих су потребне да би одређена сфера друштва
функционисала. Од саме личности зависи колико и у ком проценту ће бити део карактера.
5.4. НЕПРОДУКТИВНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЦЕЛЕТОИДА
За целетоиде се може рећи да имају друштвени карактер, јер претпоставка је да
већина припадника те групе има заједничке карактеристике као што су нарцизам и
псеудоидентитет. Анализирани су механизми бекства од слободе, односно непродуктивне
оријентације код целетоида у процесу социјализације. Што се тиче непродуктивних
оријентација у процесу асимилације, код целетоида као друштвене групе присутне су
прималачка и тржишна оријентација. За сврхе анализе ове оријентације су пластично
подељене, иначе се може јавити њихова комбинација. На пример, у деветнаестом веку,
подједнако су биле присутне згртачка и израбљивачка оријентација. У модерном добу
често се заједно јављају тржишна и прималачка оријентација. Ове две оријентације су
противречне, па не чуди што се појединац у модерном друштву осећа конфузно и
изгубљено. Са једне стране имамо културу која истиче личну иницијативу и амбиције и
препушта особи да се сама сналази и бори (тржишна оријентација), а са друге стране се
испољава суптилна али ни мало мање заступљена прималачка оријентација која затупљује
појединце преко система мас медија и јавног мњења, нудећи илузију да постоје брза
решења и брз успех.
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Целетоиди своје осећање сигурности и идентитета везују за спољни свет, што је
једна од карактеристика прималачке оријентације. У понашању зависе од ауторитета, а
посебно од анонимног ауторитета као што су медији и јавно мњење. Њихова срећа у
директној је корелацији са медијским појављивањем. Зависе од потврда и похвала од
стране тих ауторитета и бескрајно су им лојалне и потчињене како би те потврде добијали.
У основи личности целетоида је базично осећање несигурности и немоћи које компензују
тако што су много важни, успешни и познате. Све време су у зачараном кругу, јер кад тај
извор сигурности пресуши долази до стања панике, депресије и очаја. Они теже да све
приме из спољашњег света, због чега је њихово лично ја потчињено друштвеном ја, а
временом слаби њихова аутономија и осиромашује њихов идентитет. Зато се може рећи да
је прималачка оријентација

целетоида непродуктивна. Прималачка оријентација је у

директној корелацији са механизмом бекства од слободе као што је потчињавање
(мазохизам). Слобода се од стране целетоида доживљава као терет, јер подразумева
суочавање са осећањима издвојености и усамњености и преузимања одговорности за себе
и свој живот. Обично се са њихове стране изабере лакша варијанта, а то је бекство од
слободе тако што се потчињавањем снази изван ње, тражи уточиште и сигурност у љубави
других.
Друга непродуктивна оријентација која је заступљена код целетоида јесте
тржишна оријентација. Они су аутоматизовани и научени да се брзо прилагођавају
променама како би опстали у променљивим трендовима. Уче да се допадну људима тако
што ће бити оно што се од њих очекује. Временом и они стичу однос према себи као да су
роба, а друге људе третирају као објекте који су пожељни само ако служе њиховим личним
интересима. Нема солидарности и емпатије, јер су други такође нелојална конкуренција.
Целетоиди су отуђени од себе, света, природе. Они су жртве медија који су тржишно
оријентисани. Мењају се брзо и лако. Њихова личност у оваквој оријентацији временом се
дезинтегрише. Да би преживели осећање панике и страха које их обузима, компензују га
нарцизмом. У основи нарцизма је да особе не само не воле друге већ не воле ни себе. Оне
су изградиле грандиозни селф управо да би та осећања надоместили. Као што се у
реалности дешава, такав селф се не може безгранично одржавати и тада долази до дубоког
осећања депресије и до поремећаја у понашању (алкохол, дрога и сл.). Управо зато што
себе не познају, што су од себе отуђени, целетоиди не могу сами да схвате да им
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друштвени карактер не чини добро, да не тежи њиховој срећи и развоју. Он тежи да их
аутоматизује и учини пожељним како би одређене друштвене групе на њима профитирале.
Тржишна оријентација у корелацији је са механизмом саображавања где је
целетоид спреман да угуши сваку дозу индивидуалности и различитости да би био део
масе и да би био прихваћен. Може се рећи да се прималачка и тржишна оријентација
јављају у комбинацији као делови друштвеног карактера целетоида, што ситуацију чини
још комплекснијом. Решење је у продуктивној оријентацији која би се кретала од посебног
ка општем. Од успостављања продуктивног појединца до успостављања продуктивне
друштвене групе. Овај рад има за циљ да са аспекта хуманистичке науке помогне
целетоидима да увиде да су потребе за растом и развојем индивидуе урођене и да свако
спутавање води непродуктивности и несрећи. Такође, интенција је да се укаже и на улогу
друштвеног система у изналажењу конкретних решења за комплексан проблем целетоида,
посебно што их друштвени карактер за којим они теже не води ка развоју њихове
личности, већ уништава њихову индивидуалност и идентитет.

5.5. ПРОДУКТИВAН КАРАКТЕР
У анализи Ериха Фрома о продуктивном карактеру спојене су индивидуалне
тежње и хуманистички идеал који се односи на целокупност људског развоја . Постоји веза
између Фројдовог гениталног карактера и Фромовог продуктивног карактера, а то је
човекова способност за продукцијом како сексуалном тако и материјалном. Материјална
производња само је један аспект продуктивности карактера. Личност је продуктивна када
су мисаони, емотивни и понашајни аспекти интегрисани у целину и када је особа у стању
да оствари све своје потенцијале.124На употребу снага човека мисли се на снаге које су
унутар личности, а не изван њега. Он је слободан и не зависи од спољних објеката. Он себе
доживљава као отелотворење својих снага са којима је целина.
Развој човека је континуирани процес који се никад не завршава. Продуктивност
је један од кључних појмова у етици Аристотела (Aristotel). 125 Врлина се одређује у
човековој функцији, а добрим се огледа у специфичној функцији човека да постане оно
што јесте, што га разликује од осталих126. Добар човек за Аристотела је онај који уз помоћ
124
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своје активности и разума реализује могућности специфичне за човека. Спиноза врлину
доводи у директну везу са слободом која се састоји у тежњи човека да постане оно што
потенцијално јесте. Врлина је за Спинозу употреба човекове моћи, а порок је неспособност
да их употреби.127

5.6. ЉУБАВ И МИШЉЕЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈЕ ПРОДУКТИВНОГ КАРАКТЕРА
Човек је социјално биће, он има потребу да буде у друштву са другим људима.
Проблем настаје када се у том процесу стопи са другима без способности да поднесе
издвојеност свога ја. Уз помоћ продуктивности свог карактера човек може да буде у
јединству са другима, а да сачува независност, јединственост и посебност. Човеков разум
омогућио му је да схвата и појми ствари и да влада материјом. Његове емоције му прижају
могућност да успостави контакт и разуме друго људско биће. Љубав и разум нису могући
ако се раздвојено испољавају, али су изрази различитих моћи, па се из тог разлога морају
посматрати одвојено.
Појам продуктивне љубави је другачији од оног што се сматра љубављу у
модерном друштву. Данас се под љубављу подразумевају сва осећања лишена мржње и
гађења. Међутим продуктивна љубав конкретан је и прецизан појам, она подразумева:
бригу, одговорност, поштовање и знање.128 Суштина љубави је у труду око нечега или
некога. Љубав не може бити одвојена од одговорности. Волети особу значи бринути се и
осећати се одговорним за живот те особе и то не само у физичком смислу, већ и за развој
њене личности. Волети значи бринути не само за развој свог већ и за развој интегритета и
срећу вољене особе. Такође на љубав за човечанство гледа се као на продукт који је настао
из индивидуалне љубави. Међутим љубав за човека не може се одвојити од љубави за
човечанство. Таква љубав која је сведена на индивидуалну љубав, остаје површна, јер
волети неку особу продуктивно значи односити се према њој као према представнику
човечанства, дакле према њеној хуманој сржи.
За разумевање продуктивног мишљења неопходно је увидети разлику између
интелигенције и разума. Док је интелигенција ствар генетике и односи се на човеково
оруђе за остваривање практичних циљева, разум је нешто што се гради и што временом
кроз искуство добија на снази. Интелигенција укључује остваривање циљева и нужно
127Спиноза
128Фром
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манипулисање стварима. Разум има и трећу димензију, а то је димензија дубине и
допирања до сржи ствари и процеса. Разум није оруђе за постизање практичних ствари а
није ни оруђе за непосредну акцију. Његова је функција да зна, да разуме, да се односи
према стварима схватајући их. 129 Он продире у дубину тако што захвата и замишљене
аспекте и перспективе, а не само практичне. У продуктивном мишљењу особа је веома
заокупљена објектом свог размишљања, што доприноси интимнијем односу и плоднијем
мишљењу, што је у основи његове мотивације да брине и буде одговоран. Још један аспект
је врло важан, а то је способност да појединац објективно види објекат онаквим какав
заиста јесте, а не каквим он жели да буде. Ова објективност могућа је једино уз
продуктивно мишљење јер подразумева да се особа види у тоталитету (мисаони, емотивни,
делатни аспекти), као и да се сагледа повезаност културних и друштвених аспеката који
врше утицај на датог појединца. Укључене су две димензије: добити целовиту
конзистентну слику и видети какве делове структура целине захтева.130

5.7. КАРАКТЕР ЦЕЛЕТОИДА
Целетоиди имају непродуктиван карактер, јер он није у служби моћи за
реализовањем свих снага и потенцијала већ у моћи над стварима и снагама изван њих
самих. Ово нужно води потчињавању пре свега анонимним ауторитетима као што је јавно
мњење. Љубав и мишљење који су саставни део продуктивног карактера нису код
целетоида продуктивни. Љубав се код њих своди на индивидуалну љубав и то углавном на
нарцистичну љубав. А срж хуманистичке орјентације је да индивидуална љубав тешко
може бити остварена без љубави према човечанству уопште. Таква љубав је себична и
површна. Целетоиди не преузимају одговорност и не поштују вољене особе јер то
подразумева издизање из егоизма и бригу за развој личности других. Мишљење које се
своди на интелигенцију без разума није продуктивно мишљење. Код целетоида
заступљено је мишљење „ја сам онаквим каквим ме желите“ што се прелива на све сфере
живота. Такво мишљење лишено је објективности и дубине и не може имати димензију
апстракције, већ се искључиво односи на постизање краткорочних и практичних циљева.
Необјективност у мишљењу огледа се кроз њихову субјективну перцепцију реалности и
доживљаја. Ако су медијски експонирани они су неко ако нису они су ништа.
129MaxWertheimer,
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Нису сви целетоиди на почетку непродуктивни, међутим под утицајем потрошачке
културе и тржишно усмерених медија и они временом попримају непродуктивност у
социјалном одношењу у смислу мазохизма и деструктивности. Врлина је по Спинози
остати слободан и истрајан у реализовању потенцијала специфичних за човека. Целетоиди,
да би што дуже медијски опстали жртвују своју индивидуалност и посебност и бивају
онакви какви други од њих очекују. Неминовно, осећања која прате овакву ситуацију су
страх и немоћ који се компензују у потчињавању или саображавању са снагом изван њих
самих. Последице непродуктивне љубави и мишљења, односно непродуктивног карактера
код целетоида су псеудоидентитет изражен кроз форму нарцизма и псеудослобода
изражена кроз механизме бекства од слободе. Страсти имају унутрашњу динамику и зато
никакав систем потчињавања или доминације не може помоћи особи да доживи себе као
целовиту личност. Крајњи резултат је пораз, такви пориви помажу особи да у тренутку
дефицита поврати равнотежу, али врло брзо она се поново јавља, јер је тај недостатак у
самој карактерној структури. Само љубав може задовољити потребу за осећањем јединства
са светом, а у исто време подстиче осећање индивидуалности и интегритета.

5.8. ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР ЗАПАДНОГ ЧОВЕКА XX ВЕКА И ЧОВЕКА ДАНАШЊИЦЕ
Овај период обележио је развој у индустријској производњи и технолошки
напредак. Техничке промене у начину производње резултат су акумулације капитала. Као
што је Рајт Милс (Wright Mills) сажето истакао: Људи не управљају стварима већ
апстракцијама. 131 Друга основна промена капитализма двадесетог века је била масовна
производња и масовна потрошња. Оно што је довело до културе спектакла, потрошње и
хедонистичко-материјалистичке вредносне оријентације данашњег човека, свакако је
започело почетком двадесетог века са чудесном и разноврсном производњом. Управо овај
моменат магичне производње и магичне потрошње довео је до онога што се данас зове
култ новца. У двадесетом веку он је био израз стечених слобода и побољшања положаја
радничке класе, модерном човеку он је стециште сигурности.
Друштвени карактер капитализма двадесетог века, који се добрим делом задржао
и данас, огледа се кроз људе који су систематски усмеравани на послушност, којима је
идеал новац, који теже униформисању у понашању и облачењу, а начин размишљања
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предвидив. Потребни су били људи независни од ауторитета, слободни, али ипак спремни
да се њима управља, да раде шта им се каже и да се уклопе у економску машину без
супротстављања.132 Формирана је особа која треба да буде независна и слободног духа, али
и спремна да се њоме командује. Ово је допринело да се човек данашњице осећа
конфузним и уплашеним, без јасних смерница како да тај парадоксални идеал постигне.
Једино како је могао у датом тренутку да се снађе било је да се утопи у неку силу изван
њега, која својом снагом може да му пружи уточиште и сигурност. Овај поступак имао је у
датом моменту своју функционалност јер је помагао појединцу да не скрене с ума са овако
опречно постављеним друштвеним захтевима. Нашао је уточиште у системима као што су
друштвене групе, јавно мњење, мас медији, успеху, моћи и новцу. Оно што појединац није
очекивао је то да је временом изгубио своју индивидуалност и слободу, јер више није био
човек за себе, већ човек у служби снага чији је извор моћи ван њега самог. Од тих снага је
зависио, био је у симбиотским односима који осиромашују његово лично ја и интегритет.
Његов идентитет је постао псеудоидентитет а његова слобода псеудослобода.
Други важан фактор који је утицао на човека данашњице, а који је започет у
капитализму двадесетог века су квантификација и апстракционизам.133 Апстракционизам
се огледа и у подели рада и у обављању специјализованих функција које нису повезане са
конкретним производом као целином. Једина особа која види производ у целини је особа
која тај производ треба да прода, али је он за њега потпуно стран, јер се посматра не са
аспекта корисности, већ са аспекта размене вредности на тржишту. Савремена серијска
производња условњена

је масовном потрошњом, којој циљ није више корисност већ

поседовање материјалних ствари чак иако оне нису потребне. Оваква производња и
потрошња не би биле могуће без квантификације и апстракционизма. У друштвима у
којима је економска сфера најбитнији аспект живота ови процеси се преливају на све
сфере човековог живота.
Апстрахивање није само по себи лоше, оно је карактеристично за људски род
уопште и штеди време. Процесом условљавања аутоматски се реагује на неке надражаје134.
У многим ситуацијама када је неопходно брзо и за кратко време донети одлуку врши се
процес апстраховања који је процесом условљавања постао аутоматски. Проблем настаје
132Милс
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када се сви објекти доживљавају на овај начин, наглашавајући само оне квалитете које су
заједничке са свим другим објектима исте врсте, занемарујући посебне квалитете и
разлике. У савременој западној култури директан однос је готово занемарен, а примат је
узео апстрактан однос према стварима и људима.
Према Мунијеу (Emmanuel Mounier), човек треба да буде центар филозофског
разматрања, при чему се посебно наглашава дијалектичка веза између слободе,
аутономије, посебности, јединствености, интегрисаности. Личност је жива активност
самоостварења, која схвата и сазнаје себе.135 У том акту садржана је двострука активност
личности – преображај објективног света (а не пука реакција на стимулусе) и друго, стално
развијање индивидуалних способности (персонализација) кроз континуиран процес.
Комуникација и повезаност са друштвеном заједницом су основни услови
персонализације. Личност се не може развити у изолацији, дакле социјална егзистенција
нужан је услов за остварење личног живота. Управљеност ка другима и остварење
скривеног,

субјективног

живота,

нису

супротне

тежње

у

личности,

него

комплементарне.136
Заједничко Фрому и Мунијеу је заговарање слободе и аутономије, насупрот
индивидуализму и колективизму, као димензије нераздвојне од солидарности и друштвене
одговорности.137 Управо то се може дефинисати као непрекидна дијалектика појединца и
друштва.

5.9. АПСТРАХОВАЊЕ И КВАНТИФИКАЦИЈА ЦЕЛЕТОИДА
Уместо да се апстрактни појмови стварају само тамо где је корисно и неопходно,
апстрахује се претежно све. Апстраховање и квантификација данас су у основи профита. У
нашем друштву комбинују се тржишна и прималачка оријентација. Тржишна оријентација
усмерена је на профит. Да би се то остварило неопходна је потрошња, односно кроз
психолошке манипулативне технике намећу се потребе за потрошњом. Кроз мас медије се
на врло суптилан начин шаљу поруке шта да се купи, шта да се конзумира, где да се
троши, уз илузију да ће то особу учинити срећном. Целетоиди су део те економско
прорачунате машинерије. Њихова хипермедијатизација служи сврси потрошње. Имају
135Голубовић

Загорка, Антрополошки портрети, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991,
стр. 12-18.
136Исто.
137Голубовић Загорка, 1991.
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друштвени карактер који од њих мас медијски конглумерат очекује. Раде шта им се каже,
спремни су на брзе промене, а што је најважније аутоматизовани су и унифицирани у
складу са тренутним захтевима тржишта. Третирају се као роба, као отелотворење
прометне вредности, не само када се купује и продаје већ и у ставу према њима.
Целетоиди увек задржавају свој квалитет прометне вредности. На њима се
профитира, а да нису ни свесни, ако се њихова прометна вредност изгуби, лако се
замењују новим целетоидима. Чак и када се деси трагедија или губитак, наглашава се
апстрактна вредност, уместо хумана представа бола. Новији пример је када је београдска
певачица изгубила мужа, у новинама и на интернет порталима водила се дебата да ли ће јој
свекрва одузети двоипособни стан у којем је живела са покојним мужем. Реалност је да
оваква врста апстракционизма новинама обезбеђује профит. У суштини ствари није да је
умро муж певачице који је поседовао пуно некретнина у Београду и иностранству, већ је
умро човек са свим својим људским квалитетима, надама, фрустрацијама. Богатство
живота тешко може бити сведено на апстрактне формуле његове економске функције.
Овај израз апстракционизма и квантификације присутан је код целетоида о којима
се не говори као о људским бићима. Они се доживљавају као предмет који се може
уновчити. Тако постоје Сораја и Станија које су осигурале своје задњице на одређену суму
новца. Ту је Јелена Карлеуша која годину дана новинарима и публици објашњава колико је
богата, колико јој вреди кућа, како не купује фејк већ оригинал маркиране ствари и како
не мора да ради. Вредност свог живота изједначава са богатством које поседује. Целетоиди
и данашњи потрошачи живе као апстрактне прометне вреднсоти. У таквој реалности не
постоји морална обавеза ни одговорност за поступке. Основни резултат овог процеса је
отуђење. Алијенација (отуђење) је стање у коме особа није у контакту са својим
осећањима, мислима и поступцима.138 Једна од последица хипермедијатизације целетоида
(поред нарцизма и псеудослободе) јесте отуђење. Њихово понашање и њихова личност
управљана је људима из спољашњег окружења, док сопствене поступке доживљавају као
туђе. Целетоиди нису у контакту са собом али ни са другим људима, самим тим не
успоставља продуктивну везу ни са собом ни са светом. Свој идентитет везују за славу,
моћ, новац, престиж.

138

Фром Ерих, 1985, стр, 130.
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Акт потрошње

не терба да буде вештачки изазвана потреба, која компензује

осећање да је особа важна и битна као људско биће, он није чин фантазије који је одвојен
од конкретног бића. Треба да буде смислен, садржајан и продуктиван доживљај. Може се
рећи да је и данас присутна рецептивна оријентација односно

тежња ка узимању и

новинама. Ова оријентација меша се са оријентацијом ка тржишту, јер једна другу
одржавају и поткрепљују. Са једне стране друштво подстиче сналажљивог појединца са
иницијативом, који мора сам да се бори и сналази и који треба да научи да буде допадљив
и адаптиван. Са друге стране подстичу се симбиозе и зависнички односи и културолошки
се поткрепљују очекивања у примању магичних решења и рецепата за брз успех. Овакав
појединац налази се у конфузији без правца и оријентације.
У процесу социјализације, пре свега у школи, а онда и кроз образовни систем уче
се друштвено пожељна понашања и моделује се пожељан друштвени карактер. Међутим у
данашњем друштву не негује се индивидуалност, не цене се посебност и јединственост.
Циљ је негде се уклопити и утопити, по цену губитка идентитета и интегритета личности.
Временом, јављају се ментални проблеми јер није у људској природи да се безгранично
прилагођава. У људској природи је да расте и да се развија као личност. Ово важи и за
целетоиде који су предмет овог истраживања. Они не живе продуктивно и по тој логици
тешко могу бити носиоци друштвеног прогреса. Иако друштво кроз одговарајуће
системске мере треба да има одговарајућу улогу у обезбеђивању услова за развој
индивидуалности целетоида, они и сами треба да раде на себи, на унапређивању
карактеристика сопствене личности и освешћавању правих потреба које стреме њиховом
развоју и срећи. Хуманистичака етика, а пре свега моралне норме и етички принципи могу
целетоидима послужити као смерница да се развију и да буду интегрисани и продуктивни
појединци који су издвојени а опет су део света, без потребе за потчињавањем или
саображавањем.
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6. МОТИВАЦИЈА И ЛИЧНОСТ
Психологија личности је област која у модерном друштву све више добија на
важности. Комплексност и повезаност друштвених, економских и културних феномена као
и појединаца који у датом друштву живе, тешко се могу разумети без анализе теорија и
мотивације личности. По широј дефиницији личност је карактеристичан начин понашања
неке особе, а по ужој личност представља јединствену организацију особина који се
формирају узајамним деловањем јединке и средине и одређују општи карактеристичан
начин понашања појединца.

