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Фројдовоантрополошкосхватање1

У до ба на стан ка пси хо а на ли зе, кра јем 19. ве ка, до ми нант на 
је би ла про све ти тељ ска и ра ци о на ли стич ка ан тро по ло шка 
те о ри ја, пре ма ко јој је људ ско би ће све сно, ра ци о нал но и 
сло бод но би ће. Фројд (Freud) је сво јим из у ча ва њи ма бо ле
сних и нор мал них пси хич ких по ја ва, не у ро за и сно ва уз др
мао ову улеп ша ну и ра ци о на ли стич ку пред ста ву о чо ве ку. 
Сво јим епо хал ним де лом, Тумачење снова (1900), у ко јем 
је скри ве на чи та ва јед на ра ди кал но но ва фи ло зо фи ја чо ве
ка, тво рац пси хо а на ли зе је на пра вио ко пер ни кан ски обрт у 
модер ној ан тро по ло шкој ми сли. 

Фрој до ва фи ло зоф ска ан тро по ло ги ја је „пе си ми стич ка” 
јер ука зу је на по сто ја ње из вор не и не ис ко ре њи ве агре сив
но сти и де струк тив но сти у чо ве ку, као и на пре власт ира
ци о нал них и не све сних сна га људ ске пси хе над ра ци о нал
ним и све сним. Али, би ло би по гре шно ми сли ти да је отац 
пси хо а на ли зе сма трао да је чо век ис кљу чи во зао, се би чан 
и де струк ти ван. „На ша на ме ра ни је да спо ри мо пле ме ни
те те жње људ ске при ро де, ни ти смо ика да учи ни ли не што 
да би смо им пот це ни ли вред ност. (...) Ми се за др жа ва мо на 
злу у чо ве ку с ја чим на гла ша ва њем са мо за то што га дру ги 
спо ре, чи ме ду шев ни жи вот не по ста је, до ду ше, бо љи, али 
по ста је не ра зу мљив”.2

Чи та ва та но ва, не ве се ла и опо ра те о ри ја људ ске при ро де, 
од но сно ње но нај ду бље је згро згу сну то је у јед ну кључ ну 
ре че ни цу: „Сан је при кри ве но ис пу ње ње јед не по ти сну те 
же ље”. Чо век је, да кле, би ће нео ства ре них же ља и ин фан
тил них че жњи. Ово мо же да из гле да про тив реч но тврд њи 
пси хо а на ли зе да пси хич ким жи во том до ми ни ра прин цип 
за до вољ ства. Али, под се ћа отац пси хо а на ли зе, про грам 
прин ци па за до вољ ства је у су ко бу са це лим све том, ма
кро  и ми кро ко смо сом. „Уоп ште га ни је мо гућ но спро ве
сти, про ти ви му се цео по ре дак ва се ље не. Мо гло би се ре ћи 
да план ства ра ња све та ни је са др жао на ме ру да чо ве ку да 
сре ћу. Оно што се сре ћом на зи ва... по ти че обич но од из
ненад ног задово ље ња ја ко на го ми ла них по тре ба, а по сво
јој при ро ди је могућ на са мо као епи зо ди чан фе но мен. Сва ко 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „На род на кул ту ра Ср ба из ме ђу 
Ис то ка и За па да” (број 177022), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
про све те Ре пу бли ке Ср би је.

2 Фројд, С. (1917/1984) Уводупсихоанализу, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 
стр. 136.



175

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН

продужавање ситуа ци је ко ју је при жељ ки вао прин цип за до
вољ ства да је са мо осе ћа ње мла ке угод но сти”.3

По је ди нац, да кле, не са мо да је кон сти ту ци о нал но осу ђен на 
не у спех у ре а ли за ци ји сво јих нај ду бљих те жњи већ не сме 
ни да зна за њи хо во по сто ја ње, па чак ни да са ња њи хо во 
отво ре но ис пу ње ње. 

Бри жљи ва ана ли за ети о ло ги је и ди на ми ке не у ро за от кри ва 
да је чо век пре дво је но, уну тар са мог се бе рас по лу ће но би
ће, у ко јем се ве чи то су да ра ју све сно и не све сно, на го ни и 
нор ме, ра ци о нал но и ира ци о нал но. Не у ро тич на лич ност се 
осе ћа као не моћ на играч ка у ру ка ма њој стра них си ла, она 
ни је у ста њу да се од у пре им пул си ма, ко је, ма да све сно не 
же ли и од ба цу је, вла да ју њо ме. На ше ја, ка же Фројд ни је го
спо дар ни у вла сти тој ку ћи. Људ ско би ће је не моћ но, јад но 
и не сло бод но. На ма упра вља ју моћ ни на го ни, сек су ал ни и 
агре сив ни, о ко ји ма на ша вла сти та свест не зна го то во ни
шта, као и у ра ном де тињ ству уне се не спо ља шње за бра не 
пре тво ре не у не у мо љи ве и окрут не зах те ве су перег а. 

