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Раз ма тра ју ћи Фрој до во по
и ма ње људ ске при ро де, Сло
бо дан Г. Мар ко вић је у књи
зи об ја вље ној про шле го ди не 
Пе си ми стич ка ан тро по ло ги ја 
Зиг мун да Фрој да на сто јао да 
кроз бри жљи во ви ше го ди шње 
ис тра жи ва ње про на ђе ко ре не 
Фрој до вог пе си ми зма, од ре ди 
ње го ву при ро ду, али и ме ња ју ће 
по јав не об ли ке ко је је сме стио 
у раз ли чи те вре мен ске пе ри о де 
Фрој до вог де ла ња.

У увод ном де лу књи ге Мар
ко вић број ну и обим ну ли те
ра ту ру о Фрој до вом жи во ту и 
де лу, али и о на стан ку и уче њу 
це ло куп ног пси хо а на ли тич ког 
по кре та чи ји је Зиг мунд Фројд 
осни вач, успе ва да са жме, а за
тим и огра ни чи на нај бит ни ја 
и нај у ти цај ни ја де ла. С об зи
ром на њи хов ка рак тер и те мат
ску од ре ђе ност, аутор пре глед 
ра до ва и из во ра о Фрој ду де
ли на сле де ћих пет обла сти: 1. 
би о гра фи је Зиг мун да Фрој да, 
2. ауто би о гра фи је, пре пи ске и 
за пи сни ке, 3. са бра на де ла, 4. 
ауто би о гра фи је са вре ме ни ка и 
ин те лек ту ал не исто ри је Фрој
до вог вре ме на, 5. те о риј ске ра
до ве о Фрој ду (1733).

У пр вом по гла вљу Пе си ми
стич ке ан тро по ло ги је Мар ко
вић се за др жа ва на од ре ђе њу 
пој ма пе си ми зма и вр ста пе си
ми за ма. Ан тро по ло шки пе си
ми зам од ре ђу је као схва та ње у 
чи јем се сре ди шту на ла зи прет
по став ка да је чо век „пре те жно 
зло би ће, а да је у оства ре њу 
сво јих же ља и хте ња пре те жно 
не срећ но би ће.” (36) Са ма мо
гућ ност од ре ђе ња људ ске при
ро де као зле, с јед не, или пак 
до бре, с дру ге стра не, про из и
ла зи из при хва та ња два ком пле
мен тар на ан тро по ло шка ста ва. 
Док пр ви ис ти че да чо век ни је 
про ста ta bu la ra sa ко ја се по пу
ња ва, до пу ња ва или ме ња то ком 
ње го вог жи во та, али без по сто
ја ња би ло ка кве „при род не”, 
не фи зич ке осно ве, дру ги, осла
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ња ју ћи се на пр ви и сле де ћи га, 
на гла ша ва по сто ја ње за јед нич
ке чо ве ко ве при ро де, исто вет не 
код свих људ ских би ћа, без об
зи ра на њи хо ве дру штве не раз
ли чи то сти.

Фројд сма тра да по сто ји 
људ ска при ро да ко ја је „стал на 
од ли ка чо ве ка” (12), ка ко оног 
са вре ме ног, та ко и при ми тив
ног, бо га тог, као и си ро ма шног, 
„цр ног“ и „бе лог“, ста рог и мла
дог, ур ба ног и ру рал ног. Упр кос 
по сто ја њу раз ли чи тих кри те ри
ју ма по де ле љу ди, при род них 
или дру штве них све јед но, чо
век по сво јој при род ној осно ви, 
или бо ље ре че но у сво јој би ти, 
оста је исти.

Фрој до во раз у ме ва ње људ
ске при ро де као не про мен љи ве 
кон стан те, не за ви сне од вре ме
на и про сто ра, не по сред но се 
су прот ста ви ло хе ге ли јан ском 
схва та њу ли не ар ног на прет ка 
људ ске исто ри је. У то до ба у на
уч ним кру го ви ма до ми нант но 
ми шље ње би ва, ме ђу тим, оспо
ре но не са мо Фрој до вом те о
ри јом, већ и прак сом дру штве
них су ко ба, до та да не ви ђе них 
ра то ва и ма сов них зло чи на то
ком два де се тог ве ка, ко ји су на 
нај го ри мо гу ћи на чин не ги ра ли 
по став ку по ко јој исто риј ска 
кре та ња иду не у пит ним пу тем 
дру штве ног на прет ка. 