6.1. ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
Рад се темељи на хуманистичком приступу објашњења људске природе зато што
се човекова личност посматра у свом тоталитету- подједнако као индивидуално и као
друштвено биће, а не кроз дихотомију појединац - друштво. Иако је тачно да човека
уобличавају економске и друштвене потребе, он се не може безгранично прилагођавати.
Психолошке потребе човека морају бити задовољене исто као и физиолошке потребе. Са
становишта хуманистичке науке најважнија психолошка потреба је потреба за растом и
развојем и остваривањем свих човекових могућности и потенцијала, као што су
способност за критичко и креативно размишљање и емотивне доживљаје. Људска природа
је историјски условљена а не биолошки и физиолошки.

6.2. КЛАСИЧНА ПСИХОАНАЛИТИЧКА ТЕОРИЈА ЛИЧНОСТИ СИГМУНДА ФРОЈДА
Када се средином деветнаестог века појавила психологија као независна научна
дисциплина, она је као свој задатак одредила анализу свести нормалног одраслог људског
бића. Свест је била одређена као скуп јединица склопа, блиско повезана са процесима у
чулним органима. Сложени доживљаји били су резултат удруживања извесног броја
простих сензација, представа и осећања. Задатак психологије био је да открије основне
јединице свести и да утврди како оне образују спојеве. Однос према психологији често је
био као однос према друштвеној хемији.
Фројдов напад на традиционалну психологију произашао је из његове метафоре
леденог брега, где је свест само мали део на површини који је видљив, а да је много већа
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маса испод површине као ледени брег и сачињава несвесно појединца. У том несвесном
подручју треба тражити нагоне, страсти и потиснуте идеје које управљају осећањима и
понашањима појединаца. Са овог аспекта традиционална психологија која се ограничавала
само на анализу свести потпуно је неприкладна за разумевање основних мотива људског
понашања. Више од четрдесет година Фројд је истраживао несвесно на бази слободних
асоцијација и развио прву обухватну теорију личности.
Склоп личности
Личност чине три главна система: Оно, ја и над - ја или ид, его и супер – его.139
Сваки део има своју динамику, механизме, карактеристике и ососбине, али је немогуће
утврдити засебан утицај ових делова на понашање особе. Понашање је скоро увек
производ садејства ова три система, ретко делује један систем искључујући друга два.
„Оно“или ид састоји се из психолошких садржаја који су наслеђени и присутни
при рођењу, укључујући и инстинкте 140 . Ту су залихе душевне енергије неопходне за
покретање преистала два система. Овај део личности каналише енергију. Када дође до
пораста енергије било због спољашњих, било због унутрашњих надражаја, „оно“ одмах
делује у правцу смањења напетости и организам доводи у равнотежу. Да би свој циљ успео
да оствари овај део личности располаже са два процеса, то су: рефлексивна радња и
примарни процес. 141 Рефлексивне радње аутоматске су реакције, као нпр. кијање и
трептање и њихов задатак је да одмах уклоне напетост. Примарни процес садржи мало
комплексније психолошке радње. Он делује кроз ментални процес предмета који треба ту
нелагоду да отклони. Тако примарни процес жедној особи ментално шаље слику воде.
Наравно овакав примарни процес не може гладну особу нахранити, зато су се развили
секундарни психолошки процеси, који кад се формирају обликују структуру која се назива
лични селф или ја“.
„Лични селф“ служи као инегришуће својство психе. Односно његова сврха је да
физиолошке потребе повеже са реалним могућностима у окружењу. Дакле, особа када је
гладна прво мора да створи менталне слике везане за објекте који би ту потребу могли да
задовоље. Али особа при менталној обради увиђа разлику између фантазије и реалне

139Хол

С. Кевин, Гарднер Линдзи, 1983, стр 55.
Сигмунд, С оне стране принципа задовољства/Ја и Оно, Светови, Нови Сад, 1994, књига друга,
стр. 10-20.
141Исто.
140Фројд
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могућности да ту фантазију оствари. Када се направи та разлика започиње процес
претварања слике у опажање хране каква постоји у спољашњем свету. „Ја“ је део личности
који прави спону и уочава разлику између ствари у души и ствари у спољашњем свету.
Оно прати начело реалности и делује помоћу секундарног процеса тако што уоблачава
план задовољења потребе, затим га тестира да види може ли та радња у реалности проћи
или не142. Тај процес се зове тестирање реалности. Да би све ово било могуће „ја“ држи
под својом контролом све сазнајне и интелектуалне функције. Овај део личности
обезбеђује реализовање тежњи инстинктивног дела личности (оно), али води рачуна да то
буде у складу са условима средине која особу окружује. Дакле, извршна функција је јако
важна али и тешка јер „ја“ мора да балансира између „оно“ и „над-ја“. А функција му је да
одржи живот појединца и оствари репродукцију врсте.
„Над-ја“ је трећи систем личности који се развија последњи. Овај систем носиоц
је поунутрених вредносних система, моралнох норми и идеала друштва протумачених
детету од стране његових родитеља и спроведених помоћу система награђивања и
кажњавања. Над - ја је морални компас личности, мада више заступа идеално него реално
и више тежи савршенству него задовољству.143 Он се развија као поунутрени глас судије
који је настао спољашњим награђивањем или кажњавањем детета од стране родитеља.
Механизам који ово омогућава назива се уношење. Помоћу уношења моралних принципа
јавља се савест која кажњава особу тако што осећа кривицу или је награђује тако што
осећа понос ако је поступала у складу са идеалом. Овај аспект подсећа на Фромову
дефиницију лоше савести и добре савести, где је добра савест она која поступа у складу са
захтевима поунутреног или спољашњег ауторитета , а лоша савест је када особа не поступа
у складу са тим па осећа кривицу. Главне функције „суперега“ су144: да блокира пориве
„ида“, као шро су секусални пориви, који нису социјално прихватљиви и њихово јавно
истицање наилази на друштвену осуду;тежи да утиче да „его“ буде морални носилац
личности и да приоритет буде доследно спровођење усвојених вредности.За разлику од
„ја“ овај део личности тежи не само да задовољење импулса буде у складу са реалношћу,
већ и да инстинкте заувек спречи.

142Фројд

Сигмунд, 1994, стр. 10-20.
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Сва ова три аспекта личности називи су за различите психолошке процесе, они се
не сударају међусобно нити им је сврха деловања у супротности под вођством „ја“.
Личност нормално функционише као целина, а не као три посебна сегмента.
Најуопштеније „оно“ би се могло назвати биолошким сачинитељем личности, „ја“
психолошким, а „над - ја“ друштвеним сачинитељем.
Динамика личности
Сигмунд Фројд је у почетку се ослањао на медицину и физиологију. Личностје
схватао као биолошку структуру која је опстајала уз помоћ хране, а ослобађала се уз помоћ
спавања. Енергија је по мишљењу научника овог века своје одређење морала добити у
раду који врши. Када личност врши мисаони процес, који није биолошки условњен, тада је
по Фројду, сасвим било исправно овај вид енергије назвати психолошком енергијом.
Психолошка енергија може се трансформисати у биолошку енергију и обрнуто. Лепак који
спаја психу и физиологију организма је нагон.
Нагон или инстинкт се може објаснити као психолошки израз унутрашњег
процеса, који је биолошки условљен. 145 Психа нагон тумачи као жељу, а организам као
потребу. Инстинкти су мотиватори понашања, који кажу када и како задовољити одређену
потребу. Постоје и спољашњи надражаји, али њихова динамика је по Фројду мање важна
од урођених надражаја, односно од динамике инстинката. Ово начело објашњава се тиме
да је увек лакше избећи спољашњу драж, али да човек од унутрашње потребе не може
побећи. Фројд није негирао значај спољашњих фактора, само их је ставио на друго место.
Биолошки нагони постоје у карактерној структури и увек су присутни као део енергије
која је неопходна за опстанак.
Биолошки нагон или инстинкт има одређену структуру.146 Први ниво у структури
је физиолошко стање које се тумачи као потреба. Следећи ниво је постојање објекта који
ту потребу може да задовољи. Потом следи акција да би се објекат искористио за
задовољење потребе. И на карју сама реализација и поновно успостављање равнотеже. Сви
ови нивои су хронолошки распоређени и јављају се као садржај сваког нагона односно
инстинкта. У основи Фројдовог модела је сримулус – реакција. Особа и њена мотивација
покренути су стањем тензије и враћају се на нормалу када се тензија кроз активност
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уклони. Према овој теорији инстинката, њихов извор и циљ остају непромењиви током
живота. Наравно нови инстинкти се могу појавити, услед сазревања личности или физичке
немогућности објеката. Ове промене при избору објеката су могуће јер је енергија
промењива. Понашање које се јавља услед ових промена назива се изданком инстинкта.
Померање енергије са одређеног стимулуса на други, суштина је флескибилности.
Практично сва интересовања, ставови, наклоности, укуси представљају померање енергије
са првобитних инстинктивних избора објеката. Фројдова теорија мотивације заснована је
на предпоставци да су биолошки нагони доминантни покретачи мотивације код људи.
Фројд је такође тежио да направи типологизацију инстинката сврставајући их у
две групе, то су интинкт живота и инстинкт смрти147. Инстинкти живота служе одржавању
индивидуе и људске врсте. У ову групу спадају инстинкт глади, жеђи и сексуални
инстинкт. Облик енергије којом делују инсинкти живота назива се либидо. Сексуалном
нагону поклонио је највећу пажњу. Инстинкт смрти, разарачки је инстинкт и делује мање
упадљиво од инстинкта живота. Он није одредио назив за енергију ових инстинката, само
је дефинисао као несвесну жељу појединца да умре и навео је да је њихово седиште у
катаболичким процесима тела. Према овом начелу све што је живо има тежњу да се
поново врати у материју из које је настало. Агресивност се налази у основи овог импулса.
Он самоуништавање помера ка споља, према замењеним објектима. Појединац улази у
борбу са другим људима зато што је овај инстинкт блокиран инстинктима раста и осталим
блокадама које се јављају при развоју и формирању. Инстинкти развоја и постојања и
коначног нестанка могу се замењивати, преклапати и неутралисати једни друге. Љубав
као изданак сексуалног нагона, може заменити мржњу, као изданак агресивног нагона, али
и обрнуто.
Динамика личности састоји се у расподели енергије између ида, ега и
суперега. 148 Борба за енергију се одвија унутар система. Увек се деси да један систем
постане енергетски јачи, преостала два система су слабија. Ако „оно“ поседује већину
енергије онда се динамика усмерава на испуњење жеља посредством примарног процеса са
сврхом постизања пријатности. Енергија „оно“ у веома је флуидном стању зато што овај
аспект личности није у стању да прави фину разлику између објеката. Како „ја“ нема
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сопствену енергију, мора да је позајмљује од „оно“. У томе помаже процес
поистовећивања. Како „оно“ поистовећује менталне слике са објектима задовољства, особа
мора да прави разлику између физиолошки условљене потребе и спољашње реалности и то
чини суштину процеса поистовећивања. Тек се тада активирају секундарни процеси који
омогућавају спецификовање објекта у реалности који могу задовољити потребу.
Постепено успешније „ја“ преузима примат над енергијом, која је привремена уколико „ја“
не успе да задовољи потребе. У том случају снага се опет пребацује на „оно“. Када „ја„
једном задобије већу количину енергије користи је за другачије сврхе од инстинктивних
задовољстава. Овај процес назива се процесом улагања када је енергија путем секундарних
процеса усемрена на психихолошке процесе као што су опажање, мишљење,
апстраховање, резоновање. Међутим „ја“ и даље мора да троши део енергије на
обуздавање импулсивног и ирационалног притискивања „оно“, као и на притиске „над-ја“
ка савршенству и идеалима. Овај утрошак енергије назива се против - улагањима. Ако
„оно“ и „над – ја“ постану сувише претећи, онда „ја“ гради и активира одбрамбене
механизме, за које је такође неопходна енергија. Коначно „ја“ енергију користи за
интеграцију сва три дела у личности. Сврха ове интегративне функције је хармонија и
равнотежа, тако да узајамна дејства „ја“ и околине прођу неометано и успешно.
Рад који извршава „над – ја“ често је у супротности са процесима „оно“. То је зато
што моралне норме друштва често имају тенденцију да надзиру па и да закоче испољавање
нагона, нарочито сексуалних и агресивних. Међутим често се дешава да „оно“ успе да
изманипулише „над – ја“, убедивши га да ради у његовом интересу. Па особа може своју
агресивност да правда моралном оправданошћу. У целом том систему его треба да прави
равнотежу између ида и суперега.
Нивои развоја
Током првих пет година живота дете пролази тачно утврђене развојне фазе свака
са сопственом динамиком, после чега наступа пет, шест година мирног периода када се
динамика уравнотежи. Када особа уђе у пубертет у систему опет долази до неравнотеже и
потом се стабилизује како се особа приближава одраслом добу. За психоаналитичаре
период од рођења до поласка у школу пресудан је за формирање карактера. За време првог
развојног нивоа који је везан за прву годину живота, главна област динамичке активности
су уста. После оралне фазе следи период улагања и противулагања у фазу са функцијама
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пражћњења, која се назива аналном фазом. Ова фаза одвија се у другој години живота,
након чега је замењује фалусни развојни ниво када су гениталије у фокусу истраживања и
учења особе. Орална, анална и фалусна фаза спадају у прегенитални ниво развоја. Дете
после њих улази у стабилности и мира, када нема много потреса за систем. У периоду
пубертета систем се поново буди и покрећу се импулси из фалусне фазе. Ако је дете тада
успешно истражило и прихватило своју сексуалност, особа је спремна да емотивни и
сексуални развој комплетира.
Орална фаза у развоју. Фокус детета у овом развојном нивоу је уношење хране
кроз усну дупљу.Уношење хране и рефлекс жвакања, у многоме утичу на формирање
особина личности. 149 Задовољство које се доживљава уношењем хране касније се може
померити на стицање знања или имовине. Ако се у овом периоду доживела непријатност
везана за ове врсте активности, касније се може померити или сублимисати кроз импулсе
саркастичности. Ако се особа фиксира на овај период карактерна црта биће јој лаковерност
(таква особа „прогутаће“ све што јој се каже). Орална фаза везана је за потпуну зависност
детета од других и у овом периоду настају и осећања зависности. Најекстремнији вид ове
зависности је потреба да се особа врати у материцу.
Анални ниво развоја. Сварена храна се спушта у дебело црево, а остатак се
избацује. Пражњење изазива осећање олакшања и уклањање непријатности. Када
започиње вежба контролисаног вршења нужде, дете први пут учи да одложи инстинктивно
задовољство пражњења, а то правило долази споља. У зависности од метода које мајка или
други ауторитет за дете примењују, последице било позитивне или негативне су
далекосежне за формирање посебних карактерних црта или вредности. Ако су захтеви
превише крути, строги и праћени санкцијама и кажњавањем дете ће имати проблема са
столицом у одраслом добу. У случају да се ови фактори прошире и на друге области дете
може развити анални карактер чије су главне карактеристике тврдоглавост, шкртост,
принудна уредност и тачност 150 . Под принудом репресивних мера може реаговати
бунтовно па свој бес манифестовати тако што ће избацивати измет у најнеповољније
време. Овај облик понашања може се пренети на карактерне црте у виду агресивности,
рушилаштва, сукоба са ауторитетима. Са друге стране ако мајка моли и хвали своје дете у

149Видети
150Видети

у Лагаш Даниел, Психоанализа, Матица хрватска, Загреб, 1970.
у Лагаш Даниел, 1970.

103

овој фази, то може бити основ за развој стваралаштва и продуктивности. Многе особине
личности потичу из овог развојног периода.
Фалусни ниво развоја. У овом развојном периоду фокус је на сексуалним нагонима
који се често помешају са агресивним нагонима и њихово превазилажење је највећи изазов
ове развојне фазе.151Фројде је заслужан за откривање Едиповог комплекса који се односи
на развојну фазу када се дете заљуби у родитељску фигуру супротног пола. У разрешењу
ове конфузије лежи кључ за успостављање сексуалног идентитета. Овај комплекс
израженији је код дечака у периоду од пете до седме године. Након тога овај комплекс се
трансформише и преноси на остале женске фигуре, које нису мајка. Који ће однос особа
имати према супротном полу зависи од става који је формирао спрам сопственог
сексуалног идентитета. Ако је тај став позитиван и однос према супротном полу ће бити
такав. Успешно разрешење Едиповог комплекса утиче и на слику дечака према оцу.
Процес идентификовања дечака са оцем је олакшан уколико је енергија сексуалне љубави
према мајци трансформисана. Коначно потискивање овог нагона доприноси финалном
развоју „над - ја“, који је камен темељац против родоскрнављења и агресије. Развој и
поништавање овог комплекса сложенији је код женске деце. Женско дете помера своју
љубав од мајке ка оцу, при чему не прави равнотежу. Разлог је разочарање женске деце
што немају истурени полни орган као особе супротног пола. Она своју мајку пре свега
сматра одговорном за ово кастрационо стање, што слаби улагање у мајку. Међутим љубав
према оцу и особама супротног пола помешана је са завишћу због онога што она нема, што
је дефинисано као комплекс недостатка мушког полног органа. Девојчица све време
фантазира да је остала ускраћена и да јој нешто недостаје.
Генитални ниво развоја. Ова развојна фазаукључује највише егоцентризма. Особа
у том периоду тежи манипулисању сопственог тела ради задовољства, а у друге људе
улаже само да би то могао да постигне.152 За време младалаштва када наступа генитални
развојни стадијум, део ове самољубави помера се на другу особу. Особа развија емпатију и
заиста јој је стало како се неко други осећа. Ако су се прегенитална искуства спојила,
односно ако су се орална, анална и фалусна фаза синтетизовале са гениталним импулсима
може се говорити о социјализованој одраслој особи. Ако је неки од ових нивоа у
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прегениталној фази развоја био блокиран или неуспешно завршен особа се на те проблеме
у овом периоду враћа и на њих се фиксира.

6.4. КРИТИКЕ
Фројд је био један ако не и први теоретичар који је дао свеобухватну теорију
личности и допринео развоју психоанализе али и психологије као науке. Његов допринос
огледа се пре свега у томе што је фокус пренео на несвесно и на како их је назвао процесе
душе, што је било у супротности са тадашњом науком, која је психичке проблеме гледала
искључиво са аспекта физиологије.
Савремене критике психоанализе огледају се у томе што су његове теорије биле
под утицајем механицистичке и детерминистичке науке деветнаестог века. Људи су према
Фројду по природи себични и лоши, а друге људе посматрају само из аспекта личног
интереса ради задовољења инстинката и нагона. Оваква дефиниција људске природе је
биологистичка, а хуманистички аспект је потпуно занемарен. Наравно то не треба да чуди,
ако се узме у обзир у ком временски периоду је психоанализа настала. Наука је била уско
детерминистичка а културолошки и друштвени утицаји, посебно они који су се односили
на Први светски рат, Фројда су инспирисали да развије теорију о нагону смрти који је у
супротности са нагоном живота. Сексуалне слободе су биле ограничене и инхибиране
толико да су неурозе биле веома честа појава што их је сврстала у карактеристике
друштвеног карактера краја деветнаестог и почетка двадесетог века. Зато не чуди што је
толику пажњу поклонио сексуалном нагону и либиду.
Даље критике упућиване су на озбиљне недостатке Фројдових емпиријских
поступака помоћу којих је потврђивао своје хипотезе. Пре свега на то да су његова
посматрања вршена у неконтролисаним условима, да није спровођено квантификовање
емпиријских података, што их чини непоузданим за процењивање статистиче значајности
и поузданости. Приговори су упућивани и на то да је узимао здраво за готово исказе
пацијената без покушаја да их поткрепи са одређеним спољашњим доказима.
Без обзира на бројне недостатке и критике, Сигмунд Фројд се сматра творцем
психоанализе и оцем психологије ван физиологије. Сви његови ученици као што су Карл
Густав Јунг (CarlGoustavJung), Алфред

Адлер

(АlfredAdler),

Ерик Ериксон
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(ErickErickson), Карен Хорнај (CarenHorna), Ерик Берн (EricBern), и многи други
изградили су своје теорије кроз ревидиране Фројдове ставове и теорије.

