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ПИСМО ЧИТАОЦИМА                                               
У СРБИЈИ

Драги читаоци,
Одавно сам желео да сакупим у књигу моја размишља- 

ња и већ постојећи материјал (интервјуе, предавања и 
слично).

Нисам успео због обавеза, неорганизованости и мно-
гих других разлога.

Неочекивано ми је монах Киријак написао да је превео 
моје текстове на српски и да жели да их објави!

Веома сам срећан и захвалан за такву могућност.
Моја прва књига биће објављена у Србији.
Надам се интересовању читаоца и чекам њихов одзив.

У Москви, септембар, 2019.                Александар Колмановски
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РЕЧ УРЕДНИКА

Књига Неговање саосећања прва је књига Александра 
Колмановског. Иако годинама уназад даје интервјуе, и 
пише за разне интернет-журнале, и веома је познат, још 
увек није објавио књигу у Русији. Захвални смо аутору што 
нам је омогућио ово издање и што српски читаоци путем 
ове књиге могу да се упознају са његовим радом.

Александар нам на једноставан и лако разумљив 
начин открива суштину психичких проблема човека, ви-
дећи је у недостатку саосећања са ближњима, недовољном 
учешћу у животу заједнице и немотивисаности за мењање 
себе.

Као начин на који можемо превазићи бројне пси-
хичке тегобе нуди нам саосећање према ближњима, и кроз 
њега ослобађање од ега, тог себичног и безосећајног ја.

Углавном знамо шта не ваља, али не и како да то 
решимо. Колмановски нам открива то како, саветује нас 
и бодри да негујемо саосећање са ближњима, пре свега са 
родитељима, мужем (женом) и децом.

Саосећајући, моћи ћемо да разумемо, да опростимо, да 
прихватимо и, што је најлепше, да заволимо друге, а и себе.

Он нарочито наглашава: „Нису родитељи лоши – 
њима је лоше“, а поготово: „Није дете лоше – њему је 
лоше!“ Присетимо се ове дубоке истине што чешће и 
потрудимо се да откријемо зашто нам је лоше, те допу-
стимо срцу да га понесе искра радости саосећања и узнесе 
до једнодушја с ближњим. Тада ћемо осетити пуноту и 
лепоту живота.
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А. Колмановски и његова жена Наталија први су у 
психолошко саветовање увели појам „усиновити роди-
теље“ (који је као начин разрешења неспоразума са роди-
тељима детаљно објашњен у књизи). Тај метод усиновљења 
један је од бољих практичних руководстава у саветодавном 
раду, а уједно и тумачење Божије заповести о поштовању 
родитеља, као што је и приступ о неговању саосећања 
испуњавање Божије заповести да љубимо свог ближњег.



ДЕО ПРВИ

ОДНОС                                          
ПРЕМА                                                

СЕБИ 
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ДВА РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ                                                                               
НЕ ВОЛИМО СЕБЕ И                                           

НАЧИНИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА

 ➢ Разлози због којих не волимо себе, комплекси
 ➢ Како заволети себе

–  Покушавајући да решимо своје проблеме или 
проблеме друге особе, веома често се срећемо са чињени-
цом да особи недостаје оно што се обично назива „љу-
бав према себи“. Тј. постоји неки унутарњи конфликт. 
Ту појаву, такође, зову недостатком самоприхватања. 
Можете ли нам појаснити како се то тачно зове или, 
ако су у питању различити појмови, у чему је разли-
ка? Постоје моралисти којима ова тема и није нарочи-
то блиска, који кажу: зашто волети себе – то је егоизам. 
Али, ево, разматрајући проблем, ипак схватамо да су 
егоизам и љубав према себи различите ствари. У чему 
се, по вама, љубав према себи разликује од егоизма?

– Љубав према себи се још назива самоприхватање 
(прихватање себе). Што се боље човек односи према себи, 
то се боље односи према окружењу. Што више човек 
прихвата самог себе, то лакше прихвата друге људе и лакше 
му је да се концентрише на њих.

Егоизам и јесте управо то, када је човеку тешко да  
се концентрише на друге људе.

Нажалост, реч „егоизам“ у нашој култури носи јако 
негативно значење. Сматра се да је егоист лоша особа. 
То је веома површно расуђивање. Човек је егоистичан не 
зато што би могао, а неће да се концентрише на окружење. 
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Човек је егоистичан зато што не може да се усресреди на 
другог, да се стави у његов положај. Егоиста је психолош-
ки „истрошен“ човек. Унутрашњи ресурси таквог човека 
су толико празни, да „егоиста“ и нехотице све своје снаге 
усмерава на подржавање самог себе. Сва његова свест је 
окренута унутра, егоцентрично усмерена.

Љубав према себи доприноси побољшавању од-
носа са окружењем, док егоизам доприноси одсуству 
таквих односа.

– Да ли је комплекс ниже вредности такође после-
дица одсуства љубави према себи?

– Овде се треба договорити о терминима. Ком-
плекс ниже вредности уопште није исто што и свест 
о сопственим ограниченим могућностима. Можемо да 
видимо мноштво људи који веома скромно цене своје 
могућности, али притом уопште не остављају утисак 
искомплексираних особа. Човек који говори: „Моја не-
организованост ми представља велики проблем!“ или 
„Никада нећу научити да возим ауто!“ – уопште не из-
гледа као oсоба која има неки проблем. Напротив, чак 
делује симпатично.

Шта је то комплекс ниже вредности? То је када особа 
не размишља о својим врлинама или манама, већ о томе 
шта због тих врлина или мана заслужује од других, шта 
може да очекује због својих успеха или промашаја. „Ком-
плекс ниже вредности“ значи да човек очекује (обично је 
то несвесно) да други оцењују његове поступке и труд. Ура-
дио си, успео си – добар си, браво. Ниси урадио, погрешио 
си – лош си. Човек са комплексом ниже вредности се боји 
својих мана, боји се да их призна чак и пред самим собом, 
пошто осећа да ће га оптужити, исмејати, да више неће 
рачунати на њега, да ће га прекрижити са списка, уопште, 
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да ће бити подвргнут изопштавању на било који начин.
Комплекс ниже вредности и јесте негативна слика 

о себи, неприхватање себе.

– Који је разлог због којег човек не воли себе?
– Ја бих рекао да постоје два разлога. Први разлог, по 

важности и по хронологији, јесте онај који се развија у де-
тињству, када још нема и не може бити никаквог вољења 
или невољења себе. То је вољење или невољење од стране 
родитеља детета.

У ствари, сви психички здрави родитељи воле своју 
децу. Али, да ли ће дете волети себе или не, не зависи само 
од наших родитељских, унутрашњих духовних осећања 
која се споља не виде. На самоприхватање и позитивну 
слику детета о себи утиче оно што родитељи „показују“ 
према њему својим понашањем. Када дете види да га 
родитељи грде, да су незадовољни њиме, да не саосећају 
с њим, он неизбежно све то лично схвата. Код њега се 
формира осећај да он све то заслужује. То и јесте негативна 
слика о себи, негативно самоприхватање. Ми сами знамо 
да волимо своје дете, због чега се касније и плашимо да 
му се нешто лоше не деси. Али оно то, у том моменту, не 
види. Сетимо се себе као деце: кад су нас грдили, кад су са 
нама били незадовољни, ми смо осећали управо то да нас 
не воле и, што је најважније, да су у праву због тога што 
нас не воле.

На свесном нивоу дете може да се осећа увређено, да 
негодује, да окреће све на шалу, али на дубљем, несвесном 
нивоу оно се брзо привикава на то да оно само и оно што 
осећа, не заслужује истинско прихватање.

То је први разлог неприхватања себе, извор не-
вољења себе који остаје и делује на нас цео живот, зато 
што човек у сваком добу остаје дете својих родитеља, чак 
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и кад родитеља више нема.
Од аделесцентског узраста појављује се и други узрок 

који почиње снажно да делује на наше самоприхватање. 
Психа је тако устројена да се људи према онима који их 
окружују и према себи односе једнако. У праскозорје жи-
вота, кад се беба још не разликује од младунчета животиње 
(мачета, штенета, мајмунчета), у његовој психи још не 
постоји „Ја“ и однос према себи, већ постоје само „они“, 
окружење и однос према њима. Однос према окружењу са 
знаком минус или плус формира се по очигледном про-
стом механизму. „Добре“ особе су оне које су добре према 
мени, чине ми добро, хране ме, милују, теше, узимају 
у руке, дају ми играчке и слаткише које волим.

Јасно је, такође, и то према којим особама се развија 
однос са знаком минус.

Касније, у мери у којој се формира наше „Ја“, њега 
наша психа оцењује тачно по тим мерилима. Ми волимо 
или не волимо себе из истих разлога због којих волимо или 
не волимо окружење – због нашег социјалног образа, улоге 
у друштву. И када је наш социјални образ сличан оном 
који осуђујемо, ми и своје „Ја“ исто осуђујемо и оцењујемо 
са знаком минус.

– Шта је то социјални образ?
– Социјални образ је оно што ја представљам у од-

носу на друге људе. Колико сам добронамеран или равно-
душан, стрпљив или критички настројен.

Пошто ја са знаком плус прихватам само оне људе 
који су према мени добронамерни, саосећајни, стрпљиви, 
а не критични и који ми стално стално држе придике, ја 
и себе самог од стране своје психе прихватам са знаком 
плус само ако се понашам на такав начин. А ако се ја 
понашам негативно, критикујем друге, држим придике, 
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протестујем – какви год били разлози за то, колико год да 
сам логичан у свом поучавању другог, неизбежно се раз-
вија аутоимуна агресија и неприхватање самог себе. Када 
на мене неко виче, када ме неко грди, кажњава, лишава 
ме нечега, исмева, моја психа не схвата да ли је он у праву 
или није, она га моментално одбацује: ја то не желим, ја не 
волим тог човека. У односу на мене самог психа поступа 
исто тако.

Притом, однос окружења према мојој агресији може 
да буде потпуно прихватајући, чак саосећајући, схватајући 
да нисам ја лош већ да је мени лоше. Али, мене то не спа-
сава. Човек који виче на оне који га окружују не воли себе, 
чак и ако би окружење на то реаговало са разумевањем 
и прихватањем.

– Постоје многи тренинзи за повећање осећања 
личне вредности. Чиме се оно разликује од повећања са-
моприхватања?

– То је углавном само питање терминологије. Ја не 
знам све тренинге, колико их је на свету, можда међу њима 
и има неких сличних овом о коме смо ми говорили, али 
већина мени познатих тренинга за повећање осећања 
личне вредности има чисто технички карактер, тј. има 
за циљ да се код човека развије позитивна представа 
о сопственим могућностима. Стати пред огледало и го-
ворити: „Ја могу, ја могу, ја могу… Ја сам успешан. Ја сам 
самоуверен. Сигурно ћу успети“… по мени представља 
површни технички напор који не мења дубински и ду-
горочно нашу праву самоувереност, нашу стабилност, 
наше самоприхватање.

– Да ли је неприхватање себе обавезно повезано са 
ниским осећањем личне вредности, тј. доводи ли ниско 
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самоприхватање до ниског осећања личне вредности?
– Покушаћу да дефинишем шта ми подразмевамо 

под ниским осећањем личне вредности, а шта под само-
прихватањем. За мене је уобичајена следећа терминоло-
гија: осећање личне вредности – то је свест човека о својим 
врлинама и манама; о ономе шта он може или не може, 
о ономе на шта он може да рачуна, а на шта не може. Само-
прихватање – то је свест, не о својим врлинама и манама, 
већ о ономе шта због њих заслужујемо.

Може се говорити о следећим алтернативама: по-
зитивно и негативно самоприхватање. Аналогно је са 
високим и ниским осећањем личне вредности. Негатив-
но самоприхватање – то је када осећам да ја заслужујем 
осуду и казну за своје поступке. Позитивно самоприхва-
тање – јесте осећај да ја због истих тих поступака и мана 
заслужујем саосећање.

– Значи, у праву сам ако изведем закључак да наше 
осећање личне вредности, такође, не зависи од само-
прихватања и да особа са ниским самоприхватањем 
може имати веома високо мишљење о себи самом.