По ред ра ци о нал них еле ме
на та, у по на ша њу чо ве ка ве ли
ку уло гу има ју и ира ци о нал ни, 
не све сни мо ти ви, ко је не рет ко 

ни је ла ко уочи ти, али ни до пре
ти до њи хо вог по ре кла и на чи
на на стан ка. Фрој до ва те о ри ја 
и оба свет ска ра та, пр ва на те о
риј ском, а дру ги на прак тич ном 
пла ну, до при не ли су пре и спи
ти ва њу људ ске при ро де. У том 
сми слу, про све ти тељ ско про
ма тра ње људ ске при ро де као 
су штин ски до бре, а људ ског 
ума као ра ци о нал ног, по ка за ло 
се и исто риј ски по твр ди ло као 
су штин ски по гре шно. „Ка да је 
на кра ју XX сто ле ћа под ву че
на цр та, уоче но је да је то би ло 
сто ле ће не за пам ће них не сре ћа. 
Још се увек са би ра ју жр тве на
ци зма и ко му ни зма, две то та ли
тар не иде о ло ги је ко је су уз др
ма ле свет.“ (9)

Раз ма тра ју ћи Фрој до во раз
у ме ва ње пе си ми зма, Сло бо дан 
Г. Мар ко вић у пр вом по гла вљу 
књи ге чи та о ци ма пред ста вља 
и пе си ми зам ли бе рал ног ве
ка, као и у Бе чу пре о вла ђу ју ћи 
вик то ри јан ски мо рал, а то су 
све ка рак те ри сти ке вре ме на и 
ме ста у ком је Зиг мунд Фројд 
за по чео свој жи вот и ства ра ње. 
По ред дру штве ноисто риј ских 
окол но сти, Мар ко вић ис ти че и 
дру ге мо ти ве ко ји су у раз ли чи
тим пе ри о ди ма Фрој до вог ства
ра ла штва ути ца ли на ка рак тер 
ње го вих де ла и на уч не, али и 
жи вот не ста во ве.

У пе ри о ду де ло ва ња, ко
ји Мар ко вић од ре ђу је као по
сред ни пе си ми зам (18951912), 
Фројд је из дао јед ну од сво јих 
нај ва жни јих, а по свом при зна
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њу и нај зна чај ни ју, књи гу под 
на зи вом Ту ма че ње сно ва. У Ту
ма че њу сно ва Фројд об ја шња ва 
да и у сну по сто ји цен зу ра ко ја, 
иако ма ња не го у буд ном ста њу, 
„де лу је и убла жа ва по ти сну те 
са др жа је пр ве ин стан це (не све
сно, прим. П. Т.), чи ме до ла зи 
до ком про ми са.“ (65) Ова књи
га је иза зва ла ве ли ки ути цај ка
ко на са вре ме ни ке, та ко и на бу
ду ће пси хо а на ли ти ча ре. Сло бо
дан Г. Мар ко вић при ме ћу је „да 
су Ле Бо но ва Пси хо ло ги ја го ми
ла (1895) и Фрој до во Ту ма че ње 
сно ва (1899) део ши рег кул тур
ног то ка ко ји озна ча ва кри зу 
фран цу ског и слом аустриј ског 
ли бе ра ли зма.“ (138)

У ово до ба у де лу „`Културни` 
сек су ал ни мо рал и мо дер на не
у ро тич ност“ на ста је Фрој до во 
од ре ђе ње кул ту ре као ре пре си је 
на го на, при че му ре пре си ја на
го на пред ста вља основ за ства
ра ње не у ро зе. Пре ма то ме, ула
зак чо ве ка у кул ту ру пред ста
вља основ за на ста нак не у ро за 
(73). „Фројд при ме ћу је да је 
мо дер на не у ро тич ност – бо лест 
ко ја се бр зо ши ри у са вре ме ном 
дру штву – про из вод кул тур ног 
сек су ал ног мо ра ла.“ (73)