6.5. ХУМАНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
Психоаналитичке теорије личности, које су уобличили Сигмунд Фројд и Карл
Густав Јунг, изнедриле су се из исте позитивистичке климе која је одређивала правац
развоја физике и биологије у деветнаестом веку.153На јединку се пре свега гледало као на
сложени систем енергије, који се одржава помоћу размена са спољашњим светом. Крајње
сврхе ових размена су опстанак јединке, продужење врсте и текући еволутивни развој.
Истовремено су почеле да се јављају и друге интелектуалне тежње различите од чисто
биофизичког поимања људи. Социологија и антропологија почеле су да се уобличавају као
независне научне дисциплине последњих година деветнаестог века. Постепено су ове
надолазеће друштвене доктрине почеле да натапају психологију и психоанализу. Међу
првим теоретичарима који су донели модерни изглед психоаналитичкој теорији двадесетог
века, уносећи у њу социјалне и друштвене димензије, налазе се Алфред Адлер, Карен
Хорнај, Ерих Фром и Хари Саливен, а касније Абрахам Маслов и Карл Роџерс.
Хуманисти оспоравају теорије по којима је људска природа непромењива и вечна.
Јер, кад би човек био безгранично прилагодљив, норме и институције које су за њега
неповољне могле би га заувек обликовати и не би било могућности да се унутрашње снаге
у њему мобилишу за промену тих образаца. Хуманистичке теорије личности потенцирају
да се човек може прилагођавати готово сваком културном облику, међутим, услови који
противурече његовој природи могу изазвати отпор и настојање да их промени.
Ерих Фром
Један од најзначајнијих теоретичара хуманистичке теорије личности је Ерих
Фром. Он је Фројду замерао што је под јаким утицајем репресивне и патријахалне културе
у којој је живео, што је апсолутизовао једнострано тумачење људског потенцијала,
наглашавајући да сво зло проистиче из потискивања сексуалног нагона, који једино у
сублимираним видовима може стварати културу и продуковати стваралаштво. Другим
речима, Фром доводи у питање основни постулат Фројдове теорије личности – либида као
153Јунг

је убрзо кренуо другим путем, изашао из материјалистичко-механицистичког оквира и развио
другачији приступ личности и психолошкој динамици.У неким аспектима, може се сврстати у
хуманистички правац у психологији.Његово учење може се сажети у концепт индивидуације, као раста
персоналности, која уз помоћ снова и архетипова долази до остварене зрелости и целовитости.
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полазне тачке у разумевању динамике личности154. Том једностраном становишту Фром ће
супротставити становиште тоталитета, изграђујући појам људске природе као основни
теоријски појам за разумевање структуре и динамике личности, али и природе
међуљудских односа и односа човека и његовог света. Тај нови приступ Фром назива
дијалектички хуманизам,који се огледа у проучавању

човека у његовој друштвеној

егзистенцији, супротно свим тадашњим научницима који су у оквиру позитивистичке
оријентације раздвајали проблеме

човека и друштва 155 . Муније се исто залагао за

дијалектички однос појединца и друштва, наглашавајући друштвену заједницу и
комуникације као неопходне услове за развој појединца156. Фромово становиште није ни
биолошко, ни социолошко, ни психолошко. Доследан је свом становишту да се људска
природа може посматрати само у свом тоталитету, кроз везе које човек успоставља са
светом, другим људима и самим собом.
Алфред Адлер
Још један теоретичар који је допринео развоју хуманистичке мисли је Алфред
Адлер. Он је веровао да се човек не може посматрати издвојено од свог социјалног
окружења јер је осећање заједништва урођено157. Људи су друштвена бића по природи, а
не по навици. Међутим ова природна предиспоцизија вежбањем се може довести до
зрелости. Круна Адлерове теорије личности је појам стваралачког самства158. Јединствено,
доследно, стваралачко самство влада склопом личности. Суштина овог концепта је да
људи сами себи праве личност од сировине добијене наслеђем и искуством. Стваралачко
самство је активно начело људског живота и није далкео од старијег појма душе. Ова, као
и све хуманистичке теорије од којих се у овом раду полази, наглашавају важност човека и
његове индивидуе. Он није празан лист папира који се моделује од стране друштва и
културе без свог учешћа. Сам је себи одговоран за оно што ће постати. Човек је тај који
процесима мишљења, осећања и делања моделује своје наслеђе. Циљ је да буде део ширег
друштвеног процеса, али кроз очување своје посебности и јединствености.
Адлер је уобличио једну хуманистичку теорију личности која је била антитеза
Фројдовом тумачењу индивидуе. Приписујући људима човекољубље, хуманост, сарадњу,
154Видети

у Фром Ерих, Величина и границе Фројдове мисли, Напријед, Загреб, 1984.
Ерих, 1984, стр. 182.
156Голубовић Загорка, 1991, стр. 12.
157Видети у Адлер Алфред, Индивидуална психологија, Просвета, Београд, 1978.
158Исто.
155Фром
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стваралаштво, особеност и свест, Адлер је повратио човеку осећање достојанства и
вредности, које је психоанализа у приличној мери била разорила. Уместо суморне
материјалистичке слике која је ужаснула многе, Адлер је оформио теорију личности која
даје наду јер појединци могу бити господари, а не само жртве своје судбине.
Хари Саливен
Аутор на којег се Фром доста позивао је Саливен који је творац интерперсоналне
теорије личности, по којој појединац не може постојати независно од својих односа са
другим људима.159 Особе од рођења улазе у процес социјализације. У периоду примарне
социјализације од родитеља уче и усвајају обрасце неопходне за функционисање у
одређеном друштву. У периоду секундарне социјализације, која се дешава цео живот, на
нас утичу култура, медији, друштвено октужење и обликује наше понашање. Саливен није
негирао значај генетскихпредиспозиција за формирање личности, али је сматрао да
средина има пресудан утицај на развој личности. Временом чак и организам губи своје
чисто биолошко својство и постаје адаптирани социјални систем који све радње , па чак и
оне физиолошке обавља на друштвено прихватљив начин. Појединца и његов карактер
није могуће посматрати као биолошки конструкт, који је независтан од друштвене средине
у којој живи,она има динамички центар различитих процеса. Најважнији процеси су
динамизми, персонификације и когнитивни процеси.160
Динамизам се дефинише као релативно трајни склоп трансформације енергије.
Енергија не може бити статична, она се мења и трансформише. Свака трансформација
енергије очитава се у бихејвиоралном, емотивном или мисаоном аспекту појединца. Тако
се може видети промена видљива споља, као што је промена у говору или промена у ставу
која није видљива споља161.
Ја – систем је Саливен дефинисао као чувара нечије безбедности, јер је стрепња
плод међуљудских односа, нешто што је првобитно пренето са мајке на бебу, а касније у
животу јединке ствара се под утицајем претњи њеној личној безбедности. Овај систем
издваја се од осталих делова личности и фунција му је да искључује информације које
нису у складу са његовим референтним оквиром. Тако особа заправо себи онемогућује да
делује у складу са искуством. Саливен верује да је ја - систем производ ирационалних
159Хол

С. Кевин, Линдзи Гарднер, 1983, стр. 163-180.
С. Кевин, Линдзи Гарднер,1983, 163-180.
161Исто.
160Хол

108

страна друштва, али је такође неопходан део личности за избегавање стрепње у модерном
друштву162.
Персонификације су представе базиране на осећањима која су уобличена
искуством особе а тичу се ње саме и других људи. Сваки међусобни однос који изазива
задовољство има тенденцију да формира позитивну слику о изазивачу тог задовољства и
обрнуто. Када се ове персонификације стабилизују у систему личности, не могу се лако
променити и манифестују се у односу са другима. Ако је слика оца персонификована као
лоша, особа има тенденцију да ову слику пројектује на остале старије људе и ауторитете.
Стереотипи су управо ове представе о другим људима које постају део референтног оквира
одређене личности. Ако их већина људи прихвати, стереотипи као персонификације се и
културолошки усвајају, и постају део традицеје једног народа. Персонификације према
себи или другима склоне су да ометају објективну процену.
Сазнајни процеси. Велики доприносСаливена је његова анализа различитих ниова
сазнања. Први и основни ниво који је Саливен назвао прототаксични, односи се на период
до годину дана. Тада се процес сазнања своди на чулне осете и кроз њих се тумачи однос
са другима. Када је беба гладна она ће плакати, када јој се спаватакође ће плакати.Овај
ниво сазнања нужан је услов за развој следећа два нивоа. 163Следећи ниво сазнања назива
се паратаксички. У овом периоду дете не доживљава своје осете као неповезане елементе
већ их склапа у целину, односно увиђа узрочно-последичну везу. Сва сујеверја су такође
пример овог нивоа сазнања. Последњи ниво развоја сазнајног процеса назива се
синтаксички и огледа се кроз спсособност апстрактног мишљења. Односно особа је у
стању да предвиђа и да замишља исход активности. Овај вид сазнања обухвата и
способност анализе симбола као и стварање логичке повезаности и омогућава
комуникацију међу људима.
Динамизми, персонификације и сазнајни процеси су најважнија структурална
својства Саливеновог система. Док је Фројд заступао становиште да је развој личности у
великој

мери

одмотавање

полног

инстинкта,

Саливен

је

убедљиво

бранио

социопсихолошко гледиште у развоју лочности, где је значај дат улози коју људски односи
имају у том развоју. Иако није одбацио биолошке факторе као нешто што условљава развој
162Хол
163Хол

С. Кевин, Линдзи Гарднер,1983, 163-180.
С. Кевин, Линдзи Гарднер,1983, 163-180.
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личности, сматрао их је мање важним од друштвених чиниоца психолошког развоја.
Наслеђе и сазревање обезбеђују предиспозицију за формирање личности, као што су
интелигенција и склоност ка одређеном начину реаговања (темперамент), али друштвенокултурни контекст утиче на то да ли ће се и у којој мери те предиспозиције.Саливен
неверује да је особа коначно формирана када дође у одређени период. Личност се формира
кроз читав живот, што секундарна социјализација и потврђује. Зрелост личности је
психолошки конструкт, који је такође подложан промени. На то могу утицати стресне
животне ситуације или немогућност да особа расте и да се развија. Док довољно
стимулишућа средина може да помогне да особа реализује све своје потенцијале, чак и кад
нема за то предиспозиције. Осим тога, по његовом мишљењу друштвени утицаји
супротстављени су биолошким потребама човека и имају штетне последице по личност.
Саливен је био одлучан и оштар критичар савременог друштва.

6.6. МОТИВАЦИЈА ЛИЧНОСТИ
Мотивација је унутрашња покретачка сила која човека снабдева покретачком
снагом за остваривање циљева и задовољење потреба . Такође се може дефинисати као
спољашње људско понашање и низ радњи да се задовоље неке од потреба појединца. У
савременом друштву наглашавање мотивације има за циљ задовољење људских потреба
(физиолошких или психолошких недостатака) који одређене резултате код појединца чине
привлачним. Теорије мотивације од којих се у раду полази су Роџерсова, Олпортова и
Масловљева теорија. Разлог томе је што су све ове теорије усмерене на особу и што се
ослањају на хуманистичку психологију. Хуманистичка психологија противи се оном што
се сматра црним песимизмом и безнађем у психоаналитичком виђењу људи и са друге
стране схватању људи као робота у бихевиоризму. Хуманистичка психологија гледа на
људе са више наде и оптимизма. Она верује да свака особа садржи у себи потенцијале за
здрав и стваралачки развој (осим ако нема оштећења мозга). Ова штетна дејства се по
хуманистичким теоретичарима личности и мотивације које су заступљене у раду, могу
превазићи ако је јединка спремна да прихвати одговорност за сопствени живот. У
тврдњама да свака особа садржи у себи потенцијале за здрав и стваралачки развој и да се
штетна дејства могу превазићи ако јединка преузмима одговорност за свој живот, огледа
се највећи значај хуманистичке науке.
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Теорија мотивације Карла Роџерса
Роџерс је позивајући се на хуманистичку психологију, сматрао да ако појединац
прихвати одговорност за сопствени живот и поред пораста притисака, он ће се развити у
особу високе свести. 164 Роџерсова теорија има додирних тачака и са егзистенцијалном
психологијом, јер је у основи феноменолошка, тј. ставља снажан нагласак на доживљајима
особе, њена осећања и вредности. Роџерс је све то сумирао у изразу „унутрашњиживот“.
Два појма су важна за разумевање мотивације и понашање појединца, а то су организам и
самство. 165
Организам

психолошки

посматрано

је

место

целокупног

доживљавања.

Доживљавање укључује све потенцијално приступачно свесности што се доживљава у
организму, сваког датог тренутка. Доживљај не мора бити исправно симболизован и у том
случају особа ће се неприкладно понашати. Међутим она тежи да проверава
симболизована доживљавања у односу на свет онакав какав јесте. Ово тестирање
реалности доноси поуздано знање о свету, тако да је особа способна да се понаша
реалистички. У основи мотивације за одређене активности је то што особа доживљава или
мисли,а уствари не доживњава то као стварност. Тада се врши теститање те стварности ,
услед чека се слика искриви и настану погрешне представе. У већини случајевима особа
прихвата своје доживљаје као верне показатеље стварности, а не схвата да је то тестирање
и учење. Тада особа стиче погрешну перцепцију реалности. „Целовита особа, написао је
Роџерс, је способна да тестира спољашњу средину и да учи и мења своја искуства, а не да
аутоматски ствара представе о реалности.“ 166
Организам има једну основну тежњу и стремљење - да оствари, одржи и увећа
доживљавање организма. Ова тежња за остваривањем је селективна, јер обраћа пажњу
само на оне видове средине који обећавају да ће конструктивно водити појединца у правцу
целовитости. Са једне стране постоји само једна мотивациона сила, нагон за
самоостваривањем

а са друге један циљ, а то је да особа постане целовита и

самоостварена. По Роџерсовој теорији мотивације постоји једна тежња кретања према
напред 167 . Организам се остварује путевима које је обележило наслеђе, али постаје

164Фулгоси

Анте, 1997, стр. 275.

165Исто.
166Фулгоси
167

Анте, 1997, стр. 275.
Videti u Rogers Carl, On becoming a person, Houghton, Mifflin, Boston, 1961.
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независнији, диференциранији, подруштвљенији са сазревањем. Ова основна тежња
растења – остварити се и проширити види се као највећа преданост када се појединац
посматра током дужег временског периода. Крајњи циљ процеса сазревања је
самоостваривање свих потенцијала које особа има.168 Али она се не може остварити док не
постане способна да разликује напредне и назадне облике понашања. Понашање је у
основи циљу усмереног настојања организма да задовољи своје потребе како их
доживљава, у пољу како је опажено. Ова поставка иако упућује да постоји више потреба
не противречи појму једног мотива, јер је свака од потреба подређена основној тежњи
организма да се одржи и прошири.
И поред монистичког карактера Роџерсове теорије о мотивацији, он је посебну
пажњу усмерио на две потребе: потребу за поштовањем и потребу за самопоштовањем.
Обе су научене. Прва се развија у детињству, као резултат љубави и бриге према детету,
док друга настаје захваљујући томе што дете бива уважено од стране других. Ако су ове
две потребе осујећене оне могу деловати супротно тежњи за остваривањем, кроз
искривљавање доживљаја организма169.
Организам и самство и поред наследне тежње да се остваре, предмет су јаког
утицаја средине, нарочито друштвене средине. Роџерс је написао „ако појединац буде
доживљавао само безусловно поштовање, самопоштовање биће безусловно, потребе за
поштовањем и самопоштовањем ће бити аутоматске и особа ће моћи да се адекватно
адаптира.“

170

Али информације значајних других не могу увек бити у складу са

очекивањима детета, и тада може настати појам о себи које није адекватно дечијем
искуству. Након тога дете често покушава да се мења како би удовољило захтевима
других,и блокира енергију за развој њему својствених могућности. Тада потребе за
поштовањем и самопоштовањем, које су стуб пута сазревања, раста и актуализације особе,
постају носиоци искривљавања доживљаја појединца и нефункционалности.
Несклад између самства и организма који је настао због несклада између потреба
поштовања и самопоштовања може се превазићи непрекидним испитивањем вредности.За
финалну интеграцију личности особа мора бити оспособљена да тестира реалност и
процењује своја искуства. Уколико особа остане на фиксираним закључцима из прошлости
168Videti

u Rogers Carl, On becoming a person, Houghton, Mifflin, Boston, 1961.

169Исто.
170Линдзи

Гарднер, Хол С. Кевин, 1983, стр. 278.
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који нису у складу са новонасталом ситуацијом, постаје ригидна. Људки организам је по
Роџерсу систем који живи и развија се. Систем вредности и ставови који не подлежу
промени блокирају особу да се даље развија.

Теорија мотивације Гордона Олпорта
Иако су Олпорта називали „ја“ психологом или психологом самства, овакво
обележавање само је делимично тачно. Он је предложио да се све функције „ја“ или
самства назову „особеним функцијама личности“. Осећај тела, само - идентитет, само –
поштовање, само-остварење, осећај самства, рационално мишљење, слика о себи, особена
стремљења, конативни стил и функције сазнања су животни делови личности. Њима је
заједничка једна појавна топлина, а то је осећај важности. Они заједно сачињавају особено
или проприум (proprium). У области личности налази се корен доследности који обележава
ставове, намере и вредновања. Особено није урођено већ се развија током времена171.
Прилазећи сложеном и контрадикторном проблему људске мотивације, Олпорт
набраја захтеве за које сматра да чине прикладну теорију. Прво, теорија усваја
истовременост људских мотива. Без обзира на то шта особу покреће да мисли или поступа,
покреће је у садашњем тренутку. Друго, то је плуралистичка теорија која дозвољава
постојање разих мотива. Олпорт није редукциониста који покушава да мотивацују сведе на
неколико органских нагона. Треће, у сазнајне процесе као што су планирање и намера,
уноси динамичку снагу. И на крају, залаже се за конкретну јединственост мотива унутар
јединке. Оваква теорија, по Олпорту, садржана је у појму функционалне аутономије172.Ово
начело значи да дата радња или облик понашања може да постане сврха или циљ сама по
себи, упркос чињеници да је првобитно вршена из неког другог разлога. Свако понашање,
сложено или једноставно, иако је у почетку проистекло из органских напетости или
напетости појединих делова, може да има способност бесконачног одржавања у одсуству
биолошког поткрепљења.
Олпорт је указивао на бројна истраживања која могу да поткрепе теорију
функционалне аутономије. У истраживањима Андерсонa, (Anderson) гладни пацови су
учени да плове воденим каналима великом брзином, а награђивани су на крају храном.

171Видети

у Олпорт Гордон, Настајање, Магелан прес, Београд, 2013.
Анте, 1997, стр. 215.
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Када су стављени у исте околности али у стању слабог нагона глади, они су се исто
понашали. Ово је пример једног организма који обавља једну радњу из чисто биолошких
разлога, а ипак када се ови разлози уклоне понашање се наставља без видног прекида.
Андерсон би ово објаснио условљавањем дражи, а Олпорт би у складу са функционалном
аутономијом, објаснио да се понашање настављало из разлога што се толико пуно пута
понављало да је постало циљ или мотив сам по себи, део животног стила173. Олпорт се
чврсто залагао за то да код већине мотива одраслих особа више не постоји никаква
функционална повезаност са историјским коренима тих мотива. Нагони као што су глад,
дисање, елиминација рефлексне радње урођена су својства и то су снаге које уопште нису
мотивационе већ су инструменталне радње. Многим радњама одраслих потребно је стално
примарно поткрепљивање да би се одржале. Мерило зрелости једне особе се исказује у
мери аутономности мотивације те особе. Оно што покреће понашање у датом тренутку,
покреће га тада и није потребна историја нагона да би се разумело његово деловање.
Функционисање ових црта у знатној мери је свесно и рационално.
Нормалне јединке по правилу знају шта раде и зашто нешто раде. Њихово
понашање уклапа се у складан садржај и у његовом центру су оне функције које Олпорт
назива особеним функцијама. Мотиви одраслих особа нису ехо прошлости и у већини
случајева може се знати шта ће нека особа да уради ако се знају њени свесни планови а не
потиснута осећања. Не постижу сви одрасли пуну зрелост и не усмеравају све одрасле
особе своје понашање на основу јасних рационалних начела. Међутим, мера у којој особе
избегавају несвесне мотивације и степен до којег су њихове црте независне представља
меру њихове нормалности и зрелости. Још један појам који Олпорт уводи због разумевање
зрелости личности је проширење самства.Да би био зрео појединац мора бити у стању да
своје самство емоционално топло повеже са другим особама и да поседује основну
осећајну сигурност и прихварање самства. Појединац треба да буде реалистично
оријентисан како у односу на себе тако и у односу на спољашњу стварност. На крају
зрелост подразумева да јединка поседује обједињујућу философију живота.