– Да, по горе описаној терминологији и дефини-
цији, наравно да може. Човек може веровати да је ге-
нијалан шахиста и шампион света, а да притом пати од 
невољења себе.

– А сада да пређемо на то како се у ствари може 
решити проблем самоприхватања и вољења себе. При-
чали смо на ту тему са различитим особама и постоје 
две концепције, два различита приступа. Један приступ 
је да треба прихватити себе без обзира на све, а други 
да треба схватити: зашто ми себе не прихватамо и да 
то у себи изменимо.
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– Одговор проистиче из горе реченог. Позитивно 
самоприхватање јесте принципијелан однос према сво-
јим манама као према нечему што ја сам нисам бирао 
и за шта нисам крив. То је моја несрећа, мој проблем, али 
не кривица.

– Постоје ли такве особине због којих човек себе 
никада не може да прихвати у потпуности?

– Не.

– А сада најважније питање: шта је неопходно да 
човек уради како би прихватио себе? Шта може да уради 
сама особа?

– Одговор се крије у схватању историје настанка 
проблема. Рекли смо да постоје два главна узрока, два 
фактора која утичу на наше самоприхватање, а то су однос 
са родитељима и наша социјализација. На тим пољима се 
и треба лечити.

Прво питање: када, у којим случајевима се треба 
лечити? Када човек примећује да му нешто јако смета, 
нешто му не одговара: његов унутрашњи план, његово 
стање, расположење, његов однос са људима и начин жи-
вота; када примећује да је сувише раздражљив или сувише 
сигуран у себе или веома често мења сексуалне партнере, 
или механички ради посао који не воли. У суштини, када 
није задовољан са тако важним стварима у животу.

– Осећај кривице је такође један од знакова нега-
тивног самоприхватања?

– Да. Али осећај кривице је један очит знак, а остали 
знаци, које сам набројао, често се не прихватају као зна-
ци да са мном нешто није у реду. Када се човеку не свиђа 
посао, муж или жена, он је у великом искушењу да тражи 
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спољашње узроке. Уместо тога, треба схватити да су до тих 
конкретних животних непријатности довели неки наши 
властити унутарњи проблеми, којих се ми бојимо у себи 
препознати и зато их не можемо решити. Ето тај страх се 
и зове ниско самоприхватање које се може побољшати 
радећи у два најважнија правца која смо описали.

– Како лечити односе са родитељима?
– То смо већ подробно објаснили у нашој бесе-

ди „Усиновити родитеље“, али можемо у сажетом об-
лику поновити. Логика је следећа: несигурност у себе, 
страх од одговорности, страх да ће ме ухватити у лажи, 
да ће ме грдити, да ће ме исмејати – вуче се од нашег 
детињства као и сваки други страх. Испоставља се да 
је животно искуство које је у детињству формирало 
овај страх у нама један тужан неспоразум. Када су ро-
дитељи грдили дете, оно је, природно, сматрало да су 
такви односи нормални и да тако мора бити у животу. 
Ако сам закаснио, ако сам нешто разбио, слагао, добио 
јединицу, наравно да ће ме грдити. А како другачије? 
Може и другачије! То је лако схватити ако замислимо 
да су наши родитељи у том моменту, приликом истог 
нашег поступка, приликом исте те јединице, прили-
ком исте разбијене шоље једноставно били у мно-
го бољем расположењу, они би, очигледно, на исти тај 
догађај реаговали много добродушније и стрпљивије. 
А даље, како би рекли математичари, ако усмеримо 
ту мисао до крајњих граница, добићемо следеће: да су 
родитељи били у сасвим добром стању, реаговали би 
на исту ту ситуацију са максималним разумевањем. 
Испада се да је сва родитељска негативност, држање при-
дика, критиковање због чега смо ми у детињству пати-
ли, било само манифестација њиховог стања, а не наше 
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кривице. То није био показатељ њиховог односа према 
нама нити тога какви су генерално односа међу људима. 
Ако на прави начин схватимо то о својим родитељи-
ма, испоставља се да је њима било лоше, а не да су они 
лоши или да смо ми лоши. На такав начин схваћено, 
прихватање себе се значајно повећава. Наша психа пре-
стаје да родитељску негативност прима на свој рачун. 
Да бисте заиста схватили ово о својим родитељима, ак-
тивно то вежбајте, а не само мислено. Треба се понашати 
према њима исто онако како се понашамо према људима 
којима је очигледно нелагодно, којима се види да им је 
лоше, којима то „на челу пише“. А како се ми понашамо 
према таквим људима? Ми почињемо да их подржавамо, 
тешимо, штитимо, учествујемо у њиховим проблемима. 
Цео тај комплекс мера треба усмерити на родитеље. У пси-
хологији се то назива „усиновити родитеље“. Ако на тај 
начин будемо поступали довољно дуго, без икакве сумње 
– прихватање себе ће се драстично поправити.

– Хвала вам. А шта са другим фактором, својим 
социјалним образом?

– Ту је важна мера наше добронамерности у свако-
дневном животу, колико смо добронамерни и саосећајни 
у односу на окружење. Треба да имамо на уму да наша 
психа сматра за подвиг само оне наше поступке које смо 
са напором чинили. Када смо добронамерни, као одговор 
на добронамерност друге особе – то је само размена, то 
је веома лако и то нашу психу не јача. Нашу психу јача 
када ми, нпр. износимо комшијино смеће са степеништа 
испред његових врата, иако га комшија демонстратив-
но тамо оставља и не размишља шта ће бити даље; када 
смо искрено љубазни са онима који са нама разговарају 
хладно, пренебрегавајуће.
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На шта се овде у себи можемо ослонити, да се не 
бисмо осећали као неки улизивачи? На исправно схва-
тање узрока те хладноће, тог пренебрегавања. То је само 
испољавање личне несигурности наших партнера, то је 
њихов страх да се не покажу слабим.

Ако се ти и сам бојиш да се покажеш слабим и да по-
пустиш, ако и тебе вређају такви комшијски поступци да 
немаш снаге да на њих одговориш другачије, знај да имаш 
право на своје слабости, имаш право да се не мешаш. Али 
онда не очекуј да ће твоја психа бити јака.

– Испада да не можемо заволети себе седећи на 
кревету, помоћу мисаониог напрезања. Потребна је ак-
тивност – у односу са родитељима и у односу са другим 
људима, и то доста дуготрајна.

– Потпуно тачно. Структура психе се одређује струк-
туром активности (деловања).

– Многи људи који пате од недовољног самоприхва-
тања, свесно или несвесно се надају да ће им љубав неког 
човека или можда пажња групе људи помоћи да се боље 
односе према себи. Неко у шоу-бизнис иде да би га сви во-
лели, а неко тражи једну особу, супротног пола, надајући 
се да ће љубав те особе све надјачати – сво његово тешко 
детињство – и на тај начин ће моћи себе да заволи. Ко-
лико су те наде оправдане?

– Да, таква нада је веома распрострањена, али на-
жалост потпуно илузорна. Човек воли или не воли пре 
свега себе у односима са окружењем. Понављам, ако је он 
недовољно активан, никакво активност од стране окру-
жења га неће подићи.

– На пример, човек се узда у то да ће му помоћи ви-
соко мишљење окружења о њему. Он стиче велике успехе 
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на послу и сви га поштују због такбог успеха. Он свеједно 
остаје са својим проблемима, зар не?

– Може се рећи да је тако, али то делује као шематски 
одговор зато што, ако је човек постигао неки успех, који 
има одјек у друшту, то значи да та делатност има неку 
вредност – он је урадио нешто што је за људе важно и ко-
рисно. И због тога ће се његово самоприхватање подићи.

А задовољство од туђих похвала је наркотик, што 
изазива пријатност, али само привремено, а надаље је 
потребна нова доза, још већа.

– А шта бива са партнером човека који не воли 
себе? Неко је или заволео таквог човека или је већ основао 
породицу с њим и схватио је да друга особа има такав 
проблем – недостатак самоприхватања. Може ли му он 
некако помоћи, осим саветима?

– Да. Ту најмање савети могу помоћи. Када имам по-
нижено, недовољно самоприхватање, ја очекујем да, ако ти 
све искрено испричам – како сам данас „награбусио“, како 
сам негде закаснио, неког изневерио, изгубио кључеве од 
стана, преседео пола ноћи на интернету… – уопште, ако 
ти искрено испричам о својим минусима, да ћеш ме ти, 
наравно, осудити, макар и ћутке.

Самоприхватање таквог човека повећава се само 
путем формирања новог животног искуства, када се он 
суочи са тим да, као одговор на сва та његова признања, 
њега ипак не осуђују.

– То јест, треба да му се да то признање које му 
нису дали родитељи.

– Апсолутно тачно. А да би били у стању да то ура-
димо, треба да имамо на уму да је алтернатива осуђивању 
– саосећање, а то је када човек може све о себи да исприча 
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и да код нас наиђе само на искрено састрадавање: „Разумем 
како ти је због тога тешко“, „Разумем да си се изнервирао“, 
„Могу замислити како ти је било“...

Интервју за сајт Pobedish.ru

ДА БИСМО БИЛИ СРЕЋНИ,                                                                     
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕМО                                     
СОЦИЈАЛНО ПОЗИТИВНИ

 ➢ Како постати срећан?
 ➢ Шта је суштина среће?

– Многи у духу данашњег плурализма кажу да је 
срећа разнолика. За неког је срећа у једном, за неког 
у другом. На несхватљив начин долази, исто тако 
одлази, као време – уопште, срећа је тако нејасан 
појам, на неки начин је неухватљива. Да ли је по вашем 
мишљењу срећа индивидуална ствар, различита за 
сваког или за све људе срећа представља једно?

– Људи могу подразумевати под срећом два раз-
личита стања. Једно је стање наглог повећања радости, 
среће, у крајњем случају еуфорије. Ту није у питању чак ни 
интензитет већ неко временско трајање – то је као неки 
снажан успон кратког трајања. Друго стање је стабилније, 
дуже траје, као неко опште стање живота.

– Мислио сам, наравно, на то дугорочније осећање; 
не како достићи краткотрајну еуфорију, а онда се бр-
же-боље вратити назад, већ на то како свој живот 
подићи на квалитативно другачији ниво радости.
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– Слажем се са вама да је то далеко занимљивије 
и важније за квалитет живота, и у том смислу смо сви 
једнако устројени. Пут ка срећи је за све исти.

– Па шта људе чини срећним, радосним?
– Срећним и радосним или обрнуто, несрећним, кло-

нулим чини нас веома једноставно устројена наша психа. 
Људи су устројени тако да им је добро само онда када је 
због њих добро њиховом окружењу. То није нека морална 
условност, то је биолошки услов преживљавања врсте.

– То је сасвим проста истина. Људи су то давно при-
метили и уградили у све религиозне и филозофске системе, 
у митове свих народа, у моралне догме, а самим тим су 
је профанирали и учинили незанимљивом. До тог стања 
ствари дошло је и због тога што се појам среће увек про-
поведа на веома противречан начин. Чују се позиви на 
сарадњу, добронамерност, позитивност: „Не вређај слабе“, 
„Немој бити себичан“, „Не узимај туђе“ итд., а да се, при-
том, све то саопштава сасвим недобронамерно.

–  Како то „недобронамерно“?
– „Како те није срамота шкртарити!“ – на пример.
Свеједно, истина остаје истина. Да би се човек осећао 

истински стабилно, добро расположен, неопходан услов је 
социјална позитивност, односно добар однос према сво-
јим ближњима, укућанима, пријатељима, колегама. Ако 
неко није нарочито много срећан, пре свега треба да уочи 
шта код њега не штима у односима са својим ближњима, 
а на ширем плану, шта је са његовом социјалном пози-
тивношћу – колико је због њега добро његовом окружењу. 
Најчешће се дешава да се он изговара: „Зар не видиш да 
сам сад заузет“, уместо да каже „Опрости Бога ради, сад не 
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могу“. Он указује на одговорност неког другог, уместо да je 
преузме на себе. Он окривљује неког за неморалан начин 
живота, уместо да му помогне да са њим изађе на крај итд.