Од уво ђе ња на го на смр ти, Фројд (1920) вре ме ном по ста је 
све ви ше убе ђен да је агре си ја кон сти ту ци о нал на, уро ђе на и 
не ис ко ре њи ва ком по нен та људ ске при ро де. У спо ру са хри
шћан ским, оп ти ми стич ким ви ђе њем људ ске при ро де као 
у осно ви до бре и бо го ли ке, Фројд на дах ну то из но си ар гу
мен те у при лог сво је мрач не ан тро по ло шке те о ри је у ко јој 
бит ну уло гу има чо ве ко ва спон та на те жња ка де струк тив но
сти ра ди де струк тив но сти. „Де лић ра до по ри ца не исти не... 
је сте да чо век ни је крот ко би ће ко ме је по треб на љу бав, а 
уме да се бра ни ако га не ко на пад не, већ да се због сво јих 
на гон ских свој ста ва мо ра сма тра ти у ве ли кој ме ри скло ним 
агре си ји. Бли жњи му, сто га, не пред ста вља са мо мо гу ћег по
ма га ча и сек су ал ни објект, већ и ис ку ше ње да на ње му за до
во љи сво ју агре си ју, да ис ко ри сти без на кна де ње гов рад, да 
га без ње го ве са гла сно сти сек су ал но ис ко ри сти, да при сво ји 
ње го ву имо ви ну, да га по ни зи, да му при чи ни бол, да га му
чи и да га уби је. Homohominilupus.Има ли ко год хра бро сти 
да по рек не ову из ре ку по сле свих жи вот них и исто риј ских 
ис ку ста ва? По пра ви лу, сви ре па агре си ја иш че ку је не ку про
во ка ци ју или се ста вља у слу жбу не ке за ми сли, чи ји би се 
циљ мо гао по сти ћи и бла жим сред стви ма. Под окол но сти ма 
ко је су за њу по вољ не, ка да от пад ну ду хов не кон траси ле 
ко је је об у зда ва ју, ис по љи се и спон та но, те раз об ли чи чо ве
ка као ди вљу звер, ко ја не зна да ште ди соп стве ну вр сту”.4

3 Фројд, С. (1930/1984) Нелагодностукултури, Но ви Сад: Ма ти ца срп
ска, стр. 277.

4 Исто, стр. 318319.
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Не све сно до ми ни ра људ ском при ро дом, оно је пр во бит на 
ма три ца из ко је на ста ју сви пси хич ки про це си, најг ну сни је 
стра сти као и нај ви ше ду хов не те жње. Свест, све сне ми сли, 
на ме ре и ин те ре со ва ња са мо су ма ли, го то во бе зна ча јан део 
на ше лич но сти. Оно што је у по је дин цу пре суд но, кључ но 
то ни је све сно, а оно што је све сно за пра во је са мо спо ред но 
и не бит но. 

Пре ма Фрој до вом схва та њу чо век је тра гич но би ће. Ње го
вом суд би ном исти на не упра вља ју бо го ви као у ан тич кој 
тра ге ди ји, али је опет не моћ на жр тва, пу ка играч ка би о ло
шких и со ци јал них си ла. По је ди нац је у са вре ме ној кул ту
ри при си љен да би ра из ме ђу тра гич них ал тер на ти ва: агре-
сивност усме ре на на дру ге или самодеструкција; не у ро за и 
раз вој кул ту ре по це ну пат ње, не сре ће и пси хич ког обо ље
ња, с јед не стра не, или вар вар ство и ни чим оме та но за до во
ље ње сек су ал них и агре сив них на го на, с дру ге. 

Ма да је Фројд пре све га био пси хо лог, он је убе дљи ви је не го 
ма ко ји фи ло зоф по ра жа ва ју ће убе дљи во, ја сно и ар гу мен
то ва но по ка зао да је чо век створењесклоносамообманама
иилузијама. Чо ве ко ва са мо свест, ње гов по нос, углав ном је 
тек пу ка илу зи ја, ве шта ра ци о на ли за ци ја не при зна тих, по
ти сну тих же ља. Ње го ви иде а ли и вред но сти на ста ли су из 
на гон ских по тре ба ко јих се чо век обич но сти ди. Иза при
вид но нај пра вед ни јег и нај мо рал ни јег по на ша ња, тво рац 
пси хо а на ли зе про ниц љи во от кри ва упра во најг ну сни је и 
нај ни же на гон ске мо ти ве, ко ји су до не пре по зна тљи во сти 
из ме ње ни ра зно ли ким ме ха ни зми ма од бра не. Упра во из ове 
су мор не, пе си ми стич ке сли ке људ ске при ро де, мо гла је да 
по тек не Фрој до ва ана ли тич ка пси хо ло ги ја ре ли ги је, де ми
сти фи ка ци ја ње них ко ре на, при ро де и уло ге.