173Видети

у Олпорт Гордон, Настајање, Магелан прес, Београд, 2013.
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Теорија мотивације Абрахама Маслова
Абрахам Маслов заступао је холистичко-динамичко становиште које спада у ширу
област хуманистичке психологије174. Маслов је пионир у истраживању јер је кренуо од
здравих и стваралачких особа када је извео одређене закључке о личности и мотивацији.
Он је замерао психологији двадесетог века због песимистичног и ограниченог поимања
људских бића. По њему психологија се више усредсредила на слабе стране људских бића,
а не на њихове јаче стране. Он се прихватио посла да попуни и другу половину слике, ону
која је светлија и боља и да на тај начин изради портрет целокупне особе.
У излагању својих поставки писао је да унутрашња природа човека није тако јака,
надмоћна и непогрешива, као што су то инстинкти код животиња. Она је слаба и нежна и
није у стању да се одупре навици, културном притиску и погрешним ставовима усмереним
према њој. Међутим иако је слаба, она је увек присутна код нормалне особе. Ма како
спутавана, она вечито траје и постоји и као таква нагони на остваривање.175
Касније Маслов додаје да на основу свих података којима располаже (већином
клинички подаци али и подаци добијени истраживањима) показују да свако људско биће,
па чак и бебе показују јасну и недвосмислену тежњу да буду здрави, да расту и да се
развијају и то не само у физичком смислу, већ и у психолошком. Јака је тенденција
организма да оствари све своје могућности и потребна је велика количина енергије да се то
спречи176.
Са несметаним развојем личности, које је омогућено спонтаним сазревањем у
повољној средини и сопственим напорима личности да оствари своју природу, све јасније
се испољавају стваралачке моћи људског бића. Човек постаје неуротичан и несрећан због
тога што га средина занемарује и изопачује, или због тога што поремети свој начин
мишљења. Маслов такође сматра да су многи појединци уплашени од потпуног
остваривања себе и отуда се повлаче пред задатком сопственог израстања у потпуно
људско биће. Тако на пример разарање и насиље нису својствени човеку. Он постаје
рушилац када је његова природа подвргнута насилном мењању, када је одбачен или
осујећен. Маслов прави разлику између патолошког насиља и здраве агресије која се бори
против неправде, предрасуде и других друштвених зала.
174Маслов
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Маслов је изложио теорију људске мотивације у којој се залаже за разлику између
основних потреба и метапотреба177. У основне потребе спадају глад, нежност, сигурност,
самопоштовање и сл. У метапотребе спадају потребе за добротом, правдом, лепотом,
редом, јединством и сл. Основне потребе су потребе услед недостатка, а метапотребе су
потебе услед развоја.Основне потребе су у већини случајева надмоћније од метапотреба и
у хијерархијском следу. Особа прво мора да задовољи физиолошке потребе (глад, жеђ) да
би могла да задовољи потребу за сигурношћи (нпр. да се осећа безбедно у свом дому,
породици, држави), онда може да размишља о потреби за поштовањем и самопоштовањем,
о реализацији потребе за љубављу и на крају о потреби за самоактуализацијом. За разлику
од њих метапотребе нису ни у каквом хијерархијском односу, оне су све подједнако
снажне и лако замењиве једна са другом. Метапотребе су исто као и основне потребе
урођене људском бићу и уколико нису задовољене особа може да оболи. У таква
метапатолошка стања спадају отуђеност, патња, равнодушност и цинизам. Према Маслову,
лишавање свести о метапотребама или њихово потискивање изазива врсте патологије које
је он назвао метапатологијама. Маслов такође тврди да се може емпиријски утврдити да је
неопходно да човек живи утемељеним вредностима (истине, доброте и сл.). Сви људи
имају метапотребе или Б-потребе, само их неки не осећају нису их свесни или их
потискују.178
Према Маслову, уколико психолози изучавају искључиво осакаћене, ометене или
неуротичне особе, они ће вероватно створити и осакаћену психологију. Да би развили
потпунију и обухватнију науку о људској природи, психолози имају обавезу да изучавају и
оне особе које су до краја оствариле своје потенцијале. Он је радио управо то, вршио је
опсежна и далекосежна истраживања једне групе самоостварених особа. У погодне
испитанике
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(LudwigvanBeethoven), као историјске личности, док су остали испитаници били
савременици самог испитивача – Елинор Рузвелт (EleanorRoosevelt), Алберт Ајнштајн
(AlbertEinstein) и поједини пријатељи и познаници. Сви они испитивани су клинички како
би се открила својства која их разликују од просечних људи. Та својства су следећа: 1)

177Видети
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оријентација на стварност; 2) прихватање себе, других људи и природног света онакав
какав јесте; 3) знатна спонтаност у понашању; 4) већа усредсређеност на проблем него на
себе; 5) извесна издвојеност и потреба за приватношћу; 6) самосталност и независност; 7)
оригинално, а не стереотипно просуђивање људи и ствари; 8) већина таквих особа имала је
неко мистично или духовно искуство које није нужно религијског карактера; 9) они се
поистовећују са човечанством; 10) њихови присни односи са неколицином вољених особа
дубоко су емоционални, а не површни; 11) њихове вредности и ставови су демократски;
12) разликују средства од циљева; 13) њихов смисао за хумор је филозофског, а не
непријатељског карактера; 14) врло су надарени за стваралаштво; 15) опиру се
усаглашавању са културом; 16) за њих се може рећи да превазилазе своју средину, што је
више од обичног сналажења у њој.179
Маслов је критиковао науку. Према његовом мишљењу, бихејвиоризам који се
ослања на класичну механистичку науку није погодан у изучавању целокупне особе. Он се
залагао за хуманистичку науку, не као замену за механистичку науку, већ као њену
допуну. Таква хуманистичка наука бавила би се питањима вредности, индивидуалности,
свести, сврхе, етике. У основи изучавања ове науке требало би да буде непосредно
посматрање здравих особа, чија се свеукупност и јединство личности лако уочавају. Такви
појединци

који

су

носиоци

свог

самоостваривања,

представљају

отелотворење

хуманистичке теорије.
У основи мотивације је потреба за самоактуализацијом која се дефинише кроз
тежњу за здрављем и трагањем за идентитетом и самосталношћу, који се могу сматрати
универзалним добрима. Да ли ће особа енергију каналисати у деструкцију пре свега зависи
од услова које има да све своје потенцијале оствари. Људи ће неминовно пстати агресивни
ако су спречени у свом лично расту и развоју и ако се од њих захтева да буду нешто што
нису. Као што је телу потребна храна за опстанак, психи је потребан израз стваралаштва и
креативности.
Мотивација самоостваривања квалитативно се мења и разликује од мотивације
обичних потреба за сигурношћу, љубављу и поштовањем. Главна разлика је у томе што се
љубав и поштовање могу сматрати спољашњим својствима која недостају организму и која
су му потребна. Самоостваривање или самоактуализација није недостатак или поманкање
179Маслов

Абрахам, 1986, стр. 193.
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у том смислу. То није нешто спољашње потребно да би организам био физички здрав, као
што му је потребна нпр. вода. Организму су потребни љубав, сигурност, поштовање из
друштвене средине, као што су дрвету потребни сунце, вода и храна из средине. Управу ту
почиње развој односно индивидуалност. Када су једном ове основне потребе задовољене,
свако људско биће наставиће да се развија на сопствени начин, јединствено, користећи се
овим универзалним неопходностима у своје личне сврхе. Развој наставља да иде изнутра, а
не споља. Самоостваривање је интринзични развитак онога што већ постоји у организму,
што сам организам јесте.

6.7. ПОВЕЗАНОСТ ХУМАНИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА ЛИЧНОСТИ
Фромов појам продуктивног карактера, Саливенови динамизми, персонификације
и сазнајни процеси, Адлерово стваралачко самство, Роџерсов концепт унутрашњег живота,
Олпортова функционална аутономија и Масловљева потреба за самоостваривањем
односно актуализацијом, спајају се у својој хуманистичкој основи. Свим овим теоријама
заједничка је особа и њена потреба за самоактализацијом. Највише су се истакле
карактеристике

као

што

су

креативност,спонтаност,

процењивање,

остваривање

могућности које у особи постоје и све то наспрам механистичког и редукционистичког
начина мишљења о људском бићу. Највеће интересовање је посвећено вредновању
човековог достојанства као и развоју инхерентних могућности сваке особе. Ове теорије
држе у средишту пажње особу, њен пут самоспознајекао и однос према окружењу.
Рад се ослања на хуманистичку науку зато што ова наука посматра психологију,
етику, филозофију у целини, као што посматра и човека у његовом тоталитету. Код
биологистичко механистичких теорија човек је сведен на неколицину инстинката који
дефинишу његово понашање. У бихејвиоризму нагласак је на утицају културе и средине
где се особа схвата као табула раза и пасивни продукт своје културе. Хуманисти не
одбацују ова схватања, већ теже да их допуне и нуде својеврсне одговоре на питање какав
човек треба да буде. Данас се филозофија тиме бави, а психолози настоје да та питања
избегну. Хуманистичка психологија бави се питањима дубине људске природе, она
проучава целину, како рационалну или когнитивну, тако и конативну тј. осећајну страну
људи; У њеном фокусу су активна независна, самоуправљајућа људска бића. Учење није
пасиван процес и људи нису табула раза; Људско биће је несводива целина, оно мора да
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израсте из сопствене природе и да се упути сопственим путем ка своме циљу. Крајњи циљ
науке треба да буде употпуњавање човечанства, израстање и срећа.

6.8. ЛИЧНОСТ И МОТИВАЦИЈА ЦЕЛЕТОИДА
Суштина човековог развоја по хуманистичкој етици и психологији су раст и развој
као и самоактуализација личности која се огледа кроз остваривање свих човекових
могућности и потенцијала. Иако је тачно да човека уобличавају потребе, посебно
економске и друштвене, он се не може безгранично прилагођавати. Психолошке потребе
човека морају бити задовољене исто као и физиолошке потребе. Људска природа по
хуманистима није ни физиолошки ни биолошки, већ историјски условљена. Човек има
право на слободу и срећу која су базирана на урођеним људским својствима стремљења ка
животу, експанзији и истраживању могућности које су се развиле кроз процес историјске
еволуције. Маслов као и Фром су припадници хуманистичког приступа који се развио као
критика на психоаналитичку и бихејвиористичку оријентацију. Ове теорије заступљене су
у раду јер се залажу за раст и развој личности у тоталитету, наглашавајући активност и
одговорност које појединац у том процесу има. Заједничка нит Маслова и Фрома је развој
личности. Код Фрома нагласак је на слободи која се реализује кроз продуктиван карактер
(способност креативног и критичког мишљења и способност да човек воли себе и друге,
да буде део света али да буде свој тј. способност да поднесе издвојеност свога „ја“, без
потребе за потчињавањем снагама које су изван њега). Код Маслова развој личности
односи се на самоактуализацију (остваривање свих потенцијала које особа има, тежња за
индивидуалношћу и спонтаношћу).
Ако целетоиди своје осећање идентитета и среће везују за то колико су медијски
тражени, онда се не може говорити о развоју личности у тоталитету што је урођена тежња
сваког организма по хуманистима. У овом случају њихово лично „ја“ потчињено је
њиховом друштвеном „ја“. Њихова мотивација огледа се у друштвеним активностима
зарад славе, новца и успеха. Ако су раст и развој личности у основи хуманистичких
теорија мотивације, то значи да су развој самства, продуктивност карактера и
самоактуализација основ за постизање зреле и интегрисане личности. Целетоид је роба
која хипермедијатизацијом допире до широких маса у циљу потрошње и постицања
профита. Ово се проширује и на сферу њиховог сопственог доживљаја личности и

119

међуљудских односа. Они себе доживљавају као робу а њихово осећање самопоуздања
везано је за то колико су медијски тражени. Сфера мишљења везана је за медије односно
за развијање планова и стратегија за што дуже опстајање на медијској сцени где се
објективност и критичност губе, па се за њих може рећи да не поседују продуктивно
мишљење (као једном аспекту продуктивног карактера) које подразумева развој
креативног и критичког мишљења.
Новац, успех, слава и моћ постају доминантни аспекти вредносне оријентације
целетоида. Али они су само средство компензације због негирања и потискивања потреба
за слободом и развојем њихове личности. Ове потребе се могу потискивати али ће се
манифестовати као свесни или несвесни импулс мржње према себи и другима. Себичност,
самовоља , похлепа тј. нарцистичка структура личности резултат су ових потискивања.
Особа не воли ни себе ни друге, а себичност и претерана заокупљеност собом су
компензација за дубоку несигурност и ненаклоност према себи. У овом контексту се
може говорити о непостојању способност за различито доживљавање емоционалног и
чулног и за продуктивну љубав. Нарцизам води страху и несигурности, што резултира
губитком слободе и потреби за потчињавањем снагама изнад личности целетоида, како би
се поново успоставило осећање сигурности, безбедности и припадања. Неспособност да се
поднесе издвојеност свога „ја“, онемогућава развој стваралачког самства, које по Адлеру,
омогућава појединцу да буде део света али кроз изградњу своје индивидуалности која му
је наслеђем дата. Код целетоида присутан је недостатак одговорности за сопствени развој
и срећу, јер се потчињавају снагама изван њих самих како би одговорност са себе пренели
на друге.
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7. ЧОВЕК И ЊЕГОВ ИДЕНТИТЕТ:ШТА СТВАРНО ЗНАЧИ БИТИ
ЗРЕЛА ЛИЧНОСТ
Зрелост личности је психолошки конструкт који означава степен постигнуте
интеграције личности, степен оствареног склада између развојних потенцијала и
постигнућа и степен успешности интеграције у друштвену средину. Све то уз вођење
рачуна о потребама других људи, основним нормама понашања и основним вредностима
средине којој човек припада. Овај концепт зрелости доста подсећа на хуманистичка
одређења човека и његове природе и на Фромов концепт „продуктивног карактера“. Рад је
заснован на холистичком приступу проблему зрелости, зато што је у њему обухваћен и
појединац и социјална средина. Зрелост је психолошки конструкт али му је неопходна
социјална средина да би се испољио. Зрелост није само биолошки предодређена, она има
тенденцију да се развије али не независно од појединца и средине.

7.1. КОНСТРУКТ ЗРЕЛОСТИ
Трагање за унутрашњим диспозицијама које се налазе у основи човекових
способности да успостави складне односе са средином саставни је део бројних радова
након психоанализе. Међу њима, најзначајнији аутори су Хари Саливен, Ерих Фром,
Карен Хорнај, Карл Роџерс, Абрахам Маслов и Гордон Олпорт који су сврстани у
социјално - психолошку струју значајну за разумевање зрелости.
Хари Саливен у својим делима истиче да је осећање сигурности које се преноси са
мајке на дете основ за успостављање добрих односа са другима, у супротном дете развија
анксиозност која ће утицати на успостављање односа са другима у средини у којој живи,
мисаони процеси бивају конфузни чак и блокирани.180 Зрелост дакле није урођена она је
конструкт који се развија и од степена развоја и стабилности динамичког „ја“ , зависи
степен зрелости особе. Али човечност је сплет могућих осећања и акција које други
подржавају у појединцу и које појединац покушава да реализује да би био прихваћен у
друштву. Саливен је пионир у изучавању зрелости са социјално- психолошког аспекта и
претеча је хуманистма као што су Карен Хорнај, Ерих Фром, Гордон Олпорт и Абрахам
Маслов.
180Видети
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Карен Хорнај је међу првима експлицитно разматрала појам зрелости у својим
делима. Сликовита су и стимулативна њена поређења са „жиром који не може научити да
расте, али ако му се пруже повољни услови он развија своја битна својства“181 Резултат
успешног развоја у ситуацији када људско биће добије повољне условеје, према Хорнај,
низ својстава правог „ја“ чије су основне карактеристике: чистота и дубина осећаља,
мисли, жеља и интересовања; способност за коришћење сопствених извора и снага
сопствене воље; развој способности и талента који су својствени једној особи и способност
да се изрази и да се према људима односи у складу са својим природним осећањима.182
Израз „право ја“ као код свих хуманиста, користи се као синоним за слободни, прави
развој у складу са наслеђеним могуђностима и природом индивидуе. Међуљудски односи
основни су оквир у којима људско биће постаје зрела и комплетна личност.
У обимном Фромовом опусу могуће је наћи бројна места која подстицајно делују
на разумевање проблема зрелости личности. Његова теорија карактера најпогоднији је
увод за допринос у области зрелости. Ова теорија карактера разликује се од Фројдове по
томе што се личност посматра и анализира у контактима са другима. Фромова листа
социјалних утицаја на формирање карактера обухвата и човеков однос према људима,
стварима и самом себи. Однос према људима обухвата и однос према ширим друштвеним
заједницама. Појам „продуктивног карактера“ близак је појмовима менталног здравља и
зрелости. Разне варијације „непродуктивног карактера“ су блиске описима разних типова
незрелог реаговања. Основни човеков проблем није либидо, већ опасност да се отуђи и
постане ствар.183 Човек је у толико зрелији уколико више успева да превлада отуђеност,
усамљеност и мржњу и замени их реакцијама подстакнутим хуманим потенцијалима. По
Фрому, задовољење потреба за идентитетом услов је за успостављање менталног здравља.
Остварени идентитет односно реална процена свог места у свету и дистанцирање себе од
ствари, омогућава објективно суђење и формирање интелектуалне оријентације у
односима према другим људима и стварима.
У радовима Карла Роџерса такође је могуће наћи известан број места у којима
директно расправља о проблему зрелости. Он полази од уверења да индивидуа има унутар
себе латентну способност и тенденцију да се развија ка зрелости. У одговарајућој
181Хорнај

Карен, 1976, стр. 11.
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психолошкој клими та тенденција се ослобађа и постаје стварна. „То је подстицај који је
видљив у људском животу – проширити, продубити, постати аутономан, формиран, зрео –
тенденција да се изразе и активирају сви капацитети организма у степену у коме таква
активација појачава организам или селф.“184Ова тенденција ка зрелости може да се негира
и потисне, али она, по Роџерсу постоји у свакој особи и само очекује погодне услове да се
ослободи и испољи.
Гордон Олпорт је међу првима навео емпиријске налазе о зрелој личности и он
раздваја овај појам од биолошке старости, истичући да дете од једанаест година може бити
зрелије од особе од тридесет година. Зрелу особу види као здраву личност која овладава
својом средином, показује извесну јединственост личности и способна је да свет и себе
правилно опажа. Карактеристика „проприума“ је интегративна структура личности. 185
Процеси којима се формира скуп базичних својстава зреле личности укључују, с једне
стране, ослобађање јединке од себичности и агресије, а са друге интеграције најпре у ужу,
а онда у ширу социјалну средину. Проприум има осам аспеката, али се груписањем
сродних својстава може доћи до три најбитнија, то су: успостављање реалне слике о себи,
екстензија ега у социјалну средину (тј. успешно успостављање односа са другима) и
предвиђање будућих циљева.186 Сваки од ових аспеката проприума укључен је у већину
листа индикатора за процену зрелости личности, па се између овог конструкта и
конструкта зрелости може направити аналогија.
Појмови менталног здравља и зрелости су веома блиски, па се допринос Абрахама
Маслова разумевању овог појма огледа у анализи процеса здравог развоја. Према Маслову,
идеал у људском развоју је самоактуализација личности и остваривање метапотреба (за
лепотом, добротом и сл.) те је он најближи постизању зрелости.187 Из основних поставки
теорије хијерархије мотива да има пет класа мотива и да је њихово задовољење у
хијерархијском односу - произилази да су зрелије оне особе које су у процесу постизања
зрелости доспеле до вишег нивоа у задовољењу потреба, при чему би крајњи степен
достигли они који су успели да задовоље потребу за самоактуализацијом. Процена мотива
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Carl, 1961, str. 35.
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186Хрњица Сулејман, 1992, стр. 29.
187Видети у Маслов Абрахам, 2001.
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је врло тешка, па је ова идеја напуштена у формулисању теоријског оквира за истраживање
зрелости и његове емпиријске операционализације.

7.2.

ХОЛИСТИЧКИ

ПРИСТУП

ПРОБЛЕМУ

ЗРЕЛОСТИ

–

ЗРЕЛОСТ

КАО

ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ КОНСТРУКТ

Разлог зашто се холистички приступ конструкту зрелости истиче у раду (на њега
се ослањају и хуманисти), је тај што се у фенотипском приступу зрелости пажња
претерано усмерава на културу и њене захтеве а у генотипском приступу пажња је
искључиво усмерена на личност. У холистичком пристпу који је у складу са
хуманистичким тумачењем човека и природе, конструкт зрелости може се разумети једино
ако се личност посматра целовито.
Холистички модел зрелости као вишедимензионални конструкт развио је Даглас
Хит (DouglasHeath).188 Он је изнео став да је личност сазревајући систем који може бити
описан помоћу пет независних димензија у четири области живота.

ЛИЧНОСТ

Симболизација

Алоцентризам

Интеграција

Стабилност

Аутономија

Когнитивне
способности
Селф концепт

Вредности
Односи са
другим
људима

Слика 1189

188Хитов

модел преузет је из Хрњица Сулејман, 1992, стр. 37.