За осећај среће је веома важно и питање зашто и како 
се бавите својим занимањем, професијом. Постоје два 
дијаметрално супротна мотива, који се одражавају на то 
наше осећање среће или несреће, сигурности или неси-
гурности, веселости или потиштености. Један мотив је 
потреба за самореализацијом, а други мотив је потреба 
за конкуренцијом.

Зашто се ја бавим новинарством (медицином, ме-
наџментом и слично)? Зато што сам за то завршио школу 
и другог образовања немам или зато што осећам да је то 
нешто „моје“ – тј. заиста прави посао за мене? Бавим се 
нечим да бих зарадио новац или зато што ми се то свиђа?

Ако је човек покренут мотивом конкуренције – да 
заради, да се покаже, да напредује у служби – он у томе 
може веома да напредује и ми видимо мноштво таквих 
примера, али ће му зато живот проћи „мимо“ њега, остаће 
и даље напет, несигуран, мрачан човек, што се нарочито 
примећује управо у конфликтима, у стању стреса. То се не 
може одмах приметити. Рекло би се, наизглед, да човек 
сија, осмехује се, трља руке, али ако му изненада приђете 
с леђа и обратите му се, уочићете видљиву разлику – он се 
препада и увлачи главу у рамена.

– Зашто један реагује овако, а други онако?
– Зато што код једног од њих постоји јака унутарња 

несигурност – не осећа своју социјалну позитивност. Он 
зна да се постави тако да из друштва извуче нешто за 
себе – новац или неко признање, али психа не опрашта 
такву позицију.
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– Значи, он се не ослања на себе већ на нешто 
спољашње – на неке своје успехе?

– Да, може се и тако рећи.

– Намеће се занимљиво питање. Јако много људи 
мисли да, када би они били срећни и радосни – сви би их 
волели. А дешава се обрнуто, да је потребно најпре да-
ти, бити користан друштву, окружењу, људима – и онда 
ћеш постати срећан?

– У праву сте.
Да ли сте гледали филм „Преживећемо до поне-

дељка“? Филм је снимљен 1960. године, био је кинемато-
графски симбол прогреса – то је било време после Стаљи-
на и својим лиризмом је био супротност пређашњој би-
рократији и формализму. Саму кулминацију филма пред-
ставља час књижевности где ученици пишу састав на тему 
„Шта је то срећа?“. Једна девојчица је написала о срећи 
мајчинства и учитељица (из Стаљиновог времена) ју је 
страшно изгрдила пред целим разредом: „Како те није  
стид да у твојим годинама о томе размишљаш?“

Јунак филма је написао једну фразу: „Срећа – то је 
када те разумеју“. То је изазвало такву буру, као да је бомба 
експлодирала. Избио је читав скандал, избацили су га из 
школе. Тада је то изгледало као веома прогресивна дефи-
ниција – супротстављање личне среће срећи колективног 
рада. Али, ако ту дефиницију боље осмотримо и послу-
шамо то шта она говори, изван политичко-историјског 
контекста, онда је то веома инфантилна позиција.

То изгледа отприлике овако – ја корачам кроз жи-
вот и чекам ко ће ме разумети, ко ће да ме цени, ко ће да 
на себе узме бригу о мени. Таква особа неће никад бити 
срећна, кога год да сретне. С којом год женом (ако је наш 
јунак – мушкарац) да се сретне, која ће да га воли, разуме, 
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прихвати, он се ипак неће осећати добро. Тако је устројена 
наша психа, наша природа. Он ће се осећати добро само 
уколико схвати да и други људи који га окружују имају иста 
таква очекивања, и ако се запита, зашто да им он не одго-
вори на њихова очекивања? И тада ће се сигурно осећати 
добро. И поред свега тога, људи ће се неминовно сретати 
са животним проблемима око новца, у вези са децом, са 
родитељима – такав је живот. Али темељ ће бити јак.

– Хајде да пређемо на још практичнији ниво. На 
пример, онај човек коме су пришли с леђа и који се препао 
– веома се много људи тако осећа; шта да раде са тим? 
Како да то код себе измене?

У психологији су приметили следеће – структура 
психе се одређује структуром делатности, а не обрнуто. 
Ако осећаш напетост, утученост, раздражљивост – да би 
се изменио тај осећај, најпре треба изменити понашање. 
Не аутогеним тренингом, не медитацијом, већ управо 
моторички нешто треба мењати у односима с људима. 
Ма како то банално звучало, ми би требало да се трудимо 
да у пракси вежбамо своју добронамерност у односу на 
било којег човека који се појави у нашем видном пољу, 
не размишљајући о билансу наших досадашњих односа. 
Не треба да се фокусирамо на то да великодушно по-
здрављамо онога ко је нас такође великодушно поздра-
вио за наш рођендан. Од тога се нећемо боље осећати. 
Не, него ми поздравимо оног ко нас је прошли пут тако 
непријатно игнорисао.

Осим тога, ево шта је битно да се схвати. Неке профе-
сије су саме по себи социјално позитивне – оне су усмерене 
да подрже другу особу – доктор, учитељ… Док у огромној 
већини професија таква социјална позитивност не може 
бити директно изражена, нпр. ако је човек физичар или 
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банкар. За такве људе је спасоносан добротворни рад. 
Важно је да тај добротворни рад обавезно буде конкре-
тан и прецизно усмерен и, што је главно, да за њих саме 
представља неки напор, губитак. Ако имућан човек сваког 
месеца негде пребацује за њега малу своту новца, нпр. 
у хуманитарну фондацију – неће се од тога боље осећати. 
То је наравно добро дело, али ако он жели, како сте ви рек-
ли, да престане дрхтати када га с леђа неко позове – онда, 
као прво, треба да одваја онолику количину новца која је 
осетна за његов буџет, што је наравно веома тешко. Као 
друго, ти прилози морају бити тачно адресирани, упућени 
конкретној особи, установи и сл.

– Бива и тако, да се човек наводно бави добротвор-
ним радом, а да се истовремено са својим потчињени-
ма, сарадницима, а понекад и са члановима породице, 
уопште не понаша лепо.

– Да, наравно, то се дешава свуда око нас. У историји 
је било веома много људи који су претендовали на то да 
спасу човечанство и љутили се само на оно троје-четворо 
укућана који су им сметали да то ураде. Наравно, са добрим 
делима треба почињати од свог окружења.

– Како кажу Енглези, charity begins at home (мило-
срђе почиње у куђи).

– Да, веома лепо речено.

– Већина наших читалаца су млади људи и немају 
новца за озбиљна доброчинства. Чиме би они могли да 
се баве?

– Они могу на своју иницијативу да посете дом за 
децу без родитељског старања, са том децом да се пои-
грају или, што је још боље, покажу им једном недељно 
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математику, енглески, цртање. Осим деце без родитељског 
старања постоји и мноштво других категорија људи којима 
је потребна практична помоћ или душевна присност.

– Стварно, душевне присности недостаје много 
више него новац и потребна је скоро свима. Руска по-
словица каже: „Са лепом речју је и бескућник богат“, 
тј. свако се може бавити добрим делима, новац за то 
није потребан.

– Једна лепа пословица каже: „Сваки просјак може 
било којој „звезди“ учинити добро“. Једноставно, ако та 
„звезда“ пролази поред њега, а он јој каже: „Како сте ви 
предиван човек“ – то ће јој сигурно пријати, као уосталом 
и свима.

– Наравно, ту добронамерност је најбоље упражња-
вати овде и сада, према свакоме ко се нађе поред тебе. 
За то не треба чекати ни годишњи одмор ни понедељак 
ни викенд.

– Неки људи којима се предлаже да постану бољи, 
питају се – а где да нађем то добро? Да, треба светлети 
другима, а одакле узети то добро да би светлео?

– Логично и исправно питање. Тим људима ни у ком 
случају не треба говорити фразе типа – узмите свој живот 
у своје руке, присилите се – то су празне речи које никоме 
неће користити. Ствар је конкретније природе. Ако по-
стоји задатак који звучи помало чудно, нпр. буди љубаз-
нији према том одређеном човеку, који код тебе уопште 
не изазива такво расположење (свеједно да ли зато што је 
некако неугледан или се не понаша добронамерно према 
теби), ти почни тако што ћеш механички нешто за њега 
да урадиш. Нешто што се може одрадити стиснувши зубе 
и окренувши се у страну – али урадити нешто за њега. 
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Купи му нешто, покажи му нешто, обави тежак телефон-
ски разговор уместо њега, договори за њега нешто. И ми 
истог момента почињемо да се топлије односимо према 
њему, човек нам постаје дражи. Ми волимо људе којима 
смо учинили нешто добро.

Интервју за сајт Realisti.ru

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРАХА                           
КРОЗ СОЦИЈАЛНУ ПОЗИТИВНОСТ 

– Постоје ли нормални страхови?
– Наравно. Страх је, уопште говорећи, веома важно 

за прилагођавање. Захваљујући њему сва бића, и човек 
и животиња, избегавају опасности.

– Како знати да се у страху појавило нешто па-
толошко? Рецимо, човек је већ узео кредит и десило се 
нешто, те је могуће да остане без посла. Дакле, постоји 
реалан ризик да ће човек имати проблем с враћањем 
кредита и да неће моћи издржавати породицу. Један 
човек може у тој ситуацији да буде мање-више смирен, 
а други веома нервозан.

– Таква ситуација би забринула сваког од нас. Ста-
билан човек ће с времена на време размишљати како да 
изађе из те ситуације, разматраће различите могућности, 
вршити претпоставке и релативно лако може да преки-
не тај мисаони процес у моменту када он није актуелан. 
„Сада је субота вече и свакако ништа не могу да урадим. 
Сада могу само да гледам филм, да се играм са дететом 
или копам по башти.“

Страх постаје патолошки онда када не пролази ни 
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у каквим околностима, чак ни онда када тренутно не по-
креће ни на какву активност.

– То јест, главни је момент – способност пребаци- 
ти пажњу на нешто друго?

– Способност управљања својим стањем.

– Хајде да издвојимо особине човека или узроке због 
којих је један човек у већој мери подложан страху него 
неко други.

– Забринутост и страхови човека се повећавају уко-
лико он генерално осећа да је неисправан, лош, непер-
спективан. Ако он подсвесно очекује да га други могу 
осудити, критиковати за неуспех, наћи му да нешто не 
ради исправно. Ако професора математике упитате: „Јеси 
ли ти уопште учио таблицу множења?“, он ће се осмехнути 
и рећи: „Знаш, вероватно нисам био на том часу.“ А ако 
то исто упитате лошег ђака, он ће поцрвенети од стида.

– Је ли то општи принцип формирања забринуто-
сти који се односи на све животне ситуације?

– Да, то је општи принцип. Степен страха и забрину-
тости који су код нас изазвани различитим околностима 
зависи од тога колико је човека задовољан собом, од тога 
чиме се он бави и колико се осећа социјално позитивним.

– На који начин човек треба да се мења како би се 
ослободио разних страхова, забринутости и постао 
отпорнији?

– Човек треба постати позитивнији, пријатнији за 
околину. Што је страх јачи, то су спасоносна средства 
једноставнија: уступити место у метроу, дати првенство 
пролаза некоме, упутити садржајан (а не формалан) 
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комплимент, помоћи понети нечији пртљаг. Фактички, 
најједноставнија врста помоћи људима јесте укључивање 
у њихов живот.

– Дешава  ли се да човек себе сматра потпуно со-
цијално позитивним или чак добрим човеком, а да уз то 
ипак осећа страх?

– Да, веома често, али то само значи да човек има по-
грешну представу о себи. Сви људи себе сматрају добрима, 
чак и они који нама са стране изгледају сасвим „лоши“. То 
је важна илустрација колико је непоуздано наше уобичаје-
но мишљење о себи: „Ја сам добар човек“.

Наравно, не треба увек себе сматрати свесно лошим, 
не. Али, ради сопствене отпорности треба се ослањати, 
не на умирујући унутрашњи глас, већ на неке објективне 
показатеље. Најједноставнији од њих је саосећање. Каква је 
моја реакција на туђи погрешан поступак: да ли осуђујем 
или саосећам? И није важно зашто осуђујем човека – 
важно је да осуђујем. Није важно зашто помажем човеку 
– важно је да му помажем.