Опседнутострелигијом

Сиг мунд Фројд се у ду гом вре мен ском ра спо ну од го то во че
ти ри де це ни је у ви ше на вра та вра ћао на про бле ме ре ли ги је, 
смр ти, ре ли ги о зног до жи вља ја, окул ти зма и ми сти ци зма.5 
Очи глед но да је овај ве ли ки ана ли ти чар и скеп тич ни ми сли
лац био у ве ли кој ме ри за о ку пљен про бле ми ма ре ли ги је, оп
чи њен ути ца јем ре ли ги је на људ ску ми сао и да га је ве о ма 
при вла чи ла за го нет ка ре ли ги о зних фе но ме на. Свој по чет ни 
ин те рес за пси хо ло ги ју ре ли ги је Фројд је ис по љио у есе ју 
„При сил не рад ње и ре ли гиј ски об ре ди” (1907), а настан ком 

5 Freud, S. (1907/1971) Ob ses si ve Acts and Re li gi o us Prac ti ces, CollectedPa-
pers II,Lon don: The Ho garth Press; Фројд, С. (1915/2001) Мии смрт, 
Бе о град: На род на књи га; Freud, S. (1928/1971) A Re li gi o us Ex pe ri en ce, 
CollectedPapersV,Lon don: The Ho garth Press. 
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ре ли ги је и ре ли гиј ских за бра на те мељ ни је се по за ба вио у 
де лу Тотемитабу(1913), док је нај пот пу ни је из нео сво је 
схва та ње по ре кла, су шти не и функ ци је ре ли ги је у де лу Бу-
дућностједнеилузије(1927). Знал ци ње го вог де ла сла жу се 
да је од свих ње го вих спи са по све ће них ре ли ги ји сва ка ко 
„нај зна чај ни ји Фрој дов слав ни есеј Будућностједнеилузије, 
у ко јем он не са мо да обра зла же по ја ву и уло гу ре ли ги о зних 
иде ја у на шој кул ту ри, већ ну ди и раз ло ге за што их вер ни
ци и да ље при хва та ју”.6 Нај зад, зна чај но је да је по след ња 
Фрој до ва књи га, Мојсијеимонотеизам (1938), у це ли ни по
све ће на на стан ку и при ро ди мо но те и стич ке ре ли ги је. 

Ре ли ги јаје, сма трао је Фројд још у са мом по чет ку свог ба
вље ња овим фе но ме ном (1907), јед на вр ста колективнеоп-
сесивненеурозе, ко ја има уло гу да шти ти по је дин ца да не 
обо ли ду шев но. Ова ко лек тив на не у ро за, да кле, пред ста вља 
бра ну на стан ку ин ди ви ду ал не не у ро зе. Оп се сив на не у ро за, 
та ко ре ћи ин ди ви ду ал ни ре ли гиј ски ри ту ал, пред ста вља па
то ло шки пан дан ре ли ги је као дру штве не ин сти ту ци је. 

Присилнанеурозаирелигијскапракса

Пре ма Фрој ду, по сто ји за па њу ју ћа слич ност из ме ђу принуд-
нихрадњиоп се сив них не у ро ти ча ра и верскихобреда ре ли
ги о зних љу ди. Као што ре ли ги о зни чо век мо ра у од ре ђе но 
до ба да на или не де ље да из вр ши не ку ри ту ал ну рад њу (уми
ва ње, мо ли тва и сл.), та ко и оп се сив ни не у ро ти чар мо ра у 
од ре ђе но до ба да на да нпр. опе ре ру ке, тач но по про пи су 
сло жи сво је ства ри, на ме сти ја стук или да пред спа ва ње из
го во ри не ку ма гиј ску фор му лу. И код не у ро ти ча ра и ве ру ју
ћег чо ве ка, из о ста нак ри ту ал не ак ци је иза зи ва осе ћа ње ин
тен зив не анк си о зно сти.   

Слич ност ме ђу ком пул зив ним рад ња ма и ри ту ал ним чи но
ви ма ни је са мо у на чи ну из во ђе ња (об ред ни/ком пул зив ни 
чин се мо ра из ве сти тач но у сва ком, и нај сит ни јем де та љу; 
ове це ре мо ни јал не рад ње су пот пу но изо ло ва не од дру гих 
ак тив но сти; не сме се рад ња пре ки да ти или од ла га ти), већ 
и у њи хо вој функ ци ји. Не у ро ти чар мо ра да вр ши сво је при
нуд не рад ње јер ве ру је да ће се та ко за шти ти од за ми шље
них опа сно сти, а ре ли ги о зни чо век опет ми сли да ће га ре
ли ги о зни об ред спа си ти од гре ха и оси гу ра ти му за шти ту. 
За пра во, њи хов пра ви скривенициљ је исти: од бра на од не
све сних ис ку ше ња и спре ча ва ње ка зне ко ја сле ди за по ти
сну те сек су ал не и агре сив не же ље. У об ре ду се исто вре ме но 
на при кри вен на чин за до во ља ва агре сив на те жња, али се у 

6 Пал мер, М. (2001) Фројд и Јунг о религији, Бе о град: На род на књи га,  
стр. 45.
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ње му на ла зи и од бра на од ове не до зво ље не те жње. Као и 
при сил не рад ње, и ри ту а ли мо гу има ти две фа зе; оно што 
се чи ни у пр вој, од мах за тим се у дру гој на ма гиј ски на чин 
по ни шта ва.