189Исто.
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Као што се из модела види прва димензија зрелости везана је способност
симболизације искустава. Суштина ове димензије је у човековој способности да анализира
постојеће искуство стечено како у решавању проблема – ситуација тако и искуство стечено
вербалном комуникацијом у међуљудским односима. За формирање ове способности од
пресудног значаја је развој когнитивних способности. Симболизација искуства човеку
омогућава не само да учи на основу искуства, већ и да се учи на искуству других, да
предвиди последице свог понашања и да формира идеале. Ова способност испољава се и
кроз тачнију слику о себи, прихватањем вредности које су усаглашене са ситуацијом као и
сопственим способностима и коректним односима са другим људима.
Алоцентризам је, према Хиту, друга димензија зрелости. Овај израз може се
описати као тачно опажање других у односима са њима, емоционална топлина и
коректност у комуникацији. 190 Супротност му је аутоцентризам или егоцентризам који
означава комплекс когнитивних, социјалних и афективних реакција у којима се као мера
ствари узима сопствена личност и реагује се из разних врста предрасуда.
Степен интегрисања личности представља трећу значајну димензију зрелости
личности, јер је значајно повезан са свим димензијама личности у моделу. Интегрисанија
особа успешније користи постојеће способности, има тачнију слику о себи, вредности које
је усвојила имају снажније динамичко дејство на понашање, па је самим тим и успешнија у
успостављању добрих односа са другим људима.
Повећана стабилност и аутономија су следеће важне димензије зрелости у овом
моделу. Повећана стсабилност личности испољава се кроз способност за концентрацију,
повећану брзину рада праћену способношћу за увиђање, као и тачну процену ситуације
чак и у условима стреса. Стабилизација се испољава и кроз аутоматизацију вештина и
навика. Појам аутономије има две битне димензије.
Завршна разматрања о моделу зрелости који је предложио Хит своде се на
следеће: личност није прост скуп димензија и структура; личност се стално мења,
динамичан је и отворен систем. Претерана стабилност може довести до ригидности,
претерана аутономија може довести до самодовољности и егоцентризма. Суштина

190Хрњица
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зрелости је унутрашњи уравнотежујући принцип који омогућава остварење структуралне
интеграције.
Прегледом литературе о зрелости, Даглас Хит је нашао да се дефиниције зрелости
могу груписати у пет категорија, у зависности од аспеката који се истичу.191
1. Психолошко здравље или зрелост не подразумевају одсуство конфликта или
других проблема прилагођавања. То је пре један стил живота коришћен у решавању
животних проблема
2. Зрела особа остварује организациони или организмички интегритет који траје
дужи временски период. Она поседује адаптивну контролу која дозвољава стални развој
унутрашње организације
3. Зрела особа није имуна на дезорганизујуће утицаје. Пре би се могло говорити о
својству дуготрајних адаптивних реакција на стрес, које се систематски разликују код
зреле и незреле особе
4. Зрела особа има изразито трајне усмеравајуће мотиве, који помажу
организовање ка циљу усмереног понашања током дужег временског периода .
5. Зрела особа може бити описана као самопоуздана, ка реалности оријентисана и
социјално прилагодљива особа

7.3. ЗРЕЛОСТ КАО СТЕПЕН УСПОСТАВЉЕНЕ РАВНОТЕЖЕ У ЛИЧНОСТИ
Холистички модел на који се ослањају и хуманисти у објашњењу појма зрелости
даје најкомлетније и целовито објашњење ове проблематике. За Гордона Олпорта основ за
зрелост је проприум, за Абрахама Маслова самоактуализација, за Карла Роџерса то је
независност, а за Ериха Фрома слобода. Међутим, сви ови аутори слажу се да је зрела
личност интегрисана личност, да је способна да буде аутономна и јединствена, али у
добрим међуљудским односима, да је топла и емпатична са способношћу да разуме свет
друге особе, способна је да живи у складу са захтевима реалности и да перцепира себе,
тачније да самоперцепција особе не одступа од перцепције других људи. Подједнако је
битан како развој индивидуе тако и међуљудски односи у средини у којој та особа живи.
Из овога се може извести један од могућих начина да се схвати проблем зрелости – то је
однос диференцирања односно настајања засебних развојних аспеката током формирања и
191
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њиховог интегрисања односно структурисања у целину. Једно од могућих антрополошко –
филозофских одређења зрелости могло би да буде : „Зрелост није стање које треба да буде
успостављено, идеал коме конкретно људско биће треба да се управља, већ процес током
кога човек активира свој људски потенцијал за решавање проблема са којима се суочава
током своје егзистенције“ 192 Даља размишљања о овом проблему која су базирана на
хуманистичом схватању човека и природе упучују на тумачења зрелости као
„психолошког конструкта који означава степен постигнуте интеграције личности, степен
постигнутог склада између развојних потенцијала и постигнућа и степен успешности
интеграције у друштвену средину, уз вођење рачуна о основним нормама понашања и
основним вредностима средине којој човек припада“.193 Овакво одређење појма зрелости
чини се прихватљивим из разлога што интегритет личности не представља степен
структуралне

усклађености

диспозиционих

карактеристика

личности,

већ

степен

постигнутог функционалног јединства тј. степен за адекватно решавање проблема уз
минимум емоционалне дезинтеграције. Овај приступ указује да зрелост није стање већ
процес, који зависи колико од урођених предиспозиција толико и од појединца који је
спреман да ради на себи и да се развија

7.4. САМОСВЕСТ
У литератури јасно се истиче тенденција за одвојено разматрање проблема
самосвести или „ја осећања“ тј. свесног дела идентитета и укупног идентитета.
Самосвест се може дефинисати као „човеково ја, субјективно доживљен ентитет,
укупна свест о себи једне особе, процес који омугућава интеграцију опажања, осећања и
мисли о сопственој личности.“194 Ово одређење одабрано је у раду међу мноштвом других
зато што указује и на аспекте доживљаја сопствене личности и на интеграционе процесе
који омогућавају личности да обједињује у јединствен доживљај опажања, осећања и
мисли о себи, као и да их организује у времену и простору.
„Ја осећање“ је унутрашњег порекла, али захтева подршку средине да би се
стабилизовало. Једно од најважнијих ослонаца самосвести је лично име. Исто тако и тело
представља изузетно важан део осећања самосвести и извор сигурности. Такође однос
192Хрњица
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других људи према особи је важан извор стабилности самосвести. Пошто се човек
доследно понаша постоји тенденција да се и други према њему тако понашају. Уколико се
значајније промени наше понашање мења се и однос других људи према нама. Тада долази
до промена у доживљају сопствене личности.
Иако је човеково „ја“ најизраженији део животног простора, Дејвид Креч
(DavidKrech) и Ричард Крачфилд ( RichardCrutchfield) истичу да се „ја“ не налази нужно у
центру тог простора195. Што је једна особа више окренута себи, у смислу егоцентризма, у
томе је њено ја ближе центру животног простора. Све око те особе има смисла само под
услвомо да јој тренутно или потенцијално користи. Код особа код којих егоцентризам није
толико изражен, „ја“ се налази на периферији иако га је човек свестан.

7.5. ИДЕНТИТЕТ ЛИЧНОСТИ
Док је услов за оцену самосвести јасна представа о себи, дотле теорије идентитета
не садрже овај предуслов. Човеков идентитет је оно што човек јесте, без обзира на то да ли
је он тога свестан или није. Друга разлика је у томе што већина теоретичара „ја“ описује у
већој мери као посматрача, него ли као активну унутрашњу диспозицију, док се у основи
потребе за јасним идентитетом

тј. одговором на питање „ко сам ја“ налази снажна

унутрашња потреба за извесношћу и сигурношћу. Треће, појам „ја“ се односи на представу
себе у садашњости и прошлости, док појам идентитета укључује и замишљање себе у
будућем времену.
Схватање идентитета као проширене самосвести (ја осећање + несвесни
идентитет), најцеловитије је изложен у делу Ерика Ериксона (Eric Erickson)196. По њему
„психолошки исказано, уобличавање идентитета одвија се кроз процес истовременог
размишљања и посматрања, процес који се одвија на свим нивоима менталног
функционисања кроз који јединка доноси суд о себи у зависности од тога како процењује
судове других о себи Овај процес је највећим делом несвестан“.197 По Ериксону, процес
развоја идентитета делом је свестан делом је несвестан. Пошто је у питању процес
постигнуће је само привремено, па су промене својстава у оквиру идентитета могуће,

195Креч

Давид, Крачфилд Ричард, Елементи психологије, Научна књига, Београд, 1969, str. 216
Erickson Eric, Childhood and society,W. W. Northon.Co, New York, 1950.

196Видетиу
197Исто.
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поготову ако су настале под утицајем средине 198 . Док је у свесном делу идентитета
углавном позитиван део слике о себи, које су основа за стицање сигурности и
самопоштовања, у несвесном делу је тзв. лош идентитет. Он обухвата она својства
личности која нека особа не прихвата као своја, па их свесни део личности одбацује.
Опис појединих фаза у развоју идентитета омогућује да се схвати шта Ериксон
стварно подразумева под развојем овог важног дела личности, кроз које је желео да
нагласи универзалност развоја идентитета. Идентитет се формира кроз пет фаза (стицање
поверења,
идентитета).

аутономије,
199

иницијативе,

усвајања

одговорности

и

оформљења

Идентитет је оформљен крајем периода адолесценције, када се завршава

развој свих потенцијсала који су под генетским окриљем. Промене у личности се и даље
одвијају и човек по овој теорији пролази кроз још три фазе (интимност, репродукције и
инрегритета).
Дата дефиниција идентитета гласи: „Идентитет је процес растуће диференцијације
који постаје толико свеобухватнији уколико јединка постаје свесна ширења круга других
људи који јој нешто значе, од родитеља до човечанства.“200

7.6. ИНТЕГРИТЕТ ЛИЧНОСТИ
Док се идентитет односи на степен диференцијације интегритет се односи на
процес диференцијације и интеграционих процеса који омогућавају да диференциона
својства не изађу из склопа који називамо личност. Позиција неког фактора унутар
система зависи од улоге или функције коју дати фактор има унутар организма као целине.
Укупност свих фактора организованих у целину називамо организам. Приликом
проучавања динамике личности неопходно је размотрити динамику унутар и динамику
између система. Када се говори о процесу опажања, динамику унутар система чини скуп
фактора од којих зависи успешно опажање, док динамику међу системима чини узајамна
повезаност, нпр. процеса опажања и емоционалних својстава која се при опажању
активирају.
Материјал за интеграцију чине групе својстава личности које су најчешће
разврстане у: когнитивна, емоционална, социјална и морална својства. Свака од ових група
198Видетиу
199Хрњица

Erickson Eric, Childhood and society,W. W. Northon.Co, New York, 1950.
Сулејман, 1992, стр. 52.

200Исто.
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својстава представља релативно стабилне субсистеме. Остварење интегритета је као и код
идентитета процес, и једном јасно постигнуто јединство није трајно. Сваки нови сложени
скуп околности ставља човека у нову тест ситуацију.
При одређењу интегритета полази се од два одређења која се могу наћи у
психолошким речницима.

У речнику Инглишових интегритет се одређује као

“интеграција личности која обухвата организацију и сједињавање мотива и динамичких
тенденција једног лица чији је резултат складно узајамно дејство ових тенденција и
свођење унутрашњег сукоба на најмању меру.“201
До кризе интегритета долази када се потребе за сигурношћу и самопоштовањем
угрозе. Да би ублажила угрожено осећање сигурности и самопоштовања особа која је
доживела неуспех најчешће ће покушати да нађе друштвено прихватљиво објашњење за
неуспех. Напуштање реалности доводи до привременог смирења, али и сталне напетости
јер особа штити себе од тога да је неко други не упозори на реалност или да садржаји из
несвесног не продру у свест. Неуспех има најблаже последице када је личност свесна
правих разлога неуспеха, а може деловати и интегративно када се направи и унутрашњи
напор да се реалнијим избором грешка не понови.

7.7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О ПРОБЛЕМУ ЗРЕЛОСТИ
Ерих Фром, Абрахам Маслов, Карен Хорнај и други аутори унутар хуманистичке
струје у психологији сматрају да човек поседује инхерентна људска својства чијем
реализовању тежи. Хумана својства су по њима снажна унутрашња потреба, па као и
остале потребе имају тежњу да се испоље у понашању и онда када постоји отпор других за
њихово испољавање. Ова хумана својста су фактор који интегрише процесе у целину. Срж
хуманих својстава су независност, слобода, аутономија али и емпатија и топлина у
комуникацији. Иднетитет особе базира се на својству диференцијације мисаоних,
афективних и понашајних својстава која се процесом интеграције повезују у
функционалну целину. Постоје наслеђем дате предиспозиције за формирање идентитета и
интегритета али то су психолошки процеси који се не завршавају. Постоје услови у
спољашњој средини који могу довести до кризе идентитета и интегритета. По Фрому,
криза интегритета настаје када се у спољашњој средини створе услови који су опречни

201Инглиш

Х. Б., Инглиш А. Ч., 1972, стр. 51.
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људском развоју, односно када се појединцу намећу друштвене вредности што води
губитку индивидуалности. Сви аутори коју су наведени –Ерик Ериксон, Гордон Олпорт,
Карл Роџерс, Абрахам Маслов, Хари Саливен, Ерих Фром, Карен Хорнај, слажу се да је
услов за испољавање идентитета социјална средина и да се интегритет формира како кроз
интегративна својства свих диференцијалних аспеката у личности (развојни аспекти), тако
и кроз интеракцију појединца са спољашњом средином (социјални аспекти).
Рад се ослања на хуманистички концепт зрелости јер је он холистички тј. целовит.
По њему зрелост није стање које треба да буде успостављено, идеал према коме конкретно
људско биће треба да се управља, већ процес током којег човек активира свој људски
потенцијал за решавање проблема са којима се суочава током своје егзистенције. Зрелост
личности је психолошки конструкт који означава степен постигнуте интеграције личности.
Зрелост личности се најједноставније може описати као правилно расподељена енергија
између идентитета и интегритета једне личности. Суштину ове равнотеже чини баланс
између развојних процеса и процеса

интегрисања, којима је сврха да кроз социјалне

садржаје, недиференцирану представу особе о себи доведу у прихватљиве друштвене
форме. У овом објашњењу зрелост је схваћена као равнотежа између идентитета и
интегритета личности, незрелост се супротно томе може схватити као неравнотежа ових
аспеката личности. Незрелост се по овом холистичком моделу може испољити у три
различита појавна облика: конформизам, особењаштво и асоцијалне реакције које као
психолошку подлогу имају неразвијен идентитет и одсуство интеграционих процеса у
личности.

7.8. ЦЕЛЕТОИДИ И ЗРЕЛОСТ ЛИЧНОСТИ
Идентитет се односи на развој мисаоних, афективних и понашајних својстава
личности која су делом развојно условљена.

Са аспекта хуманистичке науке сва три

својства су подједнако важна за функционалност личности. Ако се неко својство мање
потенцира или чак и искључује онда се не може говорити о равномерном развоју
идентитета. Такав идентитет је псеудоидентитет. На пример, конформиста прихвата
наметнуте друштвене вредности ради постизања сопствених циљева и интереса. За ту
особу се не може рећи да пркоси друштвеним нормама, али на психолошком нивоу она
негира сопствене потребе, тако да је њен идентитет више друштвени него лични.
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Целетоиди често своје лично „ја“ потчињавају друштвеном „ја“ зарад успеха и славе. Они
формирају свој идентитет у складу са потребама медија и укусима публике, али тако губе
своју јединственост и индивидуалност. Униформисаност и конформизам су друштвено
условљени. Временом се развија нарцизам као одбрана од пољуљаног осећања сигурности
и самопоштовања које је последица подруштвљености идентитета и сузбијања потребе за
слободом и аутономијом, психолошким потребама подједнако важним за раст и развој
личности. Како је идентитет психолошки процес, он се може пољуљати у овако насталим
спољашњим условима. Продуктиван карактер подразумева подједнак развој сва три
аспекта идентитета али и превазилажење егоцентризма и способности да се саосећа и да се
разуме свет других људи. Нарцизам настао као одбрана организма од осећања
несигурности и недостатка самопоштовања само привремено успоставља нарушену
равнотежу, али оставља особу у трајном немиру, јер стално мора да се брани од других
људи који нису у складу са новонасталом псеудореалношћу и од унутрашњих садржаја
који не смеју да продру у свест особе. Тако усмерена енергија не може бити носиоц
уједињујућих процеса који су неопходни за интегритет личности.
Интрегритет

је процес интегрисања унутрашњих процеса (идентитета) и

спољашњих процеса (социјалне средине) у целину. Хуманистичка својства су фактори
интегрисања у целину, а то су слобода, независност, аутономија, емпатија, превазилажење
егоцентризма, топлина у комуникацији, реална слика о себи и способност решавања
проблема у складу са реалном ситуацијом. Интегритет је, исто као и идентитет
психолошки процес који се може мењати и који није завршен. Целетоиди у условима када
медији и публика од њих очекују да усвоје одређене вредности, жртвују сопствену
индивидуалност и стварају псеудоидентитет, јер потискују или негирају потребе за
слободом , независношћу, растом и развојем. Такав идентитет не може бити основа за
развој интегришућих својстава јер не само да су нарушена унутрашња својства (мисаони,
афективни, понашајни аспект карактера), већ су нарушени и процеси комуникације и
односа у спољашњој средини. Превазилажење егоцентирзма, екстензија ега прво на ужу, а
затим на ширу средину, емпатија и топла комуникација, услови су за развој спољашњих
процеса неопходних за интегритет. Нарцис није у стању да превазиђе егоцентризам, у
односе са другима улази из користи или будуће користи, не перцепира, не решава
проблеме у складу са реалном ситуацијом и нема реалну слику о себи. Ако целетоди
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развијају нарцизам као одговор на хипермедијатизацију и подруштвљеност идентитета,
онда се не може рећи да поседују уједуњујуће факторе идентитета и спољашњих процеса у
целину. Ово води кризи интегритета што може проузроковати ментално обољевање.
Зрелост се може описати као правилно распоређена енергија између идентитета и
интегритета личности. Фром зрелост изједначава са продуктивним карактером, Олпорт са
проприумом, Роџерс са степеном позитивне слике о себи, Маслов са степеном
самоактуализације. Сви ови појмови имају додирну тачку у посматрању човека у свом
тоталитету- као индивидуално и као друштвено биће. Хуманистичка својства су услов да
би се ови процеси интегрисали у целину. Потреба за слободом и независношћу је потреба
која се мора задовољити. Ако се негира или потисне долази до кризе идентитета и
интегритета, а самим тим и до застоја у сазревању личности. Конформизам, отуђеност,
униформност, нарцизам се не косе са друштвеним нормама, али негирају својство и тежњу
човека за растом и развојем, аутономијом и независношћу. Потреба целетоида да што дуже
остану популарни води конформизму и униформисаности. Они морају стварати имиџ који
се од њих тражи и очекује, јер су и медији тржишно оријентисани. То значи гушење сваког
покушаја посебности и јединствености, а самим тим и слободе и независности.
Конформизам, асоцијално понашање и особењаштво су у психолошкој науци прихваћена
мерила незрелости, јер воде кризи идентитета и дезинтеграцији обједињујућих својстава
личности у целину. Целетоиди су, може се рећи, незреле личности. Али с обзиром да је
конструкт зрелости психолошки процес, ако се промене услови који до тога воде може се
незрелост личности целетоида променити. Образовање (медија) треба да има кључну улогу
у неговању различитости и јединствености. Један од начина је увођење психологије медија
и психологије стваралаштва у школе, како би се млади едуковали и увидели праву страну
и смисао инстант славе и брзе и лаке зараде. Према Маслову метапотребе, као што су
потребе за лепотом, добротом и стваралаштвом воде утемељеним вредностима. Њихово
потискивање или негирање води метапатологијама.
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8. ХУМАНИСТИЧКА ЕТИКА И ПРОДУКТИВАН КАРАКТЕР КАО
РЕШЕЊЕ ОТУЂЕЊА МОДЕРНОГ ЧОВЕКА
Идеје просветитељства истицале су да је људски разум бастион за успостављање
референтног вредносно-етичког оквиракоји је давао одговор на питање ко је човек и куда
треба да иде. Мото просветитељства био је ослањање човека на његов разум. Резулат тога
била је релативистичка позиција која је имплицирала да су етичке норме и морални и
вредносни принципи ствар субјективног укуса, те да се стога не могу објективно
процењивати. Модеран човек нашао се у позицији коју је грчко просветитељство,
ренесанса и просветитељство осамнаестог века већ превладало, а то је положај жртве и
лаке мете за ирационалне вредносне системе.

8.1. ПРОБЛЕМ ЕТИКЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
Одлука између супротности као што су нпр. алтруизам и егоцентризам није само
ствар жеље. Овакве одлуке потребно је да се формирају уз помоћ рациа. Хуманистичка
етика своје идеје базирала је на рационалној одлуци самог човека. Да би тако нешто било
могуће човек мора добро да познаје пре свега самог себе, а тад ће моћи да разликује шта је
исправно, а шта није.

8.2. ХУМАНИСТИЧКА НАСУПРОТ АУТОРИТАРНОЈ ЕТИЦИ
У основи хуманистичке етике је избор који доноси човек на основу одређене
одлуке. Да ли ће та одлука бити продуктивна или не зависи од његовог разума. Само
појединац може знати шта је за њега добро. Уколико се доношење одлуке намеће споља,
мале су шансе да ће таква одлука бити продуктивна. Управно ауторитарна етика сматра да
су други ти који знају боље шта је појединцу потребно да би функционисао у датом
друштву.