Да бисмо били отпорнији, да би нас стрес мање па-
рализовао, да бисмо мање цупкали ногом седећи испред 
телевизора, да би нас мање обливао хладан зној због брига, 
треба што више вежбати своју саосећајност. То је физио-
лошки механизам, тако функционише наша психа.

– Шта ви мислите о примени арт-терапије у ле-
чењу страха?

– То је оно што се назива симптоматско лечење. То 
јест, оно ублажава симптоме, али не лечи саму болест. По-
пут штаке или гипса. Помаже да се преживи тешко стање. 
Арт-терапија може променити емотивно стање човека, 
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али не и његов животни став. А за трајну корекцију је 
неопходно управо ово друго.

– Радили сте у кризним подручјима, тамо су веро-
ватно многи људи патили од страхова. Које сте методе 
тамо користили?

– Између осталог, користио сам и арт-терапију. 
Уопштено говорећи, често примењујем арт-терапију, 
и ликовну и позоришну терапију. Деци-таоцима, која су 
преживела терористички напад и својим очима видела 
како људи гину, која су се нашла у животној опасности 
и слично, потребна су, пре свега, „средства против болова“. 
Она цртају своју победу над терористима, над бандитима. 
Од тога полако пролази тешко стање, нестају главобоље 
и ноћне море.

Али, како бисмо постигли трајну промену на боље, 
ми са том децом и омладином радимо нешто друго: по-
стављамо их у ситуацију у којој они пружају помоћ другој 
деци. На пример, водимо их на путовања на којима они 
брину о млађој деци или деци инвалидима. То је оно што 
истински повећава њихову отпорност на стрес.

– Цртеж победе над терористима је умесан када 
постоји траума из прошлости коју треба излечити, а  
не онда када човеку треба помоћи да у будућности мање 
пати од страхова?

– Да, управо тако. Цртежи су корисни онда када 
треба брзо отклонити посттрауматски синдром.

– А да ли је и у раду с људима који су преживели рат-
не околности или се тренутно налазе у њима, делотвор-
на та иста социјална позитивност, брига о другима?
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– Да. На пример, дете се веома много плаши мрака 
или самоће. А претпоставимо да су у његовој свакодневи-
ци такве околности неизбежне – родитељи морају изаћи 
у двориште, а он се тада плаши. Њему у томе може помоћи 
ова „техника“: Узмемо неку плишану играчку и тешимо 
је. Ако нема играчке – можемо узети било шта, јастук, 
оловку... и говоримо: „Ово је меда и он се много плаши 
да остане сам, плаши се мрака, плаши се да се иза ових 
завеса неко крије. Хајде утеши га.“ И дете га теши: „Види, 
ја сам ту с тобом, не дам те никоме. Хоћеш да сада склоним 
завесе па да видиш да тамо нема никога?“ То за дете мења 
ситуацију из корена – оно истог тренутка почиње да се 
осећа самоувереније и сигурније.

– А како радите са страховима одраслих?
– На исти начин. С одраслима је једноставније јер 

су они сами господари својих околности и ситуација. Али 
треба додати и ово: на отпорност од страхова, стреса, код 
одраслог човека утиче не само тренутна социјална пози-
тивност него и његов културно-образовни профил.

Стрес много лакше парализује оне људе које је живот 
ограничио у развоју. Једна од група које су у психолошком 
смислу највише страдале у терористичком нападу у Бес-
лану, биле су, колико год то чудно звучало, домаћице. 
А њих је тамо било много. То су особе којима живот није 
дозволио да се развијају. И обавезно је потребно лечити 
ту „авитаминозу“.

А како то радити, одакле почети? Треба почети учити 
било шта, без претензија да то постане професија, будући 
посао и слично, већ само зарад учења, ради одржавања 
менталне кондиције. Пожељно је да то буде управо неки 
ментални труд, а не плес и слично. У том смислу се наје-
фикасније показало учење математике и страних језика.
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– На који начин интелектуални развој јача отпор-
ност према страховима?

– Показало се да, што је видокруг човека ужи, што је 
мање ситуација које човек може да замисли, макар и на ос-
нову туђих искустава или примера из књига, то су страшни- 
је његове представе о обичним и ванредним ситуацијама.

Узмимо за пример војнике, они се добро сналазе 
у опасним војним акцијама, али се слабо сналазе у мирним, 
суптилним ситуацијама у којима је потребна много већа 
флексибилност. Што је шири видокруг, то је човек флек-
сибилнији. Лакше му је да се прилагоди новим условима, 
новим саговорницима и самим тим је и отпорнији.

– Постоји мишљење да је сваки страх повезан са 
страхом од смрти. Да ли сте сагласни с тим?

– Рецимо овако: скоро сваки страх је страх да ће 
мој организам бити угрожен, чак доведен до лишавања 
живота. Страх да ће ме казнити, ударити, лишити хра-
не, учинити нешто лоше... На крају крајева – да ће ме 
лишити живота.

– Постоји ли неки специјални начин рада управо 
са страхом од смрти?

– Страх од смрти је, опет, нормалан и неизбежан. Али 
он такође може бити мањи или већи – пре свега у зависно-
сти од тога колико се човек остварио. Када човек осећа да 
се није остварио, мисао о смрти код њега изазива паничан 
страх. Ова мисао, разуме се, ником није пријатна, али што 
се човек више остварио (а то уопште није исто што и бити 
„успешан“!) то се он спокојније односи према неизбежној 
будућности. Осећај остварености га не ослобађа од тог 
страха, али умањује његов интензитет.
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– А зар се човек не може осећати оствареним и без 
да буде социјално позитиван? На пример, мушкарац 
своју реализацију често види у успесима на послу, а жена 
у породици и деци...

– То, у ствари, и јесте социјална позитивност. Ми смо 
до сада говорили о њеним најједноставнијим облицима 
којима се она, наравно, не ограничава. Успех у професији 
је једна од најбољих начина, јер шта значи бити социјално 
позитиван, него бити користан за друге људе.

Друга је ствар што понекад долази до бркања појмо-
ва „позитивност“ и „успешност“. Успешност је, за разлику 
од позитивности, пре свега за самог себе. Такво бркање 
појмова није тешко приметити када човек који је одличан 
стручњак са успешном каријером уз све то бива непријатан 
према својим укућанима. У таквим, нажалост, честим слу-
чајевима, човекова забринутост ће бити прилично висо-  
ка и страхови и напетост ће га стално пратити.

– Да ли неизвесност шта ће бити у будућности 
повећава страх?

– Да, неизвесност плаши.

– Претпоставимо да је ратно стање. Човек никада 
није живео у ратним условима и не зна шта ће се деси-
ти с њим, не зна како да поступа. Или, човек се плаши 
да изгуби посао и остане без новца. „Како да поступам 
у непредвидивој ситуацији?“ Шта нам можете рећи 
о вези између такве неизвесности и страха? Можемо ли 
помоћи човеку да преброди страх, ако га посаветујемо 
да направи план својих активности?

– Наравно. Добро је да имамо план својих актив-
ности у овој или оној ситуацији, да замислимо могуће 
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варијанте и испланирамо поступке. Што се човек више 
труди да испланира свој живот – предстојећи дан, недељу, 
месец, годину итд. – забринутост је све мања.

– Да ли ви радите са таквим особама које се плаше 
да изађу на улицу, да комуницирају са другима? Или је то 
ближе психијатрији?

– Не, не. Ја не мислим да је то ближе психијатрији. 
Радим са њима. Управо такви људи и јесу тема нашег да-
нашњег разговора. Све што смо рекли се у потпуности 
односи и на њих. Страх од ништавности и бескорисно-
сти постоји код свих нас, само што поприма различите 
спољашње облике: једни се плаше јавног превоза, други 
– ватре, трећи – мрака, четврти – непознатих људи итд.

– А ако они буду снагом воље покушавали да, без об-
зира на свој страх, путују јавним превозом, разговарају 
са људима и слично, да ли ће им то помоћи?

– Ја не верујем у ефикасност таквих напора.

– Значи, човеку који се затворио у своја четири 
зида, погрешно је и бескорисно говорити „Изађи међу 
људе“, што обично и саветују, већ треба рећи „Изађи 
и помози људима“?

– Управо тако. Уопште, у покушајима да се помо-
гне не треба полазити од „лекција о здравом животу“ 
нити од насилног извлачења из уточишта у које се човек 
склонио због страха. Прво му се треба придружити у том 
његовом уточишту и уверити га у безопасност, пре свега, 
безопасност комуникације с вама, с оним ко с њим улази 
у контакт. Просто, треба проводити време са њим, гледати 
серије, чаврљати о ономе што је њему занимљиво итд. Ку-
вати му чај и хранити га сендвичима. И не давати никакве 
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савете, чак ни оне добронамерне. Треба га придобити 
и чекати да сâм затражи савет.

– Судећи по томе што је страх код таквог чо-
века попримио такав крајњи облик, вероватно је код 
њега и крајњи степен егоизма. То јест, човек не даје 
ништа околини.

– Да. Само је боље називати то не егоизмом, већ не-
достатком укључености. Мени се чини да тај израз више 
одговара, мада је то субјективно.

– Од чега зависи та укљученост човека?
– Од присуства одређеног унутрашњег ресурса. Укљу-

ченост у живот других је биолошко својство друштвено 
организованих живих бића, оно је генетски у нас заложе- 
но. То је просто конструктивно понашање живог бића које 
је неопходно за опстанак популације. О истом се може 
говорити и као о садржајном и несадржајном понашању.

Какво је то садржајно понашање? На пример, једна 
јединка види да је друга јединка пала. Подигнути је или 
јој помоћи да се подигне – то је чисто садржајна реакција. 
Ту су неумесне приче о некаквом алтруизму, моралности 
и др. А у којим случајевима јединка не реагује тако? Када 
је одговарајући ресурс истрошен, када јој је или физички 
тешко да некога подигне или психички, ако се ради не 
о физичком паду, већ о нечијем лошем расположењу.

– Узмимо преступника као пример социјално нега-
тивне особе. Он је безосећајан, краде и вређа друге људе, 
уместо да их „подиже“. Да ли то значи да је такав човек 
подложан страховима?

– Да, наравно.
Интервју за сајт Pobedish.ru
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ПСОВКЕ КАО ПОСЛЕДИЦА                              
НЕДОСТАТКА САМОПОУЗДАЊА

– Почињући разговор о псовкама, прецизираћемо да 
не говоримо о оним људима којима се једанпут у години 
деси да опсују „за себе“, већ о онима који свој свакоднев-
ни говор употпуњавају псовкама. Такви људи се видно 
разликују од оних који не псују. Који су то психолошки 
узроци псовања?

– Те психолошке узроке је лако схватити на основу 
нашег свакодневног искуства. Шта је псовка као језичка 
појава? То су табуиране речи у неком језику, тј. речи које је 
забрањено користити. Изгледа нам чудно: зашто постоје 
речи којима је забрањено служити се? Ако мало боље раз-
мислимо о овој противречности, постаје јасно да су оне 
потребне да би се показало како ја рушим те културне 
баријере, ја их не признајем. Погледајте како сам моћан, 
снажан, како сам независан!

Може се рећи да је псовање код људи аналогно ри-
кању код животиња, инструмент који регулише односе 
– и једно и друго су сигнали којима се упозорава: „Ја сам 
у опасности!“

Људи чешће псују када имају наглашену потребу 
за заштитом и самопотврђивањем. Псовка није одраз 
некултуре или претеране снаге. Напротив, то је грч због 
недостатка самопоуздања, то је стање у којем човек наро-
чито енергично прибегава својим спољашњим атрибути-
ма. Једноставно речено, што су људи више уплашени, то 
више псују!
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Уплашени можемо бити из различитих разлога. Из 
анализа „црних кутија“ познато је да последње што пилоти 
изговоре, схвативши неизбежност смрти, није „крај је“ већ 
псовка с аналогним значењем.