Као отво ре ни пе си ми зам 
Мар ко вић од ре ђу је пе ри од 
Фрој до вог де ло ва ња од 1913. 
до 1918. го ди не, у ко ме би ва пу
бли ко ва на књи га То тем и та бу, 
а у ово до ба до ла зи и до на стан
ка пси хо а на ли тич ког по кре та. 
Овај пе ри од се, осим ње го ве 
по чет не го ди не, по кла па с вре

ме ном тра ја ња Пр вог свет ског 
ра та. По чет ком 1917. Фројд је 
об ја вио текст под на зи вом „Јед
на по те шко ћа на пу ту пси хо а на
ли зе“ у ком од ре ђу је три удар ца 
ко је је пре тр пео људ ски нар ци
зам. Док Ко пер ни ков за кљу чак 
да Зе мља ни је цен тар ва си о
не од ре ђу је као ко смо по ло шки 
уда рац, Дар ви но ву те о ри ју о 
жи во тињ ском по ре клу чо ве ка 
озна ча ва би о ло шким удар цем. 
Као тре ћи уда рац обе ле жа ва 
сво ју пси хо а на ли тич ку те о ри ју 
(116117).

Че твр то по гла вље књи ге об
ра ђу је ра ди кал ни пе си ми зам 
Зиг мун да Фрој да, ко ји аутор 
сме шта у до ба из ме ђу 1919. и 
1924. го ди не. У том пе ри о ду 
Фројд по чи ње да раз ма тра рат
не не у ро зе, а књи га С оне стра
не на че ла за до вољ ства пред
ста вља де ло ко је „уво ди Фрој да 
у ра ди кал ни пе си ми зам“ (129). 
Сло бо дан Г. Мар ко вић сма тра 
да су на ра ди ка ли за ци ју пе си
ми зма Зиг мун да Фрој да ути
ца ле смр ти не ко ли ко ње го вих 
бли ских при ја те ља, али и кћер
ке Зо фи Хал бер штат, ко је су се 
све до го ди ле у крат ком вре мен
ском пе ри о ду (129). „Из гле да 
као да је упра во ста ри страх од 
смр ти био ду бин ски мо тив за 
пи са ње овог де ла, мо тив ко ме 
је ис тра жи ва ње рат них не у ро за 
да ло са мо спо ља шњи под сти
цај.“ (129)

У 1921. го ди ни из штам пе 
из ла зи и Фрој до во де ло Пси
хо ло ги ја ма се и ана ли за ега у 
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ком аутор об ја шња ва струк ту
ру чо ве ко ве лич но сти, ко ја се 
са сто ји из три де ла: де ли мич но 
не све сног ега ко ји је ис пу њен 
„стра хо ви ма и пот чи њен три ма 
го спо да ри ма“, пре те жно не све
сног су пер е га „у ко ме је угње
жден на гон смр ти“ и не све сног 
ида, ко ји је „пот пу но под над зо
ром два ју су прот ста вље них на
го на.“ (134) 

Као фа зу кул тур ног пе си ми
зма Мар ко вић озна ча ва пе ри од 
Фрој до вог ства ра ла штва ко ји 
тра је од 1927. до ње го ве смр
ти, 1939. го ди не. Фројд по нов
но раз ма тра ње те ма из кул ту ре 
за по чи ње де лом Бу дућ ност јед
не илу зи је, у ком об ја шња ва да 
„љу ди осе ћа ју не за до вољ ство 
кул ту ром, јер је њу ве ћи ни на
мет ну ла ма њи на. Да ли је мо
гу ће пре у ре ђе ње ме ђу људ ских 
од но са ко је ће сма њи ти не за до
вољ ство кул ту ром? Ово је пи та
ње на ко је Фројд по ку ша ва да 
од го во ри у овом де лу.“ (145) У 
по след њој фа зи Фрој до вог жи
во та, али и де ла ња, јер Фројд је 
иако те шко бо ле стан и да ље ак
тив но ства рао, на ста ло је ви ше 
де ла, али, у све тлу на сту па ју
ћих рат них де ша ва ња, по се бан 
зна чај има пре пи ска с Ал бер том 
Ајн штај ном, из ко је Сло бо дан 
Г. Мар ко вић из два ја ову ре че
ни цу: „Ко нач но, рат из гле да 
са свим у скла ду с при ро дом, 
има би о ло шку осно ву и прак
тич но је ско ро не из бе жан.“ 
(156)