8.3. КРИТЕРИЈУМИ УСПОСТАВЉАЊА ХУМАНИСТИЧКИХ ВРЕДНОСТИ
Етички хедонизам прва је смерница објективности. Нагласак је да ће човек увек
бирати пријатност уместо непријатност, односно бираће она понашања која ће га брже
довести у стање пријатности.Доста је аргумената који твре да пријатност не може бити
критеријум исправности, јер неки људи могу осећати пријатност док друге понижавају.
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Важан корак у успостављању објективног критеријума вредности била је модификација
хедонистичког принципа. Хуманисти се враћају на свој основни принцип, а то је да ће
човек поступати исправно ако познаје себе, што је елементарни услов за успостављање
етичког оквира.
Бити жив са аспекта хуманистичке науке није пасиван појам, то је динамичан
процес. То је постојање и развијање специфичних могућности и потенцијала организма.
Човек је део природе и има заједничке особине са припадницима своје врсте, али он је пре
свега индивидуа, јединствена и непоновљива. Највећи дар је управо та посебност
потенцијала које човек поседује, а њихово потпуно реализовање је идеал којем он треба да
тежи.

8.4. ОСНОВА ХУМАНИСТИЧКЕ ЕТИКЕ
Хуманисти сматрају да је неопходно да човек познаје себе како би успоставио
етички оквир. Психологија је наука која се бави изучавањем човека, његових
интрапсихичких

и

интерпсихичких

процеса,

те

су

зато

етика

и

психологија

комплементарне научне дисциплине.Човек да би био продуктиван мора бити активан. У
тој активности он треба да сачува своју индивидуалност али и да гради и ствара контакте
са другима. Срећа није недостижан идеал – остати свој али и прихватати и волети друге.
Барух Спиноза врлину види као деловање човека уз помоћ разума на основу
тражења сопствене користи. Такође врлина је и живети и одржавати своје биће202. Под
одржавати своје биће, Спиноза подразумева постати оно што неко потенцијално јесте, а
врлина је развијање специфичних могућности сваког човека. То је стање у којем је он
најхуманији и основа је за добро а лоше је све оно што човека спречава да реализује тај
идеал. Спиноза исто ако и Аристотел сматра да човек добру може тежити једино кроз
активност. Активна употреба човекових снага за реализацију свих потенцијала које су за
њега специфичне доноси спокој, док је потиштеност резултат немоћи, због спутавања
снага које воде ка индивидуалности и слободи. Спиноза се радикално супротставља
ауторитарној етици, јер је средиште у самом човеку, а не у спољњем окружењу које има
тенденцију да му намеће шта је за њега најбоље.Критеријум за успостављање моралних

202Спиноза,

Барух, 2011, стр. 84.
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начела може бити успостављен када човек освести своје потенцијале и ослободи енергију
за њихову реализацију.203
Најзначајнији савремени заступник научне етике је Џон Дјуи John. Као Спинозa и
он сматра да се до објективних вредносних судова може доћи уз помоћ снаге људског
разума204. По њему су раст и развој у основи човекове природе и то је такође циљ живота.
До вредновања по Дјуиу долази када нешто не ваља, када представља сметњу или када
постоји фрустрација која се треба уклонити. Уз вредновање иде интелектуални фактор,
фактор истраживања јер ће се једино тако задовољити постојећа потреба или недостатак.
Циљ је последњи чин у низу, а средства су чинови о којима се мисли пре и који доводе до
циља. По Дјуиу средсво и циљ нису у дихотомији, они не представљају разлику у
реалности, већ разлику у суду. Ово наглашавање разлике у односу између средстава и
циљева важна је тачка у развоју теорије рационалне етике.

8.5. ХУМАНИСТИЧКО-ОБЈЕКТИВИСТИЧКА ЕТИКА
Развитак хуманистичко-објективистичке етике као примењене науке зависи од
развитка психологије као теоријске науке. У фокусу изучавања етике је људски карактер
на основу којег се може закључити да ли особа живи продуктивно. Задатак етике је
проналажење одговора на питање шта је то продуктиван карактер и као га реализовати.205

8.6. ВРЕДНОСТИ ХУМАНИСТИЧКЕ ЕТИКЕ
Тежња пријатности и тенденција ка уживању у основи је теорије хедонизма.То
радикално и наивно хедонистичко становиште довело је до проблема који припадници ове
струје нису могли да реше – до потпуно субјективног карактера њихових принципа. Први
покушај ревидирања овог становишта учинио је Епикур (Epicurе). Иако је инсистирао на
ужитку као сврси живота, сматрао је да не треба желети све ужитке, с обзиром да неки од
њих касније проузрокују више проблема него што имају користи. Суштину пријатности и
уживања видео је у осећању сигурности, а недостатку осећања немоћи.Он је тежиотоме да
људи увиде да је пријатност повезана са особинама личности као што су: духовност,

203Фром

Ерих, 1985, стр. 30.
1964,стр. 254.
205Фром Ерих, 1985, стр. 20.
204DeweyЈоhn,
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срдачност, исправност. Ови наводи остали су само на теоријском разматрању, без научних
доказа.
Филозофикоји се нису слагали са теоријом хедонизма, покушали су да дају
одговоре који се не би заснивали на пуком теоретисању. Платон је сматрао да се срећа
може објективно дефинисати, али под условом да садржи рационалну функцију, тачније
функцију спознаје. 206 Он је ово покушао подупрети теоријом да ужитак не извире из
појединачног аспекта већ из тоталитета личности, тако да добри људи имају истините, а
лоши лажне ужитке.
Аристотел је сматрао да субјективни доживљај ужитка није релевантан. Валидни
ужитак је онај који стимулише способности и ослобађа енергију за остваривање
потенцијала. Ужитак који не може бити валидан је онај који служи за остваривање
најнижих људских порива. 207Само прва врста ужитка може ностити епитет истинског и
правог и она води самоспознаји.208Да би се ова врста ужитка реализовала неопходан је
разум. Човек је биће које уз помоћ разума може да донесе одлуку и да процени који је
прави ужитак.Аристотелов концепт ужитка подсећа на концепт интегрисане и зреле
личности.
Спиноза је међу првима који је теорију поткрепио и емпиријским доказима. Он је
уживање поистоветио са радошћу. Радост није сама себи циљ, већ је она последица
човекове продуктивности. 209 Човек није нужно радостан, али је радостан човек увек
продуктиван. У продуктивности Спиноза види извор човекове мотивације и снаге.
У филозофским списима Херберта Спенсера (HerbertSpencer) дато је једно од
најсвеобухватнијих и најсистематичнијих разматрања о принципу ужитка.

Спенсер је

сматрао да бол има функцију опстанка врсте. Како је еволуција напредовала човек је
научио да избегава бол. Како је некада бол имао функцију опстанка, на вишем степену
еволуције ту функцију има ужитак. 210 Спиноза је сматрао да научници који покушавају

206Милић

Бранко, „Етика античког доба“, Ка филозофији - избор
текстова,filozofskitekstovi.wordpress.com/2012/10/24/etika-antičkog-doba/
207Аристотел, 2013, стр. 24.
208Исто.
209Милић Бранко, „Етика - Барух де Спиноза“, Ка филозофији - избор
текстова,https://filozofskitekstovi.wordpress.com/2010/08/18/baruh-de-spinoza-etika/
210Милић Бранко, „Херберт Спенсер – улога државе у односу јединка – врста“, Ка филозофији –
избортекстова, http://filozofskitekstovi.wordpress.com/2012/03/04/h-spenser-uloga-države-u-odnosujedinka-vrsta
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ужитак свести на егоцентичну тенденцију карактеристичну за човека, греше. Ужитак је
део социјалне компоненте човека, а социјална компонента је неопходна за развој друштва.
Схватањима Аристотела, Платона, Спинозе и Спенсера заједничке су идеје да
човек који познаје себе зна шта је за њега исправно. Човек који познаје себе тежи ужитку
као извору продуктивности. У целом процесу кључну улогу има човеков разум, а самим
тим није све ствар жеље и воље већ постоји и објективан критетијум за процену.

8.7. КВАЛИТАТИВНЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УЖИТАКА
Анализа кавалитативне разлике између различитих врста ужитка разрешава
дихотомију између концепта уживања и етике.Психоанализа покушала је да да одговор на
питање зашто човек тежи уживању. Закључак до којег су дошли јесте да се човеку при
уживању лучи серотонин јер се ослободио бола.211. Природа свих физиолошких потреба
огледа се у томе да када се оне реализују долази до биолошких промена, односно долази
до смањеног лучења кортизола (хормон стреса), а повећаног лучења ендорфина (хормон
среће).Психолошка реакција организма на ову промену огледа се у ужитку. Други тип
ужитка, различитог квалитата произилази из психолошке напетости. Особа може осећати
да потреба долази од захтева њеног тела, која је у суштини одређена ирациуоналним
психолошким потребама. Тако, она може осећати јаку глад, која није узрокована
физиолошким процесима у организму већ ирационалним психолошким потребама.
Постоји разлика између физиолошких потреба, као што су потреба за храном и
сном и психолошких потреба, које не морају бити рационално утемељене.При задовољењу
првог типа потреба отклања се физиолошка нелагода. Код психичких потреба проблем
настаје што се њиховим задовољењем напетост често не отклања. Ирационалне
психолошке потребе и жеље су незасите. Жеља завидне, садистичке особе не нестаје са
задовољењем, осим можда тренутно. Оне су незасите јер извиру из унутрашњег
незадовољства. Недостатак продуктивности, беспомоћност и страха корени су тих
ирационалних жеља. Чак и када би човек испунио све своје деструктивне жеље, то не би
изменило његову карактерну структуру и тако би незадовољство остало. Те особе где
спадају и целетоиди, замишљају да ће стално увећавање задовољстава излечити похлепу и

211

Хол С. Кевин, Гарднер Линдзи, 1983, стр. 60-67.
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поново успоставити нарушену равнотежу. Али то је зачарани круг из којег особа не може
изаћи осим ако не ослободи своју енергију за продуктивност.

8.8. ДРУШТВЕНО СТРУКТУИРАНИ НЕДОСТАТАК
Ако узмемо да се деструктивност јавља једино када човек не успе да оставри своје
потенцијале или кад остане осујећен у покушају да их оствари, опет остају бројне критике
упућене хуманистима и њиховом схватању људске природе. Човек је по природи добар, он
постаје рушилац када не оствари све своје могућности. Деструктивност може постојати
једино у одсуству продуктивних снага које су блокиране из субјективних или објективних
разлога.
Други приговор хуманистичкој етици односи се на то да је човек биће које може
бити

мотивисано

уз

помоћ

подстицаја,

позитивног

или

негативног.По

Ериху

Фрому,Харију Саливену и Карен Хорнај,ментална и физичка равнотежа је интрапсихички
процес, односно та тежња долази изнутра, она не може бити наметнута споља.212
Претпоставка хуманиста је да човек има природан нагон за растом и интеграцијом,
то није неки апстрактан идеал, већ он произилази из саме природе човека.Особа има
способности да говори, да мисли, да осећа. Када би те способности биле оштећене особа
не би могла интегрисано да живи. Ако се и једна од тих способности ускрати, човек више
није у равнотежи. Ако особа себи нпр. ускрати потребу да воли, она ће патити, чак и када
се опхрва ирационалним потребама, чијем задовољењу тежи, остаје емотивно празна и
неиспуњена.
Узрок човекове негације да реализује своје моћи, треба наћи у самом људском
егзистирању које карактерише егзистенцијална дихотомија. Једини начин да особа воли
себе и друге, да задржи своју индивидуалност, а да прихвата различитост, јесте да живи
продуктивно. Уколико не успе он не може постићи унутрашњу равнотежу и интеграцију.
Особа бива растргана и терана да побегне од себе, од осећања беспомоћности, немоћи које
су нужне последице неуспеха.
Спиноза је још пре неколико стотина година јасно дефинисао проблем друштвено
структуираног недостатка. Он је писао: „Када неке људе обузме опсесивно размишљање
они почињу да виде ствари које нису физички опипљиве. У тим ситуацијама многи ће рећи

212Видети

у Фром Ерих, 1985.
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да та особа, којој се тако нешто привиђа, није нормална. Ја уочавам парадокс. У друштву
имамо људе маничне и опсесивне који од материјалног праве култ. За њих друштво неће
рећи да нису нормални, већ да су материјалисти, егоцентрици и сл. Мишљења сам да је
похлепа облик лудила иако не постоји званична дијагноза за похлепног човека „ 213 У
модерном друштву постоје особе, ко што су на пример целетоиди које поступају и осећају
као аутомати. Ове особе не доживљавају ништа што је само њима карактеристично. Оне
себе доживљавају као особе какве они мисле да треба да буду. Две се тврдње са аспекта
хуманистичке науке могу изрећи о тим особама. Прва је да гуше своју индивидуалност
како би се адаптирале очекивањима других. Друга тврдња односи се на то да и сами себе
доживљавају као робу коју морају што боље да уновче. Систем вредности тржишно је
усмерен и потрошачка култура

спасавају већину целетоида од појављивања неурозе,

пружајући им осећање сигурности и постигнућа, сматрајући униформисаност и губитак
индивидуалности као врлину. Међутим чињеница је да друштвена структура не може дуго
да спречава продор манифестне неурозе, јер потребе за слободом, независношћу, љубављу,
растом и интеграцијом личног „ја“ не могу бити спречене, оне су својствене људској
природи.

8.9. ОДГОВОРНОСТ КАО УСЛОВ МОРАЛНОГ СУДА
По једном мишљењу човек зависи од спољних фактора који не зависе од
њега.Идеја да човек утиче на своју судбину је нереална. Из ове претпоставке може се
извући поента да човек не може да сноси одговорност за своје изборе, јер он не утиче
директно на њих. По супротном мишљењу човек има слободну вољу коју може
употребити без обзира на психолошке или спољне околности, зато је он креатор својих
избора и за њих треба да преузме одговорност.
Са аспекта хуманистичке етике воља није апстрактна човекова снага која је
одвојена од његове личности. Особа која изабере продуктивну оријентацију свесна је
својих одлука и познаје себе и друге да може да поступа у складу са етичким и вредносним
системом. 214 Непродуктивној особи, која није успела да развије те особине недостаје та

213Спиноза
214Видети

Барух, 2011, стр. 55.
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воља. Човек је једино биће обдарено разумом и савешћу. Зато он није немоћна жртва
околности. Способан је да утиче на силе унутар њега самог, а самим тим и на силе изван
њега. Тако добрим делом контролише услове који делују на њега. Разум и савест
омогућавају човеку да буде активан учесник у сопственом животу, да преузима
одговорност за свој живот и поступке. Он може одабрати да развија снаге, моћи и
потенцијале специфичне за њега и тако да развија своју продуктивност или се може
препустити деструктивним и ирационалним силама зато што му је то лакше. Није спорно
да ли човек бира, већ шта бира. Могућност да бирају, али не било шта, не оно што је лакше
и не захтева знање и труд, стоји и пред целетоидима.

8.10. САМООТУЂЕЊЕ КАО МОРАЛНИ ПРОБЛЕМ ДАНАШЊИЦЕ
Паралишући ефекти силе не почивају само на страху већ и на нереалном
очекивању да ће им ауторитарна особа пружити заштиту и сигурност, ако они буду
субмисивни.Човек се тада магијски ослобађа окова доношења одлука и преузимања
одговорности. Када особа зна где припада, макар била и понижавана, доживљава
олакшање и ослобађа се несигурности.
Подвргавајући се тој сили - доминацији, човек губи своју снагу - моћ. Саставни
део среће је слобода. Нема истинске среће без слободе и обрнуто. При томе не мисли се на
слободу да човек ради шта хоће без одговорности, већ да човек оствари све своје
могућности и потенцијале. У демократским друштвима човек се можда не клања
ауторитарном вођи или цркви али се клања моћи, анонимној сили тржишта, успеха и
јавног мњења. Човек је упао у моралну конфузију јер је постао неодговоран према својој
личности. Потврда за то види се у изгубљеној јединственост појединца, да је особа постала
инструмент за циљеве изван ње саме – што је карактеристично и за категорију особа као
што су целетоиди.
Фјодор Достојевски је написао: „Ако нема Бога све је допуштено“.215 Хуманисти
заузимају супротан став: када је човек продуктиван, он зна шта је исправно.Бити
продуктиван значиупотребити енергију за напредак и за развој, а не за потчињавање и
деструкцију, бити продуктиван у својој основи значи бити хуман (human – човек). Док

215Достојевски
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особа верује да је срећа у спољашњем окружењ, решења ће тражити од других, уместо да
их тражи тамо где заиста јесу − у себи.

8.11. ЦЕЛЕТОИДИ И ХУМАНИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ
Фром је био психолог и аналитичар, али и практичар који је на основу
дугогодишњег рада и искуства у пракси дошао до закључака да су хуманистичке
вредности у самој човековој природи, моралне норме произилазе из карактера, а њихово
негирање доводи до нарушавања менталне равнотеже.Срж хуманистичких вредности су
слобода, аутономија, независност, емпатија које су у основи структуре зреле и интегрисане
личности односно продуктивног карактера. Продуктивни карактер је за Фрома основа
врлине, без које особа не може да ослободи све своје потенцијале и моћи. Овај карактер
подразумева подједнако развијена својства мишљења, осећања и понашања (основа
идентитета) и њихово интегрисање у целовит систем (основа интегритета). Уједињујуће
снаге су слобода, независност, аутономија, емпатија, топлина у комуникацији, способност
да се разуме свет других људи, реална перцепција себе и решавање проблема у складу са
реалношћу. Ако су ова хуманистичка својства која су психолошки процеси са тенденцијом
да се остваре, потиснути, негирани или занемарени, неће се ослободити енергија за
интеграцију својстава личности у функционалну целину. То доводи до незрелости
личности и менталних проблема.
Ако се целетоидима блокира тенденција за растом, интеграцијом, слободом ,
јединственошћу и реализацијом њима својствених потенцијала, велика је шанса да ће се та
енергија каналисати у деструктивност према себи и другима. Нарцизам је једна форма
самодеструктивности јер блокира способност особе да воли и отуђује особу од њених
снага и моћи. Медији подржавају униформност и недостатак индивидуалности ове групе
људи, због постизања профита. Ове особине подижу на ниво врлине. Целетоид стиче
лажно осећање сигурности и постигнућа јер је добио своје место у систему који надилази
снаге и моћи саме особе. У таквим условима срећа се изједначава са успехом, новцем,
популарношћу, а не са реализацијом сопствене продуктивности. Потребе за слободом,
растом и развојем се могу негирати и потискивати али не могу нестати. Особа је испунила
све циљеве и жеље али је и даље несрећна и незадовољна. Када се блокира урођена
тенденција да особа расте и да се развија, тада се енергија каналише у супротном смеру и
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постаје деструктивна. Ирационалне жеље су незасите. Жеља целетоида за славом, успехом
и новцем, не нестаје са задовољењем, осим можда тренутно. Оне су незасите јер проистичу
из непродуктивног карактера.
У раду фокус није на моралној осуди понашања целетоида, нити је на осуди
њихове личности. У потрошачкој култури, каква је наша, медији су усмерени на профит,
али то не значи да појединци треба да остану пасивни. Постоје активности које се могу
предузети у друштву, а које би допринеле смањењу хиперпродукције целетоида. Акценат
је на пружању услова који ће им омогућити да освесте проблем. Један од тих услова је
образовање (медија), кроз трибине, радионице на којима би се објаснио значај метапотреба
(потребе за добротом, лепотом, стваралаштвом и сл). Ако се ове потребе негирају или
потисну, као што је то случај код целетоида, долази до стварања метапатологија. Други
вид активности односи се на образовање младих људи ради откривања тамногналичја
славе целетоида, кроз увођење предмета у школама као што су: психологија медија,
психологија стваралаштва и психологија личности.
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ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО РАДА

9. АНАЛИЗА САДРЖАЈА СА ДИСКУРСНИМ АНАЛИТИЧКИМ
ПРИСТУПОМКАО ОСНОВА ЗА МЕТОДОЛОШКИ ОВИР
Анализа садржаја је метода у друштвеним наукама која служи за проучавање
садржаја комуникације. Она је метода за објективну, систематску и квантитативну анализу
очигледног садржаја саопштења (штампе, радио – емисија, књига, филмова). Подразумева
и налажење адекватне јединице анализе. У блиској је вези са проналажењем значења,
односно тумачењем значења у херменеутици и семантици.Друштвена стварност није
нешто једноставно што се открива, него нешто што се активно креира кроз смислене и
значењске интеракције односно дискурсе.
9.1. АНАЛИЗА САДРЖАЈА
Разлог зашто је ова метода одабрана у истраживачком делу рада је што се у све
сложенијем свету и неограниченом преплитању различитих културних, идеолошких,
друштвених, медијских и других контекста, у неограниченом броју односа који се јављају
у друштвеној пракси - истом медијском садржају преписује различито значење. Методом
анализе садржаја која у својој суштини припада позитивистичкој научној парадигми могу
се обухватити и поуздано анализирати све могући варијетети односа који се јављају у
друштвеном комуницирању.
Анализа садржаја је методистраживањапубликација које се могу наћи у
медијима,што укључује писмене записе и аудитивне и визуелне записе, који су биле вид
комуникације између људи.Циљ ове методеје да: дефинише тип поруке која је у
основисваке комуникације, направи њихов систем, да их повеже са релевантним
социјалним окружењем и да повеже конкретан запис са реалном друштвеном ситуацијом,
односно да прикаже одређени материјал у конкретном културно-друштвеном контексту.216
Анализа садржаја превазишла је статистичке оквире који су се огледали у пуком
бројању одређених речи, из којих се потпм вршила анализа. Данас је кључан контекст и
целина текста.217Дакле, не ради се само о пребројавању и присутности одређених записа у
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217Михаиловић