Ако питате за оне људе који псују, чини се, без икак-
вог видљивог разлога, у том случају узрок је други страх, 
који заиста не виде и не схватају чак ни сами „псовачи“, 
али који је такође јак. То је страх од несамодовољности, 
подсвесни страх који говори: „Ја сам лош и чека ме казна 
за то.“

Постоји и друга претпоставка о томе зашто људи 
псују: због „лошег примера“, од којег сви родитељи желе 
да заштите своју децу. Чини им се да, ако дете чује „много 
нових речи“ од пријатеља, пожелеће да га имитира, па ће 
и само почети да псује.

То је површно размишљање, јер примери псовања 
(и било ког другог облика агресије) су доступни мање-ви-
ше свој деци и омладини на свету. Али такав пример не 
следе сви на исти начин и нису му сви једнако потчињени. 
Са великим ентузијазмом га следе људи којима недоста- 
је самопоуздања. Што се човек осећа мање самодовољан,  
већа је жеља за таквим истицањем.

– Да, постоје потпуно другачији примери исти-
цања, како бити кул и самодовољан. Постоје инте-
лигентни, паметни људи који су кул. Зашто од свих 
примера истицања будући псовачи бирају баш такав 
начин истицања?

– Њима је истицање важно управо као спољашња 
физичка заштита. Јер се плаше!

Вратимо се још једном на природу псовања. Какав 
утисак на нас оставља такав језик? Пре свега, утисак агре-
сивности. Од псовке до ударца је много ближе него нпр. 
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од фразе: „Баш си ме изненадио!“ И зато уплашени људи 
тако енергично псују. Као да кажу: „Не дирај ме, још мало 
и ударићу те!“ Зато и за децу која се осећају незаштићено 
и којима се „заслужено“ лоше обраћају, псовање пред-
ставља веома примамљив штит.

– А можемо ли претпоставити да на псовање 
утичу и други фактори, као на пример недостатак 
фонда речи? Човек не зна како да искаже своју мисао 
или  емоцију и зато прибегава таквом изражавању. Је ли 
могућа таква веза: човек није довољно начитан и зато 
не поседује довољно средстава изражавања?

– Не, не постоји таква директна веза. Ако психолош-
ки очуваном човеку недостаје фонд речи како би исказао 
неку суптилну емоцију или описао неку нову ситуацију, 
код њега се могу појавити потешкоће, може почети замуц-
кивати, али он неће имати потребу да псује. Тим пре што 
псовке попуњавају емоционалну празнину, а не смисаону, 
тј. оне не помажу саговорнику да боље схвати о чему се 
тачно говори.

У суштини, веза између некултуре и псовања постоји, 
али она није директна него, такорећи, посредна. Недо-
статак речи за исказивање тих финијих ствари и осећања 
јавља се због тога што дете те речи једноставно није имало 
прилике да чује. То су деца у чијој се породици углавном 
говорило о конкретним материјално-економским темама. 
„Додај ми со. Касно је. Колико пута треба да ти поновим.“ 
А разговора о суптилнијим осећањима није било, нити 
радовања лепом, ни саосећања са туђом несрећом. Значи да 
се у тој породици није говорило ни о осећањима тог детета, 
ни о том шта он преживљава. Тако се код детета формира 
недостатак самопоуздања, осећај да га не прихватају, који 
га касније подстиче да се „штити“ псовкама.
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– Да ли је проблем лошег утицаја средине на психо-
лошком и моралном плану, или то што сама та средина 
употребљава псовке што делује као зараза?

– То је једна те иста ствар. Споља може изгледати да 
отац псује, комшија псује па зато и наш пацијент псује. 
Али то није инфекција која се преноси ваздухом. Ова 
„инфекција“ се преноси на други начин. Ако отац псује, 
значи да код њега постоји појачана агресивност (а то је, 
како што смо већ установили, страх). А то опет значи 
да отац нема довољно разумевања, да се неће трудити да 
проникне у осећања свог детета, па чак ни жене. Зато ће 
се дете осећати незаштићено и уплашено и због тога ће 
имати потребу да псује.

– Како навика псовања утиче на способност човека 
да одржава блиске и дугорочне односе са драгим људима?

– Веома утиче, али не само псовање већ његови узро-
ци. Исти ти психолошки узроци који провоцирају псова- 
ње такође кваре човекове односе са околином.

Близак контакт подразумева комуникацију у којој 
ми истински учествујемо. Када се истински приближава- 
мо нашем ближњем, када разумемо њихова осећања, када 
се фокусирамо на њихову ситуацију. Када више слушамо 
него што сами говоримо.

Ако погледате ствари из тог угла, одмах ћете видети 
да саосећајни људи много мање псују од оних чије сао-
сећање остаје на нивоу апстракције. Нећете наћи човека 
који уме да слуша и да се усредсреди на саговорника, а да 
при томе енергично псује. То су две различите појаве.

– Дакле, човек који псује, у ствари, има тешкоће 
у успостављању блиских односа?

– Да. Не зато што псује, већ из истог разлога због 
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1  Аутор често користи изразе комфор, дискомфор. Појам комфор по-
тиче од енглеске речи comfort што значи удобност, угодност, пријат-
ност опскрбљеност. Дискомфор је антином комфору, означава нела-
году, неудобност, тескобу. (Прим. прев.)

којег и псује: због недостатка самопоуздања. Због тога он 
псује и због тога је мање укључен у живот другог. Његов 
сопствени психолошки дискомфор1 је толико велики да  
му не дозвољава да се фокусира на дискомфор другог 
човека. Псовање као језички проблем одражава проблем 
његовог менталитета. Веома ретко се дешава да човек 
псује док некоме нуди помоћ. По правилу, псовке прате 
одбијање помоћи: „Носи се ти...“. Човек који псује је у пр-
вом реду негативан за околину, за укућане.

Постоји и друга страна овог проблема. Животни став 
човека који често псује сличан је ставу боксера. А треба 
рећи да људи воле или не воле код себе исте оне ствари 
које воле или не воле код других. Зато боксер подсвесно 
не воли себе. Он, по речима психолога, има негативно 
самоприхватање. Јер нико од нас, ни интелектуалци ни 
изразити псовачи, нико не воли партнера који стоји испред 
њега у боксерској пози. И зато, када човек живи у таквој 
пози, код њега се развија аутоимуна агресивност, он сам 
себе не воли.

– Код нас постоји обичај да се жене на неки начин 
штите од псовки. Када неко псује, говоре му: „Шта то 
причаш, овде има жена и деце!“ Можете ли то објасни- 
ти са психолошког аспекта?

– Мени се чини да ту постоје два разлога. Први је тај 
што псовка заиста представља неку увертиру у тучу, сукоб, 
физички контакт. А жене и деца се први евакуишу из 
таквих ситуација. Други узрок се крије у томе што псовке 
у 90% случајева садрже сексуалне алузије.
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– Данас видимо да се младе девојке често не устру-
чавају да и саме псују. Како то коментаришете?

– Не могу прецизно рећи с чим је то повезано, али 
имам две претпоставке. Према једној од њих, то је ло-
гична последица феминизма као правца који је, по мом 
мишљењу, погубан за културу и психу човека.

Друго објашњење се односи на то да псовке данас 
прожимају целокупну културу, језик, укључујући и јавне 
наступе у знатно већој мери него што је то било пре 15 
- 20 година. И, ако је исправна наша логика која каже да 
уплашени људу псују, онда је то резултат великих и наглих 
социјалних промена због којих је огромна маса људи данас 
уплашена. Стари животни принципи, на које смо били 
навикли, одбачени су, а нови не само да нису формирани 
него их нема ни на видику. И људи су изгубљени, те стога 
осећају наглашену потребу за самопотврђивањем.

– Постоје различити начини да човек задовољи 
своје потребе. Неки од њих су здрави, а неки не. Псовка 
је један од начина задовољења потребе за заштитом 
и самопотврђивањем. И шта се тада дешава са том 
његовом потребом?

– Ништа добро. То је наркотик, а не витамин Ц.

– Успут, реч наркотик нам се уклапа у контекст 
следећег питања: како се одвикнути од псовања? Зна-
мо да је одвикавање од наркотика веома тешко и сви 
смо сретали људе који су некада псовали, а сада уместо 
псовки користе неке друге, чудне изразе, што у ствари 
представљају скраћени облик псовки. Гледаш га, оз-
биљан, одрастао човек, и чим почне да употребљава 
такве изразе, слика о њему се мења. Зашто им је тешко 
одвићи се и почети говорити нормално?
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– Ви наводите пример чисто механичког избегавања 
псовке. Механичког, не садржинског. Дакле, човек је схва-
тио да је боље да не псује и почиње да се бори с тиме на 
нивоу лексике, а не на нивоу узрока. Тада се неизбежно 
појављују различити еуфемизми, овакви или онакви. По-
некад ти еуфемизми изгледају комично, а некад потпу- 
но културно. На пример, човек почиње стално говорити 
„кобајаги“.

У чему се састоји садржинска борба против псов-
ки као наркотика? То је заиста добро поређење. Док год 
наркоман не нађе, не напипа оно истински садржајно на 
чему ће радити, никакве хемијске нити медицинске мере 
неће дати дугорочне резултате. Он ће се брзо враћати на 
старо. И код псовки је иста ствар. Као што су настале због 
незадовољства собом, тако се тај негатив и одстрањује, 
тражењем начина како да будемо задовољни собом.

Пре свега, реч је о развијању сопствене саосећајности, 
навике фокусирања на другог човека који се појавио у вид-
ном пољу, укључености у његов живот. То је тешко. Што је 
више човек истрошен, то му је теже, али у превазилажењу 
те тешкоће се налази његово спасење.

– Хајде да покушамо ставити себе у улогу тог 
човека. Он се држао за псовке као за неки штит од 
спољашњег света, био је попут склупчаног јежа. И одјед-
ном је збацио те иглице и осећа се го и незаштићен. Ве-
роватно је уплашен: „Како ћу без псовки? Свако може 
да ме увреди.“ Како ће му саосећајност и укљученост 
у живот другог помоћи да промени однос према људима, 
да осети да они нису претња већ да, напротив, имају 
потребу за његовим разумевањем, заштитом и слично?

– Ваше сумње су оправдане. Значи, не треба почиња-
ти тако што ће снагом воље човек да држи себе за гушу 



- 44 -

и спречава псовке. То би таквом човеку било страшно 
и практично не би имао снаге. Он за почетак треба да, још 
док се одвикава од псовања, почне мисаоно да се усред-
сређује на саговорника. Треба да размишља о томе шта 
би тај саговорник желео да чује од њега у том тренутку. 
Шта он жели: да спава, да иде у тоалет, да исприча утиске 
о погледаном филму? На почетку ће то ићи веома тешко. 
Не треба силовати себе, треба учинити онолико колико 
је у том тренутку способан. Може да се ограничи једним 
или два питања и да на том заврши разговор. Што чешће 
буде предузимао чак и тако скромне напоре, то ће више 
расти његове могућности. То је попут затезања мишића. 
А псовке ће затим саме нестати.



ДЕО ДРУГИ

ЈА – БЛИЖЊИ        
МУЖ, ЖЕНА
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У ВИРТУЕЛНОЈ ЉУБАВИ                                                                              
ИНТЕРЕСУЈТЕ СЕ ЗА                                            

РЕАЛНОГ ЧОВЕКА

– У данашње време, када се комуникација између 
људи све више и више преноси на интернет, све чешће 
тамо долази не само до познанстава него и прија-
тељстава (слична некадашњим пријатељствима преко 
писама) па се чак рађају и емоције. Управо то називамо 
виртуелном љубављу. Виртуелне везе имају основну 
и разумљиву предност, а то је брзина, уштеда времена. 
Али оне имају и прилично много недостатака.

Хајде да почнемо од тога, због чега се људи, фак-
тички наслепо, упуштају у таква познанства. Да ли 
се може претпоставити да је основни разлог таквог 
понашања недостатак комуникације и познанстава 
у реалном животу? Или пак ти људи имају неке своје 
нарочите потребе и слабости које представљају разлог 
њиховог упуштања у у виртуелне везе?