У ше стом по гла вљу књи
ге Мар ко вић на сто ји да утвр ди 
ути цај европ ске фи ло со фи је 
и по ли тич ке ми сли на Фрој да, 
раз ма тра ју ћи, при том, од но се с 
Фро мом, ути цај Фран ца Брен
та на, Пла то но ве ми сли, од нос с 
Ни че ом и уплив Шо пен ха у е ра 
(179197).

По след ње, сед мо по гла вље 
књи ге Пе си ми стич ка ан тро по
ло ги ја Зиг мун да Фрој да, са жи
ма раз ли чи те Фрој до ве пе си ми
зме по ка зу ју ћи да „од глав них 
пе си ми за ма ко ји су се по ја ви
ли у европ ској исто ри ји иде ја, 
од Про ди ка, пре ко Ав гу сти на 
до Шо пен ха у е ра, Фројд је ди но 
ни је ес ха то ло шки пе си ми ста.“ 
(205) Док прак се о ло шки или 
пе си ми зам сва ко днев ни це не
ги ра мо гућ ност до се за ња сре ће 
и трај ног за до вољ ства у овом 
жи во ту, он то ло шки пе си ми
зам на гла ша ва да се зло на ла зи 
у осно ви чо ве ко ве лич но сти. 
Етич ки пе си ми зам по ла зи од 
мо гућ но сти чо ве ка да сло бод
ном во љом би ра из ме ђу до бра и 
зла, при че му се од лу чу је за зло, 
а кул тур ни пе си ми зам об у хва та 
схва та ња раз ли чи тих ауто ра ко
ји ма је за јед нич ко пред ви ђа ње 
да ће дру штво и ци ви ли за ци је 
у ко ји ма жи ве не ста ти (3541, 
205215).

У по след њем де лу књи ге 
Сло бо дан Г. Мар ко вић раз ма тра 
да ли је Фројд био пе си ми ста 
или ре а ли ста, ли бе рал или кон
сер ва ти вац, али и ана ли зи ра че
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ти ри ни воа су сре та ња Зиг мун да 
Фрој да са смр ћу: уну тра шњи, 
по ро дич ни, те ра пе ут ски и кул
тур ноисто риј ски (216222).

Књи га Сло бо да на Г. Мар ко
ви ћа Пе си ми стич ка ан тро по
ло ги ја Зиг мун да Фрој да пред
ста вља са же то и ве о ма ко ри сно 
шти во за све ко ји се за ни ма ју 
за ан тро по ло шки пе си ми зам 
Зиг мун да Фрој да, али и за це
ло куп но уче ње и жи вот осни ва
ча пси хо а на ли тич ког по кре та. 
Оби лу је мно штвом из во ра, ана
ли зом Фрој до вих књи га, де ла 
ма њег оби ма, али и пре пи ски, 
за пи сни ка. Без сва ке сум ње, Пе
си ми стич ка ан тро пло ги ја већ 
са да за у зи ма зна чај но ме сто у 
де ли ма о Зиг мун ду Фрој ду на
пи са ним на срп ском је зи ку, а, с 
дру ге стра не, ова књи га пред
ста вља са мо дру ги том тро том
не исто ри је европ ског пе си ми
зма у на ста ја њу, из пе ра Сло бо
да на Г. Мар ко ви ћа, „ко ја ће об
у хва ти ти раз до бље од Про ди ка 
са Ке о са до по чет ка XXI ве ка.“ 
(236)
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За што на ро ди про па да ју: 
по ре кло мо ћи, про спе ри те та и 
си ро ма штва је обим на сту ди ја 
(на ско ро шест сто ти на стра ни