Оп се сив ни бо ле сникпри си љен је, да кле, да вр ши мно ге лич
не ри ту а ле ка ко би из бе гао зеб њу, оче ки ва ње не ке нео д ре
ђе не ве ли ке не сре ће и осе ћа ње кри ви це због не до зво ље них 
же ља од ко јих се шти ти оба вља њем на из глед бе сми сле них 
рад њи. Ови оп се сив ни ри ту а ли пред ста вља ју ком про мис из
ме ђу од бра не и по ти сну тог им пул са (агре сив ни, хо мо сек су
ал ни, са ди стич ки итд.) на ко ји је од бра на упе ре на, а њи хо ва 
функ ци ја је ма гиј ско овла да ва ње уну тра шњом ствар но шћу, 
ко ја је по че ла да из ми че све сној кон тро ли. Ре ли ги о зни об
ре ди су из раз ка ја ња и по ку шај ис ку пље ња због учи ње ног 
гре шног де ла.

ПореклопредставеБога:
психолошкитемељирелигије

У де лу Тотемитабу (1913) Фројд се по за ба вио про бле мом 
по ре кла ре ли ги јеи на стан ка пр во бит них ре ли гиј ских за бра
на. По ре кло не са мо ре ли ги је, већ и мо ра ла, он је про на
шао у дав но из вр ше ном праубиству оцати ра ни на од стра не 
удру же них по бу ње них си но ва, тач ни је у ам би ва лент ном од
но су си на пре ма оцу ко ји чи ни би тан део Еди по вог ком плек
са. Два глав на та буа то те ми стич ке ре ли ги је – табуинцеста 
и табуубијања то тем ске жи во ти ње – пред ста вља ју за бра не 
две „гре шне” не све сне Еди по ве же ље: да спа ва са мај ком и 
да уби је оца. 

Ре ли ги ја на ста је као ре ак ци ја на осе ћа ње кри ви це и ка ја ња, 
ко је је на сту пи ло по сле овог гну сног чи на оце у би ства ко ји 
се од и грао у мрач но до ба пре и сто ри је чо ве чан ства. Она оце
у би ци, по сле свр ше ног чи на, ко ји је ре зул тат мр жње и за ви
сти си на пре ма моћ ном ри ва лу, да је мо гућ ност да ис по љи 
ону дру гу стра ну свог ам би ва лент ног осе ћа ња, сво ју љу бав 
и че жњу за оцем, као и по кор ност и по што ва ње пре ма ње
го вом не при ко сно ве ном ау то ри те ту, те да ти ме ис ку пи свој 
ве ли ки грех. 

Нај ви ше, обо жа ва но би ће у ре ли ги ји – Бог– је сте онај уби
је ни праотац ко ји је са да, услед ка ја ња, у ма шти си но ва 
крај ње иде а ли зо ван, по стао још моћ ни ји и са вр ше ни ји не го 
док је био жив. То тем ска жи во ти ња је суп сти тут, за ме на за 
оца, а ње но по што ва ње је пр ви об лик ре ли ги је, ко ји по чи ва 
на осе ћа њу кри ви це, гри жи са ве сти и ка ја њу због учи ње ног 
не де ла. Та ко се на при ме ру то те ми зма мо же нај лак ше от кри
ти пси хо ло шки те мељ сва ке ре ли ги је. „То тем ска ре лигија 
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про ис те кла је из све сти си но ва о кри ви ци, као по ку шај да 
се ово осе ћа ње убла жи и да се на кнад ном по слу шно шћу 
увре ђе ни отац при ми ри. Све ка сни је ре ли ги је по ка за ле су 
се као по ку ша ји ре ше ња истог про бле ма, по ку ша ји ко ји се 
раз ли ку ју за ви сно од сте пе на кул ту ре на ко јем се вр ше, и од 
прав ца ко јим иду, али то су све исто смер не ре ак ци је на исти 
ве ли ки до га ђај са ко јим је от по че ла кул ту ра и ко ји од та да 
чо ве чан ству не да да се сми ри”, пи ше Фројд у че твр том де
лу ове сво је сту ди је, под на сло вом Инфантилниповратак
тотемизма.7 Пре ма то ме, по ре кло ре ли ги је, као и не у ро зе, 
на ла зи се у по ти сну том бол ном се ћа њу на тра у мат ско ис ку
ство из де тињ ства чо ве чан ства и од бра ни од ње га.