– Шта наводи људе на виртуелне односе, на вирту-
елну љубав? Исто оно што их наводи и на обичну љубав. 
Само што љубав, изгледа, постоји у различитим облицима. 
Права љубав подразумева потребу да чинимо добро објек-
ту наших осећања. Када то схватимо, лако ћемо у нашим 
односима уочити и присуство супротног осећања – по-
требе да нама самима буде добро. Тачније, потребе да не 
пружамо задовољство већ да га примамо. Код људи којима 
заиста нешто недостаје у животу, та потреба расте. То није 
никакав егоистички, свесно заузет став човека који тражи 
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пажњу свих људи, не. Тако поступа човек којем није добро, 
управо због своје унутрашње опустошености, зато што је 
одређени унутрашњи ресурс испражњен.

– Који тачно ресурс?
– Тај ресурс је такозвано самоприхватање. То је осећај 

када смо задовољни самим собом, док се у одсуству тог 
ресурса јавља осећај да нисмо довољно добри. „Када будем 
на време ишао на спавање, рационално трошио новац, 
када не будем каснио нити варао људе, тада ћу, вероватно, 
заслужити нешто заузврат, разумевање и сл. Али сада још 
увек није тако. Сада се још увек на сваком ћошку могу об-
рукати и брукам се. Ето, зато данас нисам довољно добар 
или, прецизније речено – ја сам лош.“

Тај осећај делује демотивишуће, поражавајуће. На-
равно, мало је људи који искрено за себе тако мисле и го-
воре: „Ја сам лош.“ Човек само осећа нешто попут туге, 
несигурности, расејаности, усамљености – оно што се јед-
ном речју назива дискомфор, нелагода. И што се јаче осећа 
дискомфор, јача је потреба за задовољством, за стварањем 
комфора. Људи које покреће такво осећање, таква „глад“, 
крећу у љубавну потрагу. Они споља могу изгледати као за-
водници, Дон Жуани (ако је реч о мушкарцима), који олако 
мењају жене, као да не маре за њих много. А заправо, они 
траже ону која ће их истински прихватити, онакве какви су 
у датом тренутку. Они исто траже безусловно прихватање.

По чему се виртуелна потрага и виртуелна љубав 
разликују од онога што се дешава у реалном животу? 
На интернету је односе много лакше одржавати јер су 
виртуелни односи поштеђени многих битних квалите-
та личности без обзира на природу односа. Тамо нема 
мимике, интонације...
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– Ако човек себе сматра лошим, вероватно му је на 
интернету лакше да себе представи као доброг.

– Није баш тако. И у стварној комуникацији људи 
лако успевају да се представе као добри – о себи причају 
само оно добро, ласкају. Али реална комуникација за 
столом, на улици или у стану од мене као партнера тражи 
много више него комуникација путем интернета. Треба 
да изгледам лепо, да будем добро расположен, позитиван, 
да не изгледам расејано, утучено. А у виртуелном свету се 
ништа од тога не види и зато је ризик мањи. Ако напишем 
нешто дрско, у крајњем случају нећу добити одговор или, 
ако га и добијем, на мене нико неће викнути, ошамарити 
ме нити ме увући у општи скандал.

– Чега се, заправо, плаши такав човек?
– Он се плаши осуде. Плаши се да ће му неко указати 

на неку његову упадљиву ману. Штавише, плаши се да ће 
му с правом указати на то.

– Да ли се виртуелни љубавници плаше развоја 
таквих односа? Јер, природно, даљим развојем односа 
долази до стварног сусрета.

– Да, плаше се. Људи се плаше преласка из виртуел-
ног света у реални и могу до бесвести измишљати и фан-
тазирати у преписци, али се уопште не журе да се сусретну 
у стварности – управо због тог страха.

То је, такорећи, зависност. То је задовољство налик 
оном које стварају наркотици и човек само жели да оно 
никад не престане. А чим се сретнемо у стварном животу 
– показаће се да она очекује да јој ласкам, да се интере-
сујем за њен свакодневни живот, јер ће се у супротном 
увредити што сам ја имао у виду само телесне односе. Све 
је то напорно...
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– Какав развој тих односа је прихватљив за такве 
људе, барем на подсвесном нивоу?

– Продужавање тог наркотичког виртуелног задо-
вољавања. Они цео радни дан проводе у ишчекивању ве-
чери, када ће напокон моћи да дођу до рачунара и поново 
пошаљу, приме поруку или да пошаљу неку порнографску 
СМС поруку током важног састанка. То је њихова дрога.

– И шта они очекују? Прихватање?
– Не, не, не. У тим односима нико не очекује прихва-

тање. Зато што у тим односима човек не комуницира 
с неком реалном, већ замишљеном особом.

– И шта он тиме добија?
– Чисто наркотичко задовољство. „Види, она је 

спремна да са мном коментарише нечије сексуалне одно-
се.“ То су пријатне шкакљиве теме...

Ни једно од учесника у преписци уопште нема наме-
ру да се интересује и укључи у реални свакодневни живот 
оног другог. Зато нико и не бива истински прихваћен, ни 
ти се томе нада. Као што два наркомана који се заједно 
боду или шмрчу не размишљају да ли у том њиховом од-
носу код њих расте самоприхватање.

– Да ли то значи да они током те комуникације 
више воле да говоре него да слушају?

– Тачно.

– Ви кажете да су нездраве виртуелне везе повеза-
не са интимним односима и тумачите то као телесне 
односе. Али то није увек тако. Јер ти људи који пате 
од недостатка љубави, не желе само и једино сексуално 
узбуђење. Они често траже неку врсту разумевања и, 
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како им се чини, духовнију комуникацију.
– Та разлика о којој с правом говорите је у различи-

тој мери изражена код мушкараца и жена. Жене у својим 
виртуелним (и зато не баш квалитетним) везама, познан-
ствима, контактима заиста показују веће интересовање 
за реалну страну комуникације, за реалан живот. Али без 
обзира на то, оне од партнера очекују много. Оне осећају 
потребу да се повере, да их неко саслуша, подржи, да сао-
сећа с њима итд. И оне се труде да све то реализују на кон-
кретнији начин. Оне причају о томе где су путовале, шта 
воле, шта су гледале, како се облаче, које боје воле. А код 
мушкараца је, наравно, акценат на сексуалној компоненти 
односа. То није математика, не кажем да је код свих тако 
на једној и на другој страни, али тенденције јесу такве.

– Можете ли нам навести неки пример из своје 
праксе?

– Сећам се једне пацијенткиње. Била је то удата  
жена и мајка од преко четрдесет година која је много 
волела свог мужа. Говорила је о њему са великим пошто-
вањем, с искреним узбуђењем: „Он је моја срећа“; „Он је 
једино светло у мом мраку“ итд. Ипак, десило јој се да 
на друштвеној мрежи започне преписку са непознатим 
човеком чија јој се фотографија веома допала. Она каже: 
„Леп је као из бајке, попут неког древног библијског цара, 
необичан лепотан.“ И они су започели преписку. А он је 
радо злоупотребио ту њену жељу за дописивањем тако да 
су и преписка и односи одмах склизнули на сексуално-
еротски ниво. „Испочетка ме је вређало то што њега као 
да ништа друго не занима, само кревет и кревет“, говорила 
је. А касније је и њу опило, постала је и она такође обузета 
тиме и осетила је као да јој је то неопходно. И она му је то 
потпуно недвосмислено ставила до знања. Рекла је свом 
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виртуелном партнеру да она веома жели да се виде и да 
жели стваран, а не виртуелни сексуални однос са њим.

А он, као типичан јунак ових наших прича, уопште 
није журио с тиме. Биле су му довољне те виртуелне забаве 
и дописивања. А што се стварног живота тиче, она не зна 
да ли му то није било потребно или се плашио одговор-
ности или је нешто треће у питању али, углавном, није био 
заинтересован за то. Све јој је то постало веома напорно 
и болно, па се обратила психологу. И ето после неколико 
месеци наших разговора и сарадње, њој је лакше. Укратко, 
некако се извукла из тога.

– А у чему се уопште састоји то задовољство од 
таквих... разговора о телесном? Ако не говоримо о грубом 
виртуелном сексу чији је механизам јасан. Шта људе 
привлачи у тим разговорима о нечему чега нема?

– Када би се радило само о физиолошком задовољ-
ству, сваком мушкарцу би била довољна само једна пар-
тнерка и то би било све. Ма колико чудно то некоме зву-
чало, психолошко задовољство се крије у превазилажењу, 
рушењу културних баријера. Недозвољеност случајног, 
необавезног секса  јесте то примамљиво забрањено воће. 
Превазилажење тих табуа представља покретачку снагу 
задовољства. Тада постаје јасно зашто такве ствари човек 
тражи у виртелном свету: „Особа је пристала да са мном 
говори на ту тему, да заједно фантазирамо, срушио сам ту 
културну баријеру, ту забрану.“

– Али, када је већ срушена баријера, очигледно да 
неће имати потребу да се дуго занима с истим тим чо-
веком, зар не? Баријера је срушена, шта му још треба?

– Добро питање. Не. Ми у пракси видимо да ствари 
не стоје тако. Људи који имају виртуелне сексуалне односе 
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спремни су да те односе одржавају са истом партнерком 
знатно дуже него у стварном животу где, заиста, када муш-
карац нешто добије, једном или неколико пута, партнерка 
престаје да му буде тако привлачна. Јер је, понављамо, та 
баријера већ срушена. А у виртуелном свету се то задовољ-
ство знатно дуже експлоатише. Вероватно зато што га не 
прати права физиолошка кулминација.

– Чудно је што када то престане да буде обостра-
но, људи пате једнако као да су били у некој озбиљној вези.

– Снагу патње не одређује озбиљност везе. Дешава 
се да се човек заиста навуче на те виртуелне односе, на ту 
„иглу“. А ако се деси да други партнер није толико помра-
чен, да је само испочетка мало „заронио“ у тај свет, а затим 
изронио, отпливао и прекинуо дописивање – првог пар-
тнера обузима туга и бол. Он почиње озбиљно да се мучи 
због синдрома неузвраћене љубави.

Нешто слично запажамо не само у виртуелном свету 
већ и у реалном животу када се, по правилу, девојчица, 
девојка или жена лудо заљуби у мушкарца. Рецимо, учени-
ца у учитеља или обожаватељка у певача. Она губи разум, 
машта о њему, ноћима не спава, зидове облепљује његовим 
фотографијама. Фактички се иста та осећања јављају и на 
виртуелном плану будући да никаквих реалних односа 
нема. Она, опет, тог човека не замишља у целокупности 
његовог живота, околности, брига, односа са укућанима. 
Она не зна шта га истински нервира, како троши новац, 
како се понаша у свађама. Она је створила неког фантома 
у својој глави и с њим су се, опет, повезале њене егоистичне 
потрошачке амбиције, да ће јој уз њега бити лепо...

– Дакле, аналогија између таквих односа и вирту-
елних је у томе што се у оба случаја јавља комуникација 
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са неким замишљеним ликом а не са стварним човеком?
– Управо тако, та осећања се везују за некакву ап-

стракцију а не за стварног, конкретног човека. У том 
смислу, ма како чудно звучало, виртуелним везама и вир-
туелном љубављу можемо назвати и љубав на први поглед, 
када се људи заљубљују на први поглед, попут Пушкинове 
Татјане Ларине. То се односи и на тзв. „летње шеме“ – 
поваљали се у Турској на плажи две недеље и лудо су се 
заљубили. У чему је ту сличност са виртуелним везама? 
Опет у томе што се ми заљубљујемо у човека о којем реал-
но ништа не знамо. Он је неки симбол тога да ће мени са 
њим (или са њом) коначно бити истински лепо. И, успут, 
Пушкинова Татјана то врло прецизно описује у свом чу-
веном писму Оњегину:

Замисли: ја сам овде сама
И никог нема да ме схвати,
Сустајем и мој ум се слама,
И немо моје срце пати.
Она тиме говори: „Хоћеш ли ме ти спасити?“ У тек-

сту даље то није написано али се наслућује. „Видиш како ми 
је тешко самој. Зато што ме овде нико не разуме. Начитана 
сам, осећајна, широких погледа. А овде сви живе за ситне 
сеоске радости. Ти си младић из великог града, читао си 
много, много знаш, о свему расуђујеш снисходљиво. Ево 
ко ће ме, коначно, ценити и разумети.“

Зато је љубав на први поглед увек чисти пример тог 
потрошачко-наркоманског порива. То није потреба да се 
партнеру чини добро, већ нада да ћемо то добити.