144

медијима, већ се тумачи значење целине тог записа у релевантном социјалном
окружењу.Данас се метод анализе садржаја примењује у свим друштвеним наукама, као
што су комуникологија, социологија, политикологија и сл. Такође је уочен велики
допринос ове методе у области примењеног маркетинга.
Истраживачко питање у овом раду је да ли у групи целетоида постоји изражен
нарцизам и да ли до тога долази због непродуктивног карактера и псеудоидентитета. Овде
постоји корелација друштвених, културолошких и медијских фактора који утичу на
личност целетоида.Метод анализе садржаја подразумева целовит приступ -одређени
медијски запис, писмени, аудитивни или визуелни, посматра се као целина и у
релевантном социо-културном окружењу, а битан фактор је и принцип реланепримене у
одређеном временском контексту.У складу са принципом целовитоси ова метода не
искључује бројчано-статистички метод. Квалитативна анализа медијских записа и њиховог
значења на релевантну друштвену средину у реалном временском контексту подразумева
и одређени систем и класификацију. Овим принципом одбацује се једнострано тумачење
методе анализе садржаја у научно-емпиријском смислу, који је подразумевао да су
објективни подаци само они који се добију квантитативном обрадом и анализом.218

9.2. ДИСКУРС АНАЛИЗА
Дискурс анализа и њено значење се „креира, подржава кроз производњу,
дистрибуцију и конзумацију текстова (медијских садржаја), она се јавља кроз интеракције
између друштвених група у којима су дискурси смештени.“ 219 Дискурс анализа је
методологија заснована на две примарне предпоставке: прва – дискурс анализа заснована
је на снажној друштвено-конструктивистичкој епистемологији; друга – дискурс анализа
израста из уверења да се значење и смисао друштвене реалности јавља из међусобног
садржаја (текстова), названих дискурсима, који свету доносе нове идеје, предмете и
праксу. Дискурс је веома конкретан у производњи материјалне стварности и праксе коју је
прозвао. Управо зато се дискурс дефинише као систем садржаја (текстова) који директиве
и усмерења претвара у стварност.220 Све док су дискурси уграђени у текстове , дискурс
анализа подразумева систематско истарживање садржаја како би се пронашли докази
218Бранковић
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њиховог значења и смисла као и начин на који се тај смисао и значење преводи у
друштвену реалност.221
9.3.ИСТОВРЕМЕНА УПОТРЕБА АНАЛИЗЕ САДРЖАЈА И ДИСКУРС АНАЛИЗЕ
Дискурс анализа бави се односом текста и контекста , анализа садржаја фокусира
се на сам текст апстрахован од контекста. Док се дискурс анализа бави развојем значења и
начином на који се током времена мења, анализа садржаја претпоставља конзистентност
значења (смисла) које омогућава кодирање и пребројавање. Заједно омогућавају спој
епистемологије и онтологије, квантитативног и квалитативног у циљу поузданог
истраживања друштвене реалности, што је заједничко за обе методе.
Да би се успешно превазишло редукционистичко схватање методе анализе
садржаја (која је своди на квантитативну анализу)

и да би се увидела неопходност

холистичког приступа ове методе у комуниколошким наукама (приступ који повезује,
друштвене, културолошке и медијске факторе који утичу на одређену друштвену појаву),
треба разумети да се дискурс анализа и анализа садржаја као методе баве истраживањем
друштвене реалности. Разматрајући пажљиво дискурс анализу и анализу садржаја може се
раћи да им је крајње полазиште исто – не постоји податак који није посредован. Када је
реч о друштвеним наукама , а посебно истарживању медија и масовних комуницирања,
приступ истраживачким питањима са вишеструких методолошких полазишта

тзв.

тријангулација – идеалан је, јер тако добијени резултати вишеструко су ојачани и јасни.222
Када се гледа са аспекта објеката и проблема истраживања, анализа садржаја и
дискурс анализа веома се добро уклапају у триангулацију. Дискурс анализа обезбеђује
богате контекстуалне податке, и „велику слику“ окружења у којем се комуникациона
активност обавља и под лупу ставља све критичне поруке. Прикупљање тако различитих
података анализа садржаја може да искористи како би креирала реалистичну , збирну
слику тог „мора порука“, које су доступне кроз различите публикације и у различитим
временским периодима.

Булатовић Горан, Булатовић Љиљана, Бубуљ Милан, „Моделовање методологије за анализу
садржаја са дискурсним аналитичким приступом“,
http://www.academia.edu/1385670/MODELOVANJE_METODOLOGIJE_ZA_ANALIZU_SADR_AJA_SA_DISKURS
NIM_ANALITICKIM_PRISTUPOM(2014/02).
222 Исто.
221
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Иако анализа садржаја и дискурс анализа долазе из различитих филозофских
основа, оне јесу комплементарне јер обезбеђују алтернативне погледе и перспективе
везане за улогу медијског језика у друштвеним студијама. Управо стога оне су
комплементарне у смислу онога што се може добити као резултат супротстављене
онтологије и епистемологије, квалитативног и квантитативног.

10. НАЦРТ АНАЛИЗЕ САДРЖАЈА СА ДИСКУРСНИМ
ПРИСТУПОМ
10.1.ОСНОВНА И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ
Основне хипотезе од којих се полази у истраживању, а које су у складу са
предметом и циљевима рада су генерална или општа хипотеза и посебне или појединачне
хипотезе.
Генерална или општа хипотеза: Претпоставка је да хипермедијатизација
целетоида, која је друштвено и културолошки условљена, утиче на њихову личност,
односно доводи до стварања псеудоидентитета.
Посебне хипотезе:
Х1: Претпоставка је да је нарцизам израз непродуктивног карактера и
псеудоидентитета
Х2: Претпоставка је да ако постоје особине личности заједничке већем броју
целетоида, постоји друштвени карактер целетоида.
Х3: Претпоставка је да етичке норме и вредносни судови доприносе стварању
здравог друштва
Х4: Претпоставка је да су индивидуалност, слобода и љубав изрази продуктивног
карактера, који је услов за човеков потпуни раст и развој, а самим тим и за развој друштва.

10.2.ВРСТЕ АНАЛИЗЕ САДРЖАЈА
Анализу садржаја можемо сврстати у две категорије – према предмету
истраживања и према одабраном начино- истраживачком поступку.223
223Михаиловић

Добривоје, 1999, стр. 202-206
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Категорија предмета истаживања
Категоријом предмета истраживања анализира се следеће: 1) медијски садржаји –
написи у новинама као и садржаји на интернету и 2) сликовни садржаји – фотографије,
плакати, цртежи.
Предмет посматрања су постојећи документи, медијски садржаји (новински и
стручни чланци о целетоидима, садржаји са интернета и фотографије целетоида).
Примењује се секундарна метода која се базира на већ прикупљеним и класификованим
подацима. У оквиру секундарне методе користе се резултати претходних истраживања и
стручна литература.
Категорија научно-истраживачког поступка
Примењује се квалитативни холистички поступак, јер је квалитативна анализа у
блиској вези са херменеутиком и семантичким проналажењем значења, односно тумачења
значења. Овим поступком даје се одговор на питање шта и како.
Квалитативна методологија треба да се одликује холистичким, односно целовитим
приступом, који је усредсређен на детањну анализу мањих сегмената али њихово
суштинско разумевње могуће је једино ако се посматра у релевеантном временском и
друштвено-културолошком окружењу.

224

Добијање података из научно-емпиријског

контекста који подразумева бројчану и статистичку обраду не укључује важнан аспект, а
то је посматрање.Посматрање медијских записа дозвољава особи која врши истраживање
да учи важне поруке које се путем текста (вербално) или слике (невербално)преносе.Особа
која анализира записе такође има прилику да директно долази до података који су
релевантни јер су везани за одређен временски и друштвени контекст.На основу тако
добијених података могу се извући закључци који указују на одређен етичко-вредносни
референтни оквир.Да би се избегло редукционистичко схватање методе анализе садржаја
(квантитативна анализа речи), и ради постизања циља (квалитативна методологија са
холистичким приступом), комбинују се метода анализе садржаја и дискурс метода.
Дискурс анализа обезбеђује веома богате контекстуалне податке, обезбеђује „велику
слику“ окружења у којем се комуникациона активност обавља и под лупу ставља све

224Naccarato

L. John, Content analysis as a predictive metodology, Journal of Advertising Research, London,
1998, str. 19-33.
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критичне поруке. 225 Прикупљање тако различитих података анализа садржаја може да
искористи како би креирала реалистичну, збирну слику тог „мора порука“, које су
доступне кроз различите публикације и у различитим временским периодима.
Основна јединица анализе
За методу анализе садржаја од суштинске важности је одређивање основне
семантичке јединице која се тражи, препознаје и описује кроз текстуални и сликовни
садржај. Та јединица може бити одређена било као непосредна језичка целина (реч,
синтагма) или смисаоно , као неки сложен појам.
У складу са циљевима истраживања основна јединица анализе у овом раду је
сложен мисаони садржај и конструкција, коју представља (не)продуктиван карактер. Ова
категорија тражиће се и описивати у писаним и визуелним садржајима.

10.3.РАЗРАДА ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА АНАЛИЗУ САДРЖАЈА226
1) Проблем који треба решити: да ли у групи целетоида постоји изражен
нарцизам и да ли до тога долази због непродуктивног карактера и псеудоидентитета, као
последице њихове хипермедијатизације.
Оно што је побудило радозналост за истраживачки рад јесте претпоставка да су
целетоиди друштвени феномен који је настао под утицајем потрошачког друштва и
тржишно оријентисаних медија. Овакво друштво и култура поспешују масовну појаву
целетоида а хипермедијатизација којој су изложени значајно утиче на њихову личност.
Претпоставка је да непродуктиван карактер води појави нарцизма и псеудоидентитета код
целетоида. Продуктиван карактер, како га дефинише Фром , је способност продуктивног
мишљења, продуктивна љубав и слобода. Продуктивно мишљење односи се на развој
интелектуалних потенцијала који су човеку дати , али и способност

креативног

рамишљања. Продуктивна љубав, односи се на односе базиране на емпатији,
солидарности, поштовању свог идентитета и интегритета али и идентитета и интегритета
друге особе као и на заинтересованости за срећу, раст и развој вољене осбе. Слобода се
Булатовић Горан, Булатовић Љиљана, Бубуљ Милан, „Моделовање методологије за анализу
садржаја са дискурсним аналитичким приступом“
http://www.academia.edu/1385670/MODELOVANJE_METODOLOGIJE_ZA_ANALIZU_SADR_AJA_SA_DISKURS
NIM_ANALITICKIM_PRISTUPOM(2014/02).
226Методолошки кораци за разраду истраживачког пројекта за анализу садржаја преузети су из
Бранковић Србобран, 2009.
225
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односи на способност да се поднесе издвојеност и усамњеност сопственог „ја“, без
потребе да се особа потчињава снагама изван ње саме као и без потребе да се над неким
или нечим доминира. Слобода се такође односи на развој јединствености и посебности
појединца. Са апекта хуманистичке етике, на којој се рад базира (јер човека посматра у
тоталитету), најважнија психолошка потреба је потреба за растом и развојем и
остваривањем свих човекових потенцијала и могућности. То се посебно односи на
способност креативног и критичког мишљења као и на способност за емотивни доживљај.
Истраживањем се жели показати да је реализација ове потребе основа за продуктиван,
здрав и срећан живот.
Карактер одређују мишљење , осећање и поступање појединца. Претпоставка је да
већина припадника групи целетоида има заједничке карактеристике, те стога може се
говорити о њиховом друштвеном карактеру. У фокусу је одговор на питање шта целетоиде
наводи на униформност у понашању и губитку јединствености и посебности односно
индивидуалности. Ово је посебно видљиво у везивању и зависности њиховог
самопоштовања од успеха и популарности, где је личност појединачног „ја“ целетоида у
служби њиховог друштвеног „ја“. Они су производ потрошачке културе и тржишно
усмерених медија и средство су манипулације система капитала. Претпоставка је да њихов
карактер није продуктиван јер не развијају стваралачко и критичко мишљење, потчињавају
се системима изван њихових снага и моћи, као што су јавно мњење и медији, своје
самопоштовање везују за медијску популарност и успех, не поспешују своју посебност и
јединственост, јер тржиште од њих захтева униформност у изгледу и понашању (ради
профита). Временом се као израз овакве непродуктивности јављају нарцизам и
псеудоидентитет. Претерана заокупљеност собом води себичности која се рефлектује у
односу целетоида према себи и другима. Али потреба за растом и развојем и остваривањем
свих потенцијала који су човеку дати је најважнија, она се може потиснути али не може
нестати. Њена негација и потискивање воде дезинтеграцији личности, несрећи и
менталним проблемима. Истраживањем се жели показати да освешћивање ове потребе
води продуктивном, здравом и срећном животу.
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2)Који су циљеви истраживања
Циљ истраживања је сам опис појаве кроз коришћење квалитативне методе на
непосредном предмету истраживања.
3)Одређивање предмета истраживања
Популација је група целетоида (целетоид - народна микрозвезда,целетоид антијунак и целетоид - микрозвезда таблоида); и стручњаци (психолози и други експерти)
који се баве тематиком познатих личности.
Садржај који се анализира су текстови на интернет портала и страница и интернет
издања дневних новина који се односе на нарцизам и псеудоидентитет као изразе
непродуктивног карактера целетоида. Они се могу огледати кроз некритичко и
нестваралачко мишљење, претерану заокупљеност собом (индикатор нарцизма), зависност
од друштвених мрежа (потчињавање личног „ја“ друштвеном „ја“), униформност у изгледу
и понашању (индикатор за губитак индивидуалноати и јединствености), кроз скандале,
појаве емотивних и менталних проблема, поремећаје у понашању

(индикатори

дезинтеграције личности), а све као последице непродуктивног карактера. Такође се
проучава и стручна анализа психолога и других експерата из ове области.
Просторно и временско одређење - представљање групе целетоида у Србији, у
временском периоду од 01.04.2013 - 01. 04. 2014. ; просторни обухват –интернет странице
које се баве таблоидним звездама у Србији и дневне новине националног значаја у Србији
које имају online издања. Са тематског становишта не анализирају се сви бројеви дневних
новина и све интернет стране које се баве звездама. Фокус је на оним новинским чланцима
и интернет странама где се у овом временском периоду спомињу целетоиди (конкретно
таблоидне звезде , према дефинисаном узорку).
4)Подаци који се узимају у анализу одређени су у односу на узорак.
Узорак у истраживању су целетоид – микро звезде таблоида (из популације
целетоида). Овајузорак репрезентативан је у односу на популацију јер има највише
сличности са светскимпримерима. Каопроизвод таблодизације и комерцијализације
медија, овај тип целетоида опстаје намедијској сцени све док може да буде повод за
сензационалистичко

извештавање.

Овојподкатегорији

припадају

старлете,

познате

манекенке и манекени, певачи, спортисти, старлете, партнери познатих личности и др.
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Такође узорак су и експерти (психолози и стручњаци) који се баве таблоидним звездама у
Србији.
Подаци у односу на узорак који се анализира су текстови са интернет страница
које се баве таблоидним звездама у Србији и чланци који су у online издању таблоидних
дневних новина локалног карактера ( нпр. Курир, Прес, Ало, 24 сата и сл.), као и текстови
експерата о целетоидима из истих извора.
Методолошка исправност у одабиру садржаја у односу на узорак постиже се
тако што је сваки месец у периоду од 01.04.2013 до 05.04.2014. укључен у анализу по
принципу да сваки месец обухвата по једну недељу, а недеља по један дан, са тим што се
недеље и дани бирају по утврђеном хронолошком реду. По том принципу обухваћено је
свих 279 дана, колико их има у одређеном периоду који се истражује.227
У овом истраживању је то урађено на следећи начин:
Април 2013 - прва недеља- понедељак - 01.04.2013.
Мај 2013- друга недеља - уторак - 07.05.2013.
Јун 2013 - трећа недеља - среда - 19.06.2013.
Јул 2013 - четврта недеља - четвртак - 25.07.2013.
Август 2013 - прва недеља - петак - 02.08.2013.
Септембар 2013 - друга недеља - субота - 14.09.2013.
Октобар 2013 - трећа недеља - недеља - 20.10.2013.
Новембар 2013 - четврта недеља - понедељак - 25.11.2013.
Децембар 2013 - прва недеља - уторак - 03.12.2013.
Јануар 2014 - друга недеља - среда - 08.01.2014.
Фебруар 2014 - трећа недеља - четвртак - 20.02.2014.
Март 2014 - четврта недеља - петак - 28.03.2014.
Април 2014 - прва недеља - субота - 05.04.2014.
Следећи корак је одређивање основних значењских јединица истраживања,
кроз њихову прецизну операционализацију. Код квалитативног истраживања, као што је
ово, у питању је сложена конструкција (као што је продуктиван односно непродуктиван

227

Бранковић Србобран,2009, стр. 139
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карактер код целетоида), која се мора јасно и прецизно објаснити кроз одговоре на питање
шта јесте ,а шта није задати појам и приказати то кроз примере.228
Јасно одређење продуктивног карактера јесте то да он поспешује раст и развој и
остваривање свих човекових потенцијала (развој човека у тоталитету), аутономију,
јединственост, посебност, емпатију и солидарност у односу са другима. Он је основ за
срећу, ментално здравље и напредак појединца.
Претпоставка је да се због непродуктивног карактера код целетоида јављају
нарцизам и псеудоидентитет, а последица тога су ментални проблеми и поремећаји у
понашању (дрога, алкохол, проституција, туче и сл. ) .
Ставови везани за

продуктиван карактер су 1) да он омогућава задовољење

психолошке потребе за растом и развојем и свих могућности које човек има; задовољење
ове психолошке потребе води здрављу, срећи, аутономији, индивидуалности односно
целокупној интеграцији личности целетоида. Ставови везани за непродуктиван карактер су
да он води нарцизму и псеудоидентитету јер негира индивидуалност и јединственост
појединца и не тежи развоју појединца у тоталитету (раст и развој и остваривање свих
могућности које појединац има). Самим тим он не може бити фактор нтеграције личности.
Последица тога су губитак здравља, ментални проблеми и поремећаји у понашању код
целетоида.
Непродуктиван карактер илустрован примерима, значи следеће:
Тржишно оријентисани медији и потрошачка култура ради постизања профита
поспешују униформност у изгледу и понашању целетоида. Целетоиди зарад славе и успеха
потискују или негирају своју индивидуалност и посебност.
Успех целетоида зависи од њиховог медијског појављивања односно од
сензационализма. Зарад тога спремни су на све , па и на губитак слободе, интимности,
достојанства.
Медији и јавно мњење објектификују целетоиде. Они су роба која се продаје на
тржишту капитала. Временом такав однос пројектују и у односу на себе и у односу на
друге. Та врста псеудољубави води нарцизму. Њихова претерана заокупљеност њима
самима је у ствари компензација за недостатак љубави према себи и другима.
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Униформност у понашању, мишљењу и изгледу, нарцизам, губитак слободе (због
успеха и славе спремни су на све и потчињавају се медијима и јавном мњењу) код
целетоида су негација људске потребе за растом и развојем целокупне личности и свих
потенцијала које особа има.
Негација психолошке потребе за целокупни развојем личности и свих човекових
потенцијала воде менталним проблемима и поремећајима у понашању (дрога, алкохол,
скандали, туче, породично насиље, проституција и сл. ).
5) Последња фаза је анализа обрађеног материјала и израда извештаја.
У складу са подацима који се у односу на узорак и методолошку исправност
анализирају у одабиру садржаја, изабран је део чланака у online издању везаних за
целетоиде (где спадају и стручни текстови), за које се може рећи да су репрезентативни,
јер сви показују униформност у понашању и изгледу као и недостатак индивидуалности
односно јединствености и посебности.
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11. АНАЛИЗА ОБРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
На основу прикупљеног садржаја за анализу, који је методолошки прецизно одређен одређење значењских јединица истраживања кроз њихову прецизну операционализацију,
може се закључити да:
1. Тржишно оријентисани медији и потрошачка култура ради постизања профита
поспешују униформност у изгледу и понашању целетоида. Целетоиди зарад
славе и успеха потискују или негирају своју индивидуалност и посебност.
2. Успех целетоида зависи од њиховог медијског појављивања, односно од
сензационализма. Зарад тога спремни су на све, па и на губитак слободе,
интимности, достојанства.
3.

Медији и јавно мњење објектификују целетоиде. Они су роба која се продаје на
тржишту капитала. Временом такав однос пројектују и у односу на себе и у
односу на друге. Та врста псеудољубави води нарцизму. Њихова претерана
заокупљеност њима самима је у ствари компензација за недостатак љубави
према себи и другима.