Доц ни је, а на ро чи то у Будућности једне илузије (1927), 
Фројд све ви ше на гла ша ва да ре ли ги ја на ста је као од го вор 
на до жи вљај вла сти те сла бо сти и не мо ћи. Фројд је ово сво
је схва та ње по ре кла ре ли ги је, ме ђу тим, пр ви пут фор му ли
сао још 1910. у сво јој по зна тој па то би о граф ској сту ди ји о 
ге ни јал ном ита ли јан ском умет ни ку и на уч ни ку, об ја вље ној 
под на сло вом Једна успомена из детињстваЛеонарда да
Винчија. Ко рен по тре бе за ре ли ги јом он ту ви ди у осећању
беспомоћностималогдететаињеговојпотребизапомо-
ћи, од но сно у ро ди тељ ском ком плек су. „Пси хо а на ли за нам 
је от кри ла ин тим ну ве зу из ме ђу ком плек са оца и ве ро ва ња 
у бо га, она нам је по ка за ла да лич ни бог, пси хо ло шки го во
ре ћи, ни је ни ко дру ги не го на пи је де стал уз диг ну ти отац и 
она нам сва ког да на пре до ча ва ка ко мла де осо бе гу бе сво ју 
ре ли ги о зност чим се у њи ма сру ши ау то ри тет оца. У ком
плек су ро ди те ља от кри ва мо та ко ко рен ре ли ги о зне по тре бе; 
све моћ ни, пра вед ни бог и бла го на кло на при ро да по ја вљу ју 
се као из ван ред не су бли ма ци је оца и мај ке, још ви ше, као 
об на вља ње и ус по ста вља ње пред ста ва о њи ма из ра ног де
тињ ства. Би о ло шки, ре ли ги о зност се сво ди на ду го трај ну 
бес по моћ ност и по тре би тост ма лог де те та, ко је се, ка да ка
сни је са гле да сво ју ствар ну на пу ште ност и сла бост у од но
су на моћ не си ле жи во та, осе ћа слич но као у де тињ ству и 
не у те шност сво га по ло жа ја са да по ку ша ва да не ги ра ре гре
сив ним об на вља њем оних мо ћи ко је су га шти ти ле у де тињ
ству”.8 Исту ми сао о по ре клу ре ли ги је, об зна њу је Фројд у 
свом пи сму Јун гу од 2. ја ну а ра 1910. У овом пи сму он ка же 
да му је „као по след њи раз лог по тре бе за ре ли ги јом, па ла на 
па мет ин фан тил на бес по моћ ност ко ја код љу ди, ипак се же 
да ље не го код жи во ти ња. Ота да они не мо гу да за ми сле свет 

7 Фројд, С. (1913/1984) Тотем и табу, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска,  
стр. 271272.

8 Фројд, С. (1910/1984) ЈеднауспоменаиздетињстваЛеонардадаВин-
чија, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр. 178179. 
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без ро ди те ља и се би успе ва ју да при у ште не ког пра вед ног 
бо га и до бро ћуд ну при ро ду, два нај го ра фал си фи ка та сли ке 
све та, за ко је се мо гу оп ту жи ти.”9 

А у Будућностиједнеилузије Фројд да ље раз ра ђу је и уоб
ли ча ва ову те зу о по ре клу ре ли ги је из осе ћа ња деч је бес
по моћ но сти. „Ми већ зна мо да је ужа са ва ју ће осе ћа ње бес
по моћ но сти у де тињ ству иза зва ло по тре бу за за шти том, за 
за шти том по мо ћу љу ба ви, и ту по тре бу за до во ља вао је отац; 
са зна ње да та бес по моћ ност тра је це лог жи во та бу ди ла је ве
ру у по сто ја ње не ка квог оца, али са да већ моћ ни јег”.10

На пи та ње за ми шље ног опо нен та из Будућностиједнеилу-
зије: ка кве је вр сте ова про ме на у ту ма че њу по ре кла ре ли ги
је (чи ји је ко рен у књи зи Тотемитабу био у ком плек су оца, 
а са да је у осе ћа њу бес по моћ но сти), тј. ко ли ко ово дру го 
гле ди ште не ги ра пр во, Фројд од го ва ра да ту за пра во и не
ма не ког за о кре та у ту ма че њу, већ са мо до пу ња ва ња и да ље 
раз ра де пр во бит ног гле ди шта. Ис под ком плек са оца, скри ва 
се осе ћа ње сла бо сти и бес по моћ но сти де те та. Че жња од ра
сле осо бе за оцем је исто вет на са ње ном по тре бом да бу де 
за шти ће на од по сле ди ца људ ске не мо ћи „Од бра на од деч
је бес по моћ но сти је сте оно што да је ка рак те ри стич не цр те 
ре ак ци ји од ра слог чо ве ка на бес по моћ ност ко ју он мо ра да 
при зна – ре ак ци ји ко ја је упра во обра зо ва ње ре ли ги је”, пи
ше Фројд у Будућностиједнеилузије.11