– То јест, љубав на први поглед још није љубав? То 
није знак да су људи једно за друго?

– Љубав прво треба терминолошки одредити. То се 
може урадити на основу онога што свако од нас сматра љу-
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бављу према себи. У том погледу се многи људи на земљи 
слажу. Осећамо да је то жеља да се неко интересује за мене, 
да се занима мноме, да ми чини добро, да препознаје моја 
осећања, да ме не оптерећује превише, да ме не схвата само 
у оквиру биолошких контура мог тела него као цели ком-
плекс мојих односа са мојим компликованим родитељима, 
са мојим бившим љубавним везама, са мојим проблема-
тичним односима са људима, са пријатељима, са мојим по-
слом на којем се можда лоше осећам. Желим, такорећи, да 
се заузму за мене, да будем у потпуности прихваћен. И то 
је исправно, то можемо узети као терминолошки тачно. 
Такав однос једног човека према другоме ћемо називати 
љубављу, с највећим могућим знаком „плус“.

Ево шта ту одмах постаје очигледно. У којим жи-
вотним ситуацијама сваки човек посебно лако може да 
примети да се према њему односе са знаком „плус“? Да ли 
онда када је добро расположен, пун снаге и енергије, када 
се свима осмехује, свакога подржава, пази да свима буду 
пуне чаше, обасипа друштво анегдотама? У тим ситуација-
ма уопште није тешко односити се према њему са знаком 
„плус“ и то није индикативно. Индикативно је када је он 
у сасвим супротном стању – нерасположен, без енергије, 
уплашен, нервозан, ненаспаван, гладан, када некога из-
вређа или игнорише. Ако се у таквим околностима према 
њему лепо односе, онда је то то.

Значи, љубав није када се једна особа према другој 
односи максимално добро, са знаком „плус“, већ када тај 
однос одолева негативна искушења, конфликтне ситуације 
и сукобе интереса. И због овога што смо управо рекли 
постаје јасно да прави изабраник није онај чије нас врлине 
одушевљавају, већ онај чији су нам недостаци симпатични.

Да би се између двоје људи појавила права љубав, 
потребно је да барем једно од њих има такав животни став: 
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да не гледа ко је добар а ко лош, већ коме је добро а коме 
је лоше. И да, видевши да се неко бескрајно нерви-ра, 
да се неко свима попео на главу, да је неко неодговоран, 
у томе осети (чак не да умом схвати, само да осети) његову 
несигурност, његову патњу, његову слабост коју није сам 
бирао. То је његова мука, а не кривица. Само на таквој 
унутрашњој основи се и могу изградити прави односи. 
Понављам, ако макар једно од њих има такву животну 
оријентацију да, седећи у неком друштву спонтано, просто 
кожом осети да је некоме загушљиво, да је неко гладан, да 
је за некога тренутна тема трауматична, и ако се тако све 
време труди да улепша ситуацију зарад других – велика је 
вероватноћа да ће такав човек постати носилац тог правог 
осећања о којем говоримо.

Али то не значи да он или она због тога могу да се 
заљубе у било кога или да ступе у брак са било ким. Заиста 
је потребно да се неке ствари поклопе, а ево о чему је ту реч. 
Ја сам управо навео различите облике нашег унутрашњег 
несавршенства – неко је раздражљив, неко је апатичан, 
неко је опседнут новцем, ко наркоман, неко влашћу, неко 
љубавним авантурама. Будући да свима нама на овај или 
онај начин у некој мери недостаје љубави, свакога од нас 
је то довело до различитих индивидуалних деформација. 
Зато, изгледа да је за жену прави онај мушкарац за којег она 
осећа да га може залечити узимајући у обзир своје личне 
особине и квалитете и своју психофизичке конституцију.

– У таквим односима виртуелне љубави, виртуел-
ног флерта, јавља се једна прилично чудна ствар, а то је 
поверење без икаквог основа. Зашто се човек приликом 
сусрета на улици неће „отворити“ другом човеку, а на 
интернету хоће, мада не види право лице саговорника, 
а не може бити сигуран ни у његов пол и старосну доб? 
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И друго питање: да ли је то заиста поверење? Можемо 
ли на основу претходно реченог закључити да је то само 
бацање у ветар својих неисказаних мисли и осећања? На 
нашем антисуицидном сајту је био случај где се девојка 
преко интернета заљубила у младића. Веза је трајала 
нешто дуже од месец дана, затим ју је он оставио и она 
је много патила, толико да је чак помишљала и на само-
убиство. Касније се испоставило да то уопште није био 
младић већ старији човек. Укратко, постоји ли повере- 
ње и, ако постоји, откуд оно?

– Знате, постоје најразличитији примери и ситуације 
виртуелне љубави и виртуелних веза. У већини њих, нарав-
но, нема никаквог поверења. Да бисмо то схватили, опет, 
треба да одредимо шта заправо значи поверење. Поверење 
– то је када се ја не плашим да ти о себи испричам неке ве-
ома непријатне ствари. Ето то је поверење. Тиме се ниједан 
„виртуелац“ не бави с нарочитим интересом. А шта се код 
њих дешава? То није разговор о неким мојим „тешким“ 
темама, већ о интимним темама – а то су потпуно разли-
чите ствари. То није поверење већ, опет, претендовање на 
ту сексуалну блискост. И зашто се то дешава тамо уместо 
у стварном животу? Зато што у реалном животу за то мо-
жете добити шамар, а на интернету је то много безбедније.

– А можемо ли се заљубити без разоткривања?
– Наравно, можемо.

– На интернету ми не комуницирамо са стварним 
људима, већ са ликовима које је неко створио. Можемо 
ли однос према таквом лику, а не према човеку, назвати 
љубављу или барем заљубљеношћу?

– Ако љубављу називамо односе са знаком „плус“ 
управо према конкретном човеку са свим његовим инди-
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видуалним особинама – онда се одговор сам намеће. Не 
може постојати љубав према лику, образу, симболу – не 
можемо волети фотографију.

Права љубав се може јавити онда када један партнер 
почиње да види другог у свој његовој реалности. Разлика је 
у томе што се у једном случају ја односим према реалном 
човеку посматрајући га у различитим ситуацијама: како 
спава, како кашље, како зева, како изгледа са стране, како 
изгледа када виче и када се смеје. А симбол – то је када ја 
о човеку не знам ништа и потпуно ми је небитно, не тру-
дим се да било шта сазнам.

– Дакле, разлика је у количини информација?
– Не, разлика је у унутрашњем односу према тој 

особи. У присуству или одсуству унутрашње потребе. 
У присуству или одсуству потребе да се та реалност увиди.

– Шта бисте посаветовали људима који се налазе 
у сличним односима или су на корак до ступања у њих?

– Мислим да људи који су задовољни својим вирту-
елним везама, чак и ако прочитају ово што смо ми овде 
изрекли, урадиће то само овлаш. Њих то неће истински 
дотаћи. Ово може дотаћи људе који осећају да им је у вир-
туелним везама постало лоше. Или су те емоције постале 
неузвраћене или је због њих почео да испашта реални 
живот. Тим људима можемо рећи да се у виртуелне везе 
сви ми упуштамо због неиспуњености у реалном животу. 
Због недостатка самореализације, због тога што имамо 
недовољно комфорне односе са реалним блиским људима.

Ти лично ниси нимало крив за ту твоју беду, невољу 
– то о теби не говори ништа лоше. То говори о томе какав 
је живот био према теби. И треба се трудити да ти односи 
буду здравији, али не да не би изгледао крив у нечијим 
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очима – ти ни у чијим очима не треба да будеш крив – већ 
само зарад себе самог, због својих себичних, користољу-
бивих, али правилно схваћених интереса – зарад личне 
животне перспективе.

И зато, ако се желиш извући из те виртуелне завис-
ности, последња ствар коју треба да урадиш јесте да се ба-
виш техничком страном проблема и да, рецимо, замолиш 
пријатеља да ти искључи рачунар после 11 сати увече. А пре 
свега треба да погледаш какав је твој лични живот, како 
ти пролази дан, чиме се бавиш и због чега се тиме бавиш. 
Да ли зато што немаш другог образовања, или је то већ 
уигран посао, или зато што је то баш прави посао за тебе, 
или барем тражиш прави посао за себе. Треба да погле-
даш и шта тачно представљају твоји односи са ближњима, 
тачније са укућанима.

По правилу, људи који главом зароне у то виртуелно 
пространство, у љубавне везе или просто на друштвене 
мреже попут Фејсбука, могу лако приметити да их ствар-
ни укућани помало нервирају. Ту се крије наш велики 
потенцијал који можемо употребити у своју корист. На 
који начин? Треба се из све снаге потрудити да се усред-
средимо на те укућане. И када ти неко од укућана приђе 
у погрешно време, не треба по навици одбрусити: „Шта је, 
зар не видиш да сам заузет“, – већ рећи: „Извини, молим те, 
сада стварно не могу.“ Тај мали уложени напор ће много 
тога поправити. А ако такав поступак није изузетак, већ 
постепено систематско усавршавање нашег рада на себи 
и присиљавања себе на нешто, та наркоманска зависност 
од виртуелних веза ће се смањивати.

– Тинејџери су нарочито склони упуштању у вирту-
елне везе. А њихови укућани су њихови родитељи и управо 
са њима су односи нарочито компликовани. Савет да се 
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изгладе односи са њима уопште није лако реализовати.
– Ако говоримо о адолесцентима или мало старијем 

узрасту, или чак о одраслима који и даље живе са родите- 
љима и имају лоше односе с њима (а таквих је заиста мно-
го), може се дати конкретнији савет. Он тиме неће постати 
много лакши за реализацију али ће, можда, бити јаснији.

Шта значи усредсредити се на своје ближње, то јест 
на родитеље? То значи схватити да све то родитељско 
понашање које тако мучи младе људе (и то, нажалост, 
с разлогом),  не значи то да су родитељи или деца лоши, 
већ да је њима лоше.

Све те родитељске придике, ограниченост, формали-
зам и површност нису одраз стварног односа према својој 
деци, већ испољавање родитељског дискомфора. И ако то 
тамо неки адолесцент истински буде имао на уму, њему ће 
живот постати значајно светлији, лепши, постаће самоу-
веренији и, на крају крајева, успешнији.

Али шта значи имати то на уму кад је реч о роди-
тељима? То значи понашати се према њима онако како се 
понашамо према човеку којем је очигледно лоше, којем се 
то види на лицу. А како се иначе понашамо према човеку 
којем је лоше, рецимо, према малом детету или пријатељу? 
Штитимо га, подржавамо, саосећамо, помажемо му итд. 
Цели тај комплекс мера треба пренети на родитеље, „сру-
чити“ на родитеље. У психологији се то назива „усиновити 
родитеља“: почети интересовати за њега не као за свог 
родитеља већ га себи представљати као неког посебног 
човека, посматрати чега се плаши, шта жели, зашто тако 
говори; питати га како му је прошао дан, где је био, ко му 
је телефонирао, шта је гледао на телевизији; понудити му 
чај пре него што сам затражи...

Шта се тада дешава? После одређеног периода у којем 
дете улаже такве напоре, родитељу постане неприродно да 
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са њим комуницира као раније, површно-критикантски. 
Он почиње више да га уважава, да озбиљније схвата ње-
гове речи, предлоге. Али то је тек другостепени резултат 
и у погледу времена и у погледу важности. Много важнији 
и бржи ефекат се крије у следећем. Ако се наш читалац 
буде дужи временски период, много недеља, тако бринуо 
за родитеља и трудио се да буде љубазан, добронамеран, од 
користи итд. – он ће свог родитеља почети доживљавати 
(и то не само умом већ дубље) као објекат своје бриге, као 
неко дете којем је такође у животу недостајало љубави. 
И тада ће син или кћерка сву ту родитељску негативност 
престати да прима к срцу. Он чак и ретроспективно по-
чиње да се растерећује и адолесценту дани бивају „свет-
лији“, иду набоље.