4. Униформност у понашању, мишљењу и изгледу, нарцизам, губитак слободе
(због успеха и славе спремни су на све и потчињавају се медијима и јавном
мњењу) код целетоида су негација људске потребе за растом и развојем
целокупне личности и свих потенцијала које особа има.
5. Негација психолошке потребе за целокупним развојем личности и свих
човекових потенцијала воде менталним проблемима и поремећајима у
понашању (дрога, алкохол, скандали, туче, породично насиље, проституција и
сл. )
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ЗАКЉУЧАК
Потрошачко друштво, тржишно оријентисани медији и култура уопште,
произвели су својеврстан друштвени и културолошки феномен под називом целетоиди.
Према социологу Крису Роџeку, целетоиди спадају у категорији славних личности али
као споредна појава у медијској култури, као што су добитници на лутрији, јунаци
ријалити програма, старлете, партнери јавних личности и сл., који завређују медијску
пажњу врло кратко време и бивају заборављени. У раду сe са хуманистичког аспекта
анализира утицај хипермедијатизације у условима потрошачког друштва и културе на
личност целетоида.
Рад се ослања на хуманистичку науку јер она посматра психологију, етику и
филозофију у целини, као што посматра и човека у његовом тоталитету – уједно као
индивидуално, јединствено биће и као друштвено биће. Наспрам механицистичког и
редукционистичког начина мишљења о људском бићу, у први ред стављају се искључиво
људске особине као што су избирање, стваралаштво, вредновање, самоостварење,
аутономија, као и фактори и услови окружења који снажно утичу на јачање,
диференцијацију и развој тих особина или на инхибирање и потискивање. Хуманисти не
одбацују до краја непотпуна схватања биологистичко - механицистичких теорија, већ
теже да их допуне и нуде одређене одговоре на питање какав човек треба да буде. Управо
хуманистичка психологија бави се питањима дубине људске природе проучавајући
целину и то рационалну односно когнитивну као и афективну тј. осећајну страну човека.
Премахуманистичкој психологији људска бића су активна, независна и самоуправљајућа
а никако tabula rasa, како их тумачи бихејвиоризам, као што ни учење није пасиван
процес. Људско биће је несводива целина и не може се упоређивати ни са ким другим.
Свако израста из сопствене природе и у складу с тим бира сопствени пут ка свом циљу.
Човек по природи није лош, он постаје рушилац када су осујећене његове унутрашње
потребе за растом и развојем.
Термини псеудослобода и псеудоиденитет коришћени су у овом раду да би се
нагласила штетност хипермедијатизације целетоида по њихову личност, што се кроз
прикупљен материјал потврђује. У тексту „Крпице од снова из шопинг мола“, културолог
и аналитичар медија Маја Вукадиновић истиче да је бити славан пре тридесет и педесет
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година значило поседовати неки таленат, харизму и имати континуитет у каријери. Данас
слава није тако недостижна. У ери интернета, популарности друштвених мрежа и ријалити
телевизије буквално свако може да постане инстант звезда. Крајем осамдесетих идоли
младих у Србији били су Тито, Никола Тесла, Џон Траволта, Мерлин Монро, Марија
Кири, Милена Дравић. Данас су то Светлана Цеца Ражнатовић, Јелена Карлеуша, Сека
Алексић, Лејди Гага. Нови идоли у Србији су целетоиди. Бити славан значи бити по сваку
цену присутан у медијима, имати имиџ, једноставно бити познат без разлога, покрића и
сврхе. Готово свакодневно се појављују нова имена девојака које се осим силиконског
изгледа, униформности у изгледу и понашању немају чиме похвалити -осим незнањем као,
Милица Живановић звана Оро.
Социолог културе Зорица Томић истиче да је искуство постмодерне довело до
драстичне промене у идентитету појединца. Некада је он знао своју улогу у друштву, а
данас је постао промењива, лабилна, хетерогена личност коју обликују медији.
Угледајући се на теорију Жана Бодријара, једног од највећих критичара медија и
потрошачког друштва, Томићева истиче да медији преузимају конструкцију стварности,
стварајући псеудо дигитални свет, свет у коме нема емпатије, већ влада равнодушност у
коме је лични идентитет организован око играња улога и имиџа који намећу медији
односно око псеудоидентитета.
У прикупљеном материјалу за анализу садржаја су и подаци да истраживања у
Србији показују да постоји култ славе међу младима. Један од разлога који истиче Маја
Вукадиновић је и нарушавање традиционалног система вредности, пре свега породичне,
док новац, слава и хедонизам добијају на значају. Други разлог за то што слава има важно
место и улогу данас јесте потреба да се издвоји из масе односно потреба да им се други
диве, да им завиде, каже доктор Жарко Требјешанин у тексту „Под сјајем лажних звезда“.
Даље, наводи да је моћан механизам идентификације кроз размишљање „Он је као ја, а
ипак је славан.“, главни разлог популарности маргиналаца који ничим другим нису
заслужили толику пажњу осим аферама и глупостима.
Основа за псеудоидентитет код целетоида, осим униформности у изгледу и
понашању, је и могућност да свако буде свој бренд менаџер. Рецепт за славу код нас у
најдиректнијој вези је са телевизијском минутажом где је неопходно да се
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личностпосматра као бренд, а имиџ као начин представљања, што експлицитно говори о
опредмећивању целетоида као робе.
Овако описан псеудоидентитет у блиској је вези са псеудослободом. У
сиромашним друштвима и тешким временима увек има више предентената на лаку и брзу
зараду и славу. Што је сиромаштво веће, морал је све ниже на лествици вредности. Зато
се не бирају начини да се дође до мало популарности и новца. Свако је сваком конкурент
у гладијаторској борби за славу, новац, моћ, како истиче Маја Вукадиновић. Целетоиди су
ради постизања и продужења славе спремни на све, а медијски уредници и новинари
умеју да препознају личности са потенцијалом да стекну популарност. Већини медија који
концепцију базирају на таблоидним садржајима потребни су скандал - мајстори, шоумени
и они који без зазора причају о свом приватном животу. Другим речима, особе које су
спремне да жртвују своју слободу и своју јединственост кроз стално прилагођавање
погледима, укусима и реакцијама безличне масе ради постизања инстант славе. Оваква
слобода је псеудослобода јер подразумева стално прилагођавање и потчињавање маси,
медијима, јавном мњењу. Права слобода односи се на истицање аутентичне
индивидуалности, на самоодређење и интерни локус контроле, док је псеудослобода, у
ствари, ропство, пошто се јединственост и посебност појединца у мишљењу, понашању и
осећањима гуши.
Анализом стручних текстова у раду може се закључити да псеудоидентитет и
псеудослобода пружају лажно и ефемерно осећање сигурности, вредности, самопоуздања.
Психолошка потреба за растом и развојем и реализовањем свих потенцијала које човек
има може се пригушити, али не може нестати јер је она иманентна људској природи.
Поремећаји у понашању (дрога, алкохол, проституција, насиље у породици и сл.),
ментални и емотивни проблеми целетоида последице су тог потискивања.
Истраживања указују да псеудослобода онемогућује особи да своје снаге
ослободи за реализовање постојећих потенцијала и интеграцију личности. То може
проузроковати појаву нарцизма у карактерној структури целетоида. Нарцизам има
својство одбрамбеног механизма од ненаклоности и нељубави особе према себи самој.
Она то компензује претераном заокупљеношћу собом, егоизмом, материјалистичким
системом вредности и третирању других ососба као објеката за постизање сопствених
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интереса. Оваквој псеудослободи и псеудоидентитету доприносе друштвени и културни
обрасци.
Генерално, карактер одређује мишљење, осећање и поступање појединца.
Особине које су заједничке већини припадника одређене групе су особине друштвеног
карактера те групе. Фром је показао како тржишна идеологија која све претвара у робу
постаје друштвени карактер који се интериоризује потом и у индивидуалну оријентацију.
На пример, механизми бекства од слободе најчешће се прихватају на индивидуалном
нивоу. Ако је нарцизам део псеудоидентитета већине целетоида, настао под утицајем
хипермедијатизације, онда се може говорити о нарцизму друштвене групе, који се
посебно развија у условима непродуктивног карактера и губитка слободе. Одређена
индивидуа или друштвена група може се приклонити механизмима социјализације или
механизмима асимилације у односу према свету. Индивидуе се обично приклањају
механизмима бекства од слободе који се односе на непродуктивне оријентације процеса
социјализације као што су: доминација, потчињавање тј. садизам и мазохизам,
рушилаштво и саображавање. Друштвене групе обично се оријентишу према
непродуктивним механизмима процеса асимилације, што се посебно односи на:
прималачку, израбљивачку, згртачку и тржишну оријентацију.
Насупрот непродуктивној оријентацији, продуктивна оријентација подразумева
свесност, одговорност и активност особе да употреби своје снаге и да оствари могућности
које су му својствене. Свако људско биће је способно да развије продуктиван карактер
уколико нема менталних или емотивних проблема, или друштвено превише неповољних
фактора. Фром заснива теорију о људској природи на теоријским аргументима,
доказујући да се појам менталног здравља и нормалности појединца мора ослонити на
откривање иманентних људских потреба и у односу на задовољење и развој тих потреба
установљавати мера нормалности или ненормалности, а не у релативистичком смислу
како се условљава друштвеним конвенцијама. Посебно истиче потребу за реализацијом
човекових снага и моћи да постане оно што потенцијално јесте, јер из тога произилази
продуктивна или конструктивна оријентација.
Продуктиван карактер односи се на способност појединца да поднесе
издвојеност свога ја. Особа је део света али у односима се не потчињава не доминира, већ
поштује како свој тако и интегритет других људи.За то је потребан велики рад и труд,
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преузимање одговорности особе за саму себе и суочавање са својим и друштвеним
моралним проблемима. Зато се некад чини лакше, као и код целетоида, да се та потерба
пригуши и да се од ње побегне. Али, цена је превисока, особа губи своје лично ја и свој
интегритет и немоћна је, јер зависи од снага које је надилазе.
У раду се дошло до закључка да већина целетоида има заједничке особине и да
постоји друштвени карактер те групе. Нарцизам, псеудослобода и деструктивност
развијају се као резултат блокиране продуктивне енергије. У самој људској природи је
тежња ка продуктивности односно тежња за растом, реализацијом свих потенцијала које
човек има.Посебно када се има у виду да су то снаге децентрирања, изласка из сфере ега,
повезивања са светом, природом, идејама, друштвено корисним циљевима и сл. Ако у
томе не успе он тешко може постићи унутрашњу хармонију и интеграцију. Свака неуроза
резултат је човековог неуспеха да живи продуктивно. Да би се подржао развој човека у
његовом тоталитету, развој продуктивне љубави и продуктивног карактера, развој
хуманистичке савести насупрот ауторитарној савести, важно је прихватање принципа
хуманистичке науке. По Фрому разликовање хуманистичке и ауторитарне етике јесте
нужна основа за изграђивање таквих људских односа који омогућавају развој човековог
''ја'' и његових потенцијала, зато суетика и психологија комплементарне научне
дисциплине. Хуманистича етика заснива се на познавању људске природе, а модерна
психологија би требалодабуде један од најјачих подстицаја за њен развој.
Управо се суштина напредне психологије не огледa у раздвајању природног од
духовног подручја, већ у повратку традицији хуманистичке етике, која посматра човека у
његовом физичко-духовном тоталитету и у успостављању карактерне структуре у
личности која је продуктивна и не тежи негацији појединца већ афирмацији његовог
личног ја. Ако нема здравих појединаца, не постоји ни здрав друштвени карактер, ни
здраво друштво. Уколико у друштву нема довољно услова за развој продуктивног
карактера целетоида то не умањује значај потребе да појединац преузме одговорност за
сопствени живот и поступке, да се суочава са моралним проблемима, својим и свог
друштва или друштвене групе. Јерстепен деструктивности пропорционалан је степену до
којег је развој способности неке личности спречен. Односи се на блокорање мисаоних,
емотивних, бихејвиоралних аспеката, односно на осујећивање унутрашњих потенцијала
личности. Субјективне и објективне околности могу допринети да се не створе услови да
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особа реализује своје потенцијале. У таквим околностима особа може постати
непродуктивна и деструктивна.
Из претходног се може закључити да је истраживачки део рада потврдио
генералну и опште хипотезе.
Хипермедијатизација целетоида, која је друштвено и културолошки условљена,
утиче на њихову личност, односно доводи до стварања псеудоидентитета.
Нарцизам је израз непродуктивног карактера и псеудоидентитета.
Постоје особине личности заједничке већем броју целетоида, постоји друштвени
карактер целетоида.
Етичке норме и вредносни судови доприносе стварању здравог друштва.
Продуктиван карактер − интеграција свих аспеката личности (мисаоних,
емотивних, понашајних)

и реализација потребе за растом и развојем, за слободом,

аутономијом, посебношћу и јединственошћу, основа је за срећну, здраву, зрелу и
интегрисану личност.
Везивање своје личне вредности за медијско појављивање и давање предности
личном имиџу и бренду је објектификовање и претварање индивидуе у потрошну робу.
Томе су допринели тржишно оријентисани медији и потрошачко друштво, али и сами
целетоиди. Обузетост собом и материјалним стварима, униформност у изгледу и
понашању, згртачки, потрошачки менталитет и забава као део згртачке оралне и
инфантилне оријентације једнообразно се понављају у свим прикупљеним прилозима о
целетоидима. Ово потврђује хипотезе да хипермедијатизација целетоида доводи до
стварања псеудоидентитета, као и то да је нарцизам израз непродуктивног карактера и
псеудоидентитета. Такође, потврђује хипотезу да постоје особине личности заједничке
већем броју целетоида, те се може говорити о њиховом друштвеном карактеру.
Непродуктивност карактера огледа се
губиткуиндивидуалности,

у

у непостојању критичког мишљења,

једнообразном

понашању

и

емотивном

у

реаговању,

недостатку емпатије и солидарности. То доводи до дезинтеграције личности што сви
чланци о

Бојани Рајић, Мими Оро, Станији, Сораји, Ивану Маринковићу, Јовани

Николић и Данијелу Алибабићу потврђују.
Стручни прикупљени текстови културолога и аналитичара медија Маје
Вукадиновић, психолога Жарка Требјешанина, психолога Небојше Јовановића и
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културолога Зорице Томић указују на негативне ефекте инстант славе и брзе и лаке
зараде,

проузроковане

потрошачким

друштвом

и

материјално-хедонистичком

вредносном оријентацијом у нашем друштву. У Србији, на основу истраживања Маје
Вукадиновић, непостоји конзистентан вредносни систем. Етичке норме и вредносни
судови доприносе стварању здравог друштва, јер дају јасне смернице, упутства и смисао
постојању. Још један важан аспект је и ефекат славе која није базирана на знању,
квалитету, раду, континуитету у каријери, већ на скандалима, аферама и глупостима,што
истичеЖарко Требјешанин у тексту.
Методом анализе садржаја и дискурсно-аналитичком методом прикупљеног
материјала може се закључити да потрошачка култура и тржишно оријентисано друштво
поспешују хипермедијатизацију целетоида, а то има велики утицај на њихову личност.
Њихово осећање идентитета везује се за то колико су медијски тражени и популарни што
води стварању псеудоидентитета. Прилагођавање и повлађивање укусима масе доводи до
губитка слободе и нестајања свога „ја“ или сопства. Сви горе поменути аутори наводе да
псеудоидентитет и псеудослобода пружају лажно осећање вредности, сигурности и
самопоуздања. Према хуманистима и персоналистима, разлог томе је што се психолошка
потреба за слободом, растом и развојем свих човекових потенцијала и аспеката личности
(мисаони, афективни и понашајни), може потиснути, али не може нестати. Та потреба је
иманентна људској природи. Поремећаји у понашању, ментални проблеми, који су
нађени код свих целетоида у овом истраживању (Бојана Рајић − анорексија, Мими Оро –
депресија, Јована Николић − депресија, Тијана Ђурашевић – проституција, Иван
Маринковић – агресивно понашање, Владимир Стојковић – туче и насиље у породици,
Станија и Сораја − вербална агресија и остали наведени – наркоманија) резултат су тог
потискивања и предавања себе и своје индивидуалности олтару инстант славе и брзе и
лаке зараде. Овим се потврђује хипотеза да је продуктиван карактер − интеграција свих
аспеката личности ( мисаоних, емотивних, понашајних) и реализација потребе за растом
и развојем, потребе за слободом, аутономијом, посебношћу и јединственошћу − основа је
за срећну, здраву, зрелу и интегрисану личност.
Анализа утицаја хипермедијатизације у потрошачком друштву на личност
целетоида, указује на то да њихова потреба за славом, успехом и моћи не произилази из
продуктивних снага које теже целокупном развоју личности (уједно као индивидуално,
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јединствено биће и као друштвено биће) и срећи, односно из снага које воде
децентрирању, изласку из сфере ега, повезивању са светом, природом, идејама,
друштвено корисним циљевима и сл. Јавно мњење и медији као моћне силе нуде им
заштиту, учествовање и место у датом поретку, чиме целетоиди стичу осећање
сигурности и постигнућа. Цена коју целетоиди плаћају за ову врсту псеудосигурности
јесте губитак слободе, јединствености и индивидуалности.
Абрахам Маслов, један од утемељивача хуманистичке психологије, пажљиво је
проучавао особе које су достигле „актуализацију селфа“ и закључио да су све,без иједног
изизетка, укључене у циљеве који превазилазе њихове личне интересе311. То значи да
вредности или метамотиви нису само интерпсихички. Они су подједнако и унутрашњи и
спољашњи. Сужени селф целетоида каже „ја сам онакав каквим ме желите“, што води
инструментализацији бића као потрошне робе. Метапотребе су потребе вишег реда
(потреба за истином, лепотом, хармонијом, племенитошћу, добротом, самоостваривањем
и сл.), а њихово лишавање или одсуство свести о њима, према Маслову, изазива
метапатологије. Метапатологије су болести душе које проистичу из тога што неко не
верује у искреност, поштење, пријатељство и сл. Он сматра да се може емпиријски
утврдити да је неопходно да човек живи утемељеним вредностима. Сви људи имају Б потребе (метапотребе, потребе бића), само их не осећају, нису их свесни или их
потискују, те стога прихватају живот у не-вредностима312.
Креативна и продуктивна личност не може се развијати ни у индивидуалном ни у
друштвеном животу, без осмишљених и сврсисходних стратегија и акција, што је свакако
задатак друштвено-економске, политичке, културне и образовне стратегије. На нивоу
друштва треба да се постигне консензус да се у свим друштвеним сферама предузму
одговарајуће мере за стварање амбијента у којем ће се променити однос према
целетоидима, кроз вредновање стручности, образовања, талента. То се протеже и на
економску сферу у смислу вредновања употребне, а не само прометне вредности. Као
одбрамбени аргумент треба истицати да су носиоци здравог друштва, здрави појединци,
са развијеним метапотребама и вредностима. Образовање овде може имати кључну улогу.

311Маслов

Абрахам, 2001.
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Медијско образовањекроз трибине и предавања, као и увођење кадрова из
области психологије медија у медијске куће,био би један од задатака. Даља стратегија,
ради освешћивања младих људи о штетном утицају инстант славе и брзе и лаке зараде
коју пропагирају целетоиди, односно комерцијални и таблоидни медији који зарађују на
њима,било би увођење, у оквиру општег и медијског образовања, предмета као што су
психологија медија и психологија личности у школама. Агресивна таблоидизација и
целетоидизација медијског и јавног простора (пошто се ти простори у великој мери
поклапају) захтевају широку друштвену, културну и образовну мобилизацију.
Реализовањем предложених и других добро промишљених и креативних
друштвених акцијамогу се створити повољни услови и за освешћивање и суочавање
целетоида са проблемима који осујећују развој њихове личности,односно реализацију
метапотреба које су својствене сваком човеку, што једино води циљу којем сви људи
теже: срећи. Наиме, циљ добро и разумно уређеног друштва није изопштавање,
моралистичко и неефикасно згражавање и осудањегових „заблуделих“ припадника, већ
стварање услова у којима се омогућавају, подстичу и охрабрују продуктивне тежње и
развојне и сврховите енергије и активности појединаца.
Сви аспекти, друштвено-економски, културни, образовни, неодвојиви су од
појединца, и обрнуто. Личност се не може развити у изолацији. Комуникација је основни
услов процеса персонализације. Социјална егзистенција и активност нужан су услов за
остварење

личног

живота.

Према

једном

од

родоначелника

персонализма,

ЕмануелуМунијеу (Emmanuel Mounier), суштински однос личности према природи није
пука реакција на објективне стимулусе, него њихова трансформација, и друго, остварење
личности је континуиран процес313. Као и Маслов, Муније сматра да личност остварује
своју интеграцију кад успе да развије своје специфичне способности. Такође, заговарао
је,314 насупрот индивидуализма и колективизма, слободу и аутономију људске личности,
нераздвојне од димензије солидарности и друштвене одговорности, чиме јенагласио
дијалектику појединац - друштво.

313Голубовић

Загорка, 1991, стр. 9-22.
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