Природаифункцијарелигије

По Фрој ду, да кле, Бог је за ме на за иде а ли зо ва ног оца, а ре
ли ги ја је илу зи ја ко ја на ста је као од го вор на до жи вљај вла
сти те не мо ћи. Бог је са здао свет и ство рио чо ве ка по свом 
об лич ју, уста но вио је мо рал не нор ме и шти ти по је дин ца од 
при род них си ла и дру штве них не прав ди. То вр хун ско, све
моћ но би ће чи ни за љу де упра во све оно што је отац не ка да 
дав но чи нио – или нам се са мо чи ни ло да је чи нио – за нас 
док смо би ли сла ба шна де ца. Бог је не бе ски суп сти тут иде
а ли зо ва ног зем ног оца. 

Пре ма Фрој ду, ре ли ги ја за до во ља ва три чо ве ко ве основ не 
по тре бе: за са зна њем, за уте хом и за прав дом и мо ра лом. 
„Ако хо ће мо да са гле да мо ве ли чан стве ну су шти ну ре ли ги је, 
он да мо ра мо има ти на уму шта све она пру жа љу ди ма. Она 
им об ја шња ва по ре кло и на ста нак све та, пру жа им за шти ту 

9 Мек гир, В. и За у ер лен дер, В. (прир.) (2001) ПрепискаизмеђуФројдаи
Јунга, Бе о град: Де ре та, стр. 174.

10 Фројд, С. (1927/2002) Будућностједнеилузије, при ре дио Тре бје ша нин 
Ж., Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 4546.

11 Исто, стр. 40.
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и ко нач ну сре ћу у свим про ме на ма у жи во ту и упра вља њи
хо вим ми сли ма и по ступ ци ма по мо ћу про пи са ко је за сту па 
свим сво јим ау то ри те том. Ре ли ги ја, пре ма то ме, вр ши три 
функ ци је. Пр во, она за до во ља ва људ ску жеђ за са зна њем, 
чи ни исто то што по ку ша ва на у ка сво јим сред стви ма, и на 
том по љу исту па као њен су пар ник. Дру гој функ ци ји, сва ка
ко, има да за хва ли за нај ве ћи део сво га ути ца ја. Ка да ре ли
ги ја убла жа ва страх љу ди од опа сно сти и про ме на у жи во ту, 
ка да их уве ра ва у до бар ис ход, ка да им пру жа уте ху у не сре
ћи, на у ка с њом не мо же да се так ми чи. (...) Би ло би вр ло 
нео прав да но оспо ри ти на у ци да је ве ли ки по ма гач љу ди ма. 
Ме ђу тим, у мно гим си ту а ци ја ма она мо ра да их пре пу сти 
пат њи и је ди но што мо же да им са ве ту је – то је да се по ви ну
ју. У сво јој тре ћој функ ци ји, ка да да је про пи се, из да је за бра
не и огра ни че ња, ре ли ги ја се нај ви ше уда љу је од на у ке. Јер, 
на у ка се за до во ља ва са мо ти ме што ис пи ту је и утвр ђу је”. То 
су да кле три основ не функ ци је ре ли ги је. Али, не што да ље 
пи та се Фројд: „Ни је са свим ја сно ка ко је до шло до по ве зи
ва ња та три са др жа ја ре ли ги је. Ка кве ве зе мо же да има об ја
шње ње о на стан ку  све та са уса ђи ва њем од ре ђе них етич ких 
про пи са? Обе ћа ње за шти те и сре ће при сни је је по ве за но са 
зах те ви ма ети ке. Оно пред ста вља на гра ду за ис пу ња ва ње 
ових за по ве сти; са мо онај ко ји им се по ко ра ва сме да ра чу на 
на ове бла го де ти, а ка зне че ка ју не по слу шно га”.12

Овај нео би чан и здра вом ра зу му не ра зу мљив син дром мо же, 
ме ђу тим, до ста јед но став но об ја сни ти пси хо а на ли за, по
сма тра ју ћи овај фе но мен из раз вој не пер спек ти ве. Сва ова 
три са др жа ја (ко смо го ни ја, обе ћа ње сре ће и ети ка), за пра во, 
во де по ре кло из истог из во ра, из схва та ња Бо гаство ри те ља 
као иде а ли зо ва ног, све моћ ног и стро гог оца. 