Ова терапија је актуелна за човека у свакој старосној 
доби, зато што у свакој доби, целог живота он остаје дете 
својих родитеља.

– А како се понашати у овим виртуелним односима 
о којима говоримо?

– Треба се трудити да што више проникнемо у вир-
туелног партнера. Трудити се да с њим говоримо о њему, 
на његове теме, а не о себи. Потрудити се више постављати 
питања, него причати о себи, не да бисмо остали у сенци, 
већ да бисмо му дали прилику да се искаже, да би осетио 
наше стварно интересовање за њега.

Тада ће односи из потрошачког, интересног плана 
почети прелазити у стварни, садржајни, постаће много 
пријатнији, опуштенији и мање напети. Или ћете можда 
осетити да вама није потребно продубљивати односе, ин-
тересовати се њиме, да вам је то досадно и тешко – онда ће 
се ти односи прекинути са минималном траумом за обоје.
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– Може ли се знаком здравих односа сматрати 
спремност на прелазак из виртуелног света у реални?

– Да.

– То јест, рецимо, ти се трудиш да улажеш у њега, 
а он не жели да се сретнете уживо. Значи, он као да живи 
у својој неурози и не жели да изађе из ње.

– Ту не треба говорити о њему већ о себи. Ако ти 
почињеш да се трудиш око њега, да се интересујеш за њега, 
онда ситуација постаје квалитетнија што се тебе тиче. 
А како ће он на то да реагује, то за нас у неком смислу 
и није нарочито важно.

– Рецимо, ти се трудиш око њега, твој однос према 
њему се поправља и ти му, да тако кажемо, у више навра-
та предлажеш да се видите уживо, али он стално одбија. 
Можемо ли закључити да с њим нешто није у реду и да 
ту везу не треба настављати?

– Закључак који се може извести из ситуације коју сте 
описали јесте да је тај човек много несрећнији, психолош-
ки мање очуван него што смо ми то у почетку замишљали. 
И  он треба да се убеди да се неко заиста интересује за њега, 
истински, да се брине за њега не данима и недељама већ 
можда скоро две године. А даље, треба да види да ли му 
је тај период довољан, те две године, да ли му таква веза 
и даље треба или не. Још, ако се веза прекида, веома је 
важно са каквим унутрашњим настројењем и на каквој 
унутрашњој основи.

Једна особа, растајући се од друге, може да буде 
увређена и разочарана: „И тако, на крају нисам од њега 
добила оно што ми је требало.“ То није баш добра варијан-
та. Човек је тако створен да ће свака следећа веза почети са 
те исте тачке на којој се претходна веза зауставила. И ако 
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си се растао од човека са увредом, са изневереним оче-
кивањем, од тога очекивања ће почети следећа веза: „Да 
ли ће ме овај разумети и пружити ми оно што ми треба?“ 
То ће од самог почетка бити оптерећење за тог партнера. 
Прогноза неће бити добра.

У другом случају растанак пролази са осећајем да ти, 
авај, ниси успео пружити човеку оно што му је потребно. 
Бива тако, дуже време се трудиш, бринеш се, интересујеш 
се, а он одговара некако млитаво, сваки трећи пут, одбија 
сусрете итд. И ти осећаш да је ту крај, да више не можеш. 
Вероватно је и исправно тада прекинути своје напоре 
схватајући да немаш довољно снаге за тог човека.

И тада ће следећа веза почети поново од тог осећаја: 
„А да ли ћу имати снаге за овог човека или не?“

– То јест, веза ће почети са захтевом према себи, 
а не према њему?

– Управо тако. Веома лепо речено. Очекивања ће 
бити у вези с нама, а не с њим.

Интервју за сајт Realove.ru
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КАКО СЕ УДАТИ И                                                                           
ТРЕБА ЛИ ЖЕНА ДА                                                 

УСИНОВИ СВОГ МУЖА?

Иако код нас у Русији имамо десет девојака на девет 
момака, нико не жели да буде баш та десета девојка. Али 
шта радити ако вам прилазе „погрешни“? Како знати ко 
је „онај прави“? И постоји ли тајни рецепт помоћу којег 
се може лакше удати?

Припремила Жана Семјонова

Основни критеријум

Жана Семјонова: А можда треба бити мало јед-
ноставнији? Не реаговати одмах на недостатке, већ 
натерати себе да видимо оно позитивно код људи? 

Александар Колмановски: Ја сам уверен да је немо-
гуће „натерати“ себе да заволимо некога. Али заљубљеност 
је посебна тема. Мислим да је веома важно успети видети 
свог потенцијалног партнера у непријатним ситуацијама – 
како се љути, како разговара са људима које не воли, да ли 
се лако одваја од новца. Видети његове слабости и схватити 
свој однос према њима – да ли вас то нервира или изазива 
саосећање? На пример, дешавало ми се да од мушкарца 
чујем следеће: „Ја тешко подносим женске хирове и сузе. 
Осим код Јелене. Кад видим њене сузе, одмах имам потре- 
бу да је заштитим.“ То значи – само напред!

Мислим да прави изабраник није онај чије нас врлине 
одушевљавају, већ онај чији су нам недостаци симпатични.
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Права љубав

Ж. Самјонова: Свака девојка машта о томе да буде 
вољена и пажена. А сад се сетите арије Мистер Икса: 
„Уморио сам се од грејања крај туђе ватре. Где је то срце 
које ће мене заволети?“ Свака девојка би се истопила 
чувши овакве речи од мушкарца.

А. Колмановски.: Предлажем да се прво замислимо 
над значењем тих речи. У суштини Мистер Икс никоме не 
обећава никакву љубав. Он говори: „Мени треба да будем 
вољен.“ Мушкарцу пре свега треба да га неко воли!

Традиционално западно васпитање је дубоко извеш-
тачено. Оно код девојака не формира представу о оном 
главном – шта ће сваки мушкарац тражити у њима? Тач-
није, кога ће тражити? Сваки мушкарац ће у теби тражити 
своју идеалну мајку. Управо идеалну, онакву какву ниједан 
дечак никада није имао.

Ж. Самјонова: А има ли у таквим односима уопште 
места за љубав? Шта значи „волети некога“? 

А. Колмановски: Хајде да другачије поставимо пи-
тање: Шта по вашем мишљењу значи – волети себе? И ту 
се све поклапа. Сви желе да се други интересују за њих, да 
се баве њима, да нису равнодушни према њиховим про-
блемима. Када хоће да им нешто кажу, да узму у обзир 
њихово расположење. Да се радују њиховим радостима, без 
претензија на то да обавезно и учествују у њима. Дакле, то 
и јесте љубав, безусловно и некористољубиво прихватање 
другога онаквим какав он јесте.

Безусловно прихватање је када си ти сам по себи ва-
жан, а не да мораш да одговараш некаквим постављеним 
критеријумима. Када други реагује не на твоје поступке 
и успехе већ на твоје осећаје у вези с тим. Другим речима, 
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то је саосећање и разумевање.
Потреба за безусловним прихватањем никада не бива 

у потпуности задовољена. И сваки човек одраста са дубо-
ком несигурношћу у себе и недостатком самопоуздања. 
Без обзира колико година имао. И мушкарац тражи жену 
која ће га прихватити. Којој ће моћи показати не само ону 
своју добру страну: „Види како сам успешан, популаран, 
згодан“. Он тражи жену коју неће одбити његове слабости, 
већ коју ће те слабости дирнути. Мушкарац ће желети да 
се увери да та наклоност према њему није због неких ње-
гових посебних заслуга, већ да је то она – мајчинска љубав. 
Многе жене плаши та њихова улога мајке у односу према 
мужу. И управо ту се крије главни проблем.

Неговање осећања

А. Колмановски: Жеља усиновити неког, прихватити 
некога онаквим какав он јесте – то и јесте сва суштина 
женствености (као што је и природна потреба мушкар-
ца – штитити и носити одговорност). Само то не треба 
замишљати као улогу мамице која свог верног мезимца 
свуда води за ручицу и брише му нос. Ту је реч о нечему 
сасвим другом. То је унутрашња, готово неодољива потре-
ба узети другог човека у заштиту, закрилити га, тешити 
га, подржавати. Као кад би жена видела изгубљено дете 
и почела му помагати да нађе мајку.

Жени није свеједно како се њен муж понаша у кон-
фликтима и да ли поступа морално. Али при томе она не 
треба да критикује или поучава већ да саосећа. Она осећа 
да, ако се он не понаша на најбољи начин – он у суштини 
није такав, већ је то његова одбрамбена реакција. И њен 
циљ је да га растерети, да га врати у природно стање. Јед-
ном речју, да га реахбилитује.
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Ж. Самјонова: Ако пак код жене није развијена та 
потреба да се о неком брине, да некго окриљује, штити?

А. Колмановски: То се може развити.

Ж. Самјонова: Како? 
А. Колмановски: Постоји потврђен и апсолутно ефи-

касан начин. Треба покушати „усиновити“ сопственог оца. 
И овде се опет под појмом усиновљење подразумева безус-
ловно прихватање – тј. треба се потрудити да схватимо да 
није отац тако лош, хистеричан, деспотски настројен, или 
напротив дистанциран, већ је њему веома лоше. Према 
таквом оцу се треба понашати као према човеку којем 
очигледно није добро, коме се то види на лицу. А како се 
понашамо према човеку којем није добро? Бринемо се, 
подржавамо, саосећамо. Ти појмови не постоје на вир-
туалном плану. Они постоје само ако су конкретизовани 
кроз поступке. То значи да таквом човеку треба показати 
да, ма како се он понашао, ви разумете да му није добро. 
И да га без обзира на све волите.

Ж. Семјонова: А шта да раде оне девојке које немају 
оца? 

А. Колмановски: Код њих су нарочито компликовани 
односи с мушкарцима. У том случају мора се дејствовати 
на виртуалном нивоу, тј. треба рехабилитовати лик оца – 
присетити се непријатних тренутака и потрудити се да се 
разуме и схвати како се он осећао у тој ситуацији. То се, 
наравно, може „вежбати“ и на другим мушкарцима. Али 
„вежба“ са оцем је нарочито ефикасна. Стечене вештине 
ће се аутоматски и прилично брзо почети преносити на 
остале мушкарце у окружењу.

Свима нама је недостајало и љубави, али за то не тре-
ба кривити наше родитеље, јер ни њима у животу није све 
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ишло глатко. Шта год да је у питању, из те ситуације треба 
сами да се избавимо. И, ако девојке желе дугорочне и чвр-
сте везе, оне треба да разумеју позицију оне друге стране, 
њихова очекивања. Треба схватити који пут је проходан, 
а којим ћете запасти у ћорсокак. А проходан је само један 
пут – пут изградње односа са мушкарцем према којем из 
неког разлога гајите одговарајућа осећања бриге и старања. 
Наравно, то не значи да ће такву жену волети сто посто, 
али тај услов је неопходан. Ако мушкарац не примети такав 
однос према себи, он се том женом никада неће оженити.

Журнал „Нескучный Сад“, 11 декабря, 2012.

ОДГОВОРНОСТ И ПРИХВАТАЊЕ                                                
УЛОГЕ МУШКАРЦА                                                                           

И ЖЕНЕ У ПОРОДИЦИ

– Неки људи сматрају да могу по сопственој замис-
ли да поделе улоге у својој породици. Реците нам, може ли 
се уопште говорити о некој идеалној подели улога или је, 
пак, онако како се договоре стварно  и најбоље?

– Не говори се о идеалу већ о природној шеми која 
је уткана у основу људских односа. По тој природној 
шеми породичне улоге, наравно, нису ствар договора. 
Оне суштински, по својој природи, нису једнаке код муш-
караца и жена. То проистиче из различите физиолошке 
грађе, различитих социјалних утицаја на психу човека. На 
пример, мушкарцима више леже оперативне активности.

– Шта то значи?
– Оперативна активност? Боље оперира, тј. мушкар-

ци раде боље све што се ради рукама…



Целу књигу можете да наручите на сајту 
www.poznajsebe.wordpress.com
преко адресе murgvd@gmail.com
или телефона +381648001083