Религијскедогмеиверсковаспитање

Ре ли гиј ске дог ме су на ив не, ра ци о нал но не у бе дљи ве „исти
не”, али ко је има ју ве ли ку су бјек тив ну увер љи вост. Да нас је 
ана хро но и де ти ња сто ве ро ва ти у бож је ства ра ње све та или 
у нат при род но по ре кло мо ра ла, па ипак љу ди ве ру ју и да ље 
у ове „све те исти не”, при ме ћу је овај скеп тич ки ана ли ти чар. 

По Фрој ду, вред ност ре ли гиј ских пред ста ва не по чи ва на 
њи хо вој чи ње нич ној исти ни то сти, већ на њи хо вом пси хо ло
шком деј ству на љу де. Ре ли гиј ске дог ме су не до ка зи ве, али 
чо ве ку дра ге илу зи је, ко је ни су за сно ва не ни на чи ње ни ца ма 
ни ти на ра зу му. Ове за блу де ни су про сте „гре шке у ми шље
њу”, оне су, сма тра Фројд, илузије. 

12 Фројд, С. (1933/1984) Новапредавањазаувођењеупсихоанализу, Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, стр. 269270. 
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Под илузијом Фројд је под ра зу ме вао не би ло ко ју гре шку 
у ми шље њу или за блу ду, већ ону ко ја је мо ти ви са на не ком 
сна жном људ ском же љом, по тре бом, на го ном. Ве ро ва ње да 
је нпр. tabesdorsalisре зул тат рас ка ла шног сек су ал ног жи
во та или да га мад на ста је тру ље њем ба ле ге пред ста вља ју 
при ме ре обич них погрешакаумишљењу, а уве ре ње Ко лум
ба да је иду ћи на За пад от крио Ин ди ју или ве ро ва ње пу ри
та на ца да де ца има ју ан ђе о ску, не сек су ал ну при ро ду – пред
ста вља ју при ме ре илузије, об ја шња ва Фројд. Ари сто тел ко
ји је по гре шно ве ро вао да га мад на ста је из ба ле ге, не би се 
мно го се ки рао ка да би са знао да је по гре шио, јер је ту реч 
о про стој за блу ди, иза ко је не сто ји емо ци о нал на ве за ност 
за уве ре ње. Ко лум бо, ме ђу тим, ко ји је ве ро вао да је от крио 
но ви по мор ски пут за Ин ди ју а до че га му је би ло нео бич но 
ста ло, био би ду бо ко раз о ча ран са зна њем да је по гре шио, 
док би се пу ри та нац же сто ко опи рао уве ра ва њу и до ка зи ма 
о сек су ал ној при ро ди де те та. Илу зи ја је по Фрој ду, да кле, 
су бјек тив но ве ро ва ње осо бе уте ме ље но, пре све га, на жељи, 
ко је не ма мно го шан си да бу де тач но а са ма осо ба мно го и 
не ма ри за тим да по ка же да је оно исти ни то. (Али, ово ве ро
ва ње не мо ра оба ве зно би ти не тач но, што по ка зу је при мер 
ма шта ња де вој ке из сред ње кла се да ће јед ног да на по ста ти 
прин це за или ве ра ал хе ми ча ра да се мо же ство ри ти зла то од 
не ког дру гог ме та ла). 

За то што су то илу зи је, а не ми са о не гре шке, на ив но је ве
ро ва ти, као што су то ми сли ли про све ти те љи, да ће ра ци о
нал ним ар гу мен ти ма и ши ре њем на уч ног зна ња би ти са вла
да не. Оне ни су ло гич ке по гре шке, већ пре ли че на фик сне 
иде је и илу зи је за сно ва не на ира ци о нал ним мо ти ви ма, на 
моћ ним људ ским же ља ма и афек ти ма. Уте ха ре ли ги је је сте 
при јат на и по треб на али ни је исти ни та. Бол но сва ко днев но 
ис ку ство нам ука зу је да свет ни је деч ја со ба, опо ми ње нас 
Фројд. У ва се ље ни, на жа лост, не ма до бр ог Про ви ђе ња ко је 
ро ди тељ ски бди је над чо ве ко вим жи во том, шти ти га и бри не 
се о ње го вој сре ћи. При ро да, сле па и не у мо љи ва, не пра ви 
раз ли ку из ме ђу до бр ог и рђа вог, пра вед ног и не пра вед ног, 
вер ни ка и не вер ни ка. У људ ском, не са вр ше ном све ту, вр ли
на се че сто ка жња ва, по рок сла ви и на гра ђу је. Мрач не, без о
се ћај не и не ми ло срд не си ле, а не бла ге и бо жан ске од ре ђу ју 
чо ве ко ву суд би ну, ка же овај пе си ми стич ки ми сли лац. 

Ма да при јат не, ове за во дљи ве илу зи је, ме ђу тим, штет не су 
и опа сне јер оту пљу ју ин те ли ген ци ју и спу та ва ју кри тич
ко ми шље ње де те та ко је се ре ли ги о зно вас пи та ва да без у
слов но ве ру је у дог ме. За бра на ми шље ња у обла сти ре ли
ги је во ди сла бље њу кри тич ких мо ћи чо ве ка и у мно гим 
дру гим ду хов ним обла сти ма и, отуд, ко чи сло бо дан раз вој 
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ума. Религи о зно,  дог мат ско вас пи та ње је оште ти ло мно ге 
сло бо до ум не љу де и на не ло те шка оште ће ња раз во ју људ
ског ра зу ма. „Ве ро ват но су мно ги од њих но си ли у се би исте 
сум ње као и ми, али они су би ли под пре ве ли ким при ти ском 
да би се усу ди ли да их из не су. И од тог вре ме на мно ге љу де 
раз ди ра ле су исте сум ње; они су се тру ди ли да их по ти сну, јер 
су ми сли ли да им је ду жност да ве ру ју; мно ги сјај ни умо ви 
сло ми ли су се у том кон флик ту, мно ги ка рак те ри оште ће ни су 
због ком про ми са у ко ји ма су тра жи ли из лаз из ње га”.13

Фројд се за ла же за рас крин ка ва ње ре ли ги је као илу зи је и за 
чо ве ко во осве шћи ва ње, ма кар оно и би ло не при јат но, бол
но, јер са мо та ко чо век ће са чу ва ти сво је нај ви ше вред но
сти, а то су исти на и сло бо да. Ка да се чо век осло бо ди сво је 
илу зи је о све моћ ном Бо гуоц у, он ће се та да не ми нов но су
о чи ти са сво јом уса мље но шћу и си ћу шно шћу у бес крај ној 
ва се ље ни, би ће као де те ко је је на пу сти ло ро ди тељ ски дом. 
Али у то ме и је сте ствар, да би чо век мо гао да раз ви је сво
је спо соб но сти и мо ћи, он мо ра да се су о чи са ствар но шћу 
ка ква је сте, да на пу сти си гур ност ро ди тељ ског окри ља, да 
са вла да ин фан тил не фик са ци је и да се од ва жи да сам кре не 
сво јим пу тем. 

Фрој до ва же сто ка и про во ка тив на кри ти ка ре ли ги је из
ло же на у де лу Будућност једне илузијеиза зва ла је ни шта 
ма ње же сток од го вор кри ти ча ра и мно штво на па да на „др
ског ана ли ти ча ра” и „без бо жног Је вре ји на”. За ни мљи во је 
и пси хо ло шки ин ди ка тив но да је и сам Фројд био не за до
во љан овом сво јом књи гом. У јед ном пи сму свом ко ле ги 
и са рад ни ку, Фе рен ци ју, он, очи глед но не за до во љан овим 
сво јим из ле том у при ме ње ну пси хо а на ли зу, пи ше: „Сад ми 
се чи ни го то во де ти ња стом; у осно ви ја дру га чи је ми слим; 
сма трам да је ана ли тич ки сла ба, а да као лич на ис по вест не  
од го ва ра”.

Фројдова(скривена)религиозност

Фројд је, ма да Је вре јин и по оцу и по мај ци, од ра стао као 
без вер ник, ате и ста и ни је ис по ља вао по тре бу за ре ли ги јом. 
У обра ћа њу Беч кој ло жи је вреј ског удру же ња B’naiB’rith, 
пр ко сни ана ли ти чар је из ри чи то ре као: „...од у век сам био 
не вер ник, од ра стао сам без ре ли ги је али не и без по што ва ња 
пре ма тзв. етич ким зах те ви ма људ ске ци ви ли за ци је”.

Фрој дов став пре ма ре ли ги ји у ве ли кој ме ри је од ре
ђен ње го вим ра ци о на ли стич ким, по зи ти ви стич ким и 

13 Фројд, С. (1927/2002) Будућностједнеилузије, при ре дио Тре бје ша нин 
Ж., Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 43.
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материјалистич ким научнимпри сту пом све ту и фе но ме ни
ма људ ског ду ха. По ње му на у ка и ре ли ги ја су не по ми р љи
ве. Онај ко усво ји прин ци пе при род них на у ка и ко је за вр
шио ме ди ци ну, ло гич но, не мо же би ти ре ли ги о зан, сма трао 
је Фројд. На у ка ће у бу дућ но сти, био је уве рен, сна гом ра
ци о нал них ар гу мен ата рас крин ка ти дог ме ре ли ги је и ти ме 
ис ко ре ни ти јед ну ве ли ку и не сум њи во уте шну, али ла жну 
илу зи ју. 

Фројд ни је, да кле, био ре ли ги о зан у офи ци јел ном сми слу, 
ни је био ак ти ван члан ни јед не вер ске за јед ни це, али то не 
зна чи да у јед ном ду бљем и ши рем сми слу те ре чи он ни је 
био чак ду бо ко ре ли ги о зан. Пи та ње је са мо у ком сми слу је 
био ре ли ги о зан, од но сно ко или шта је ње гов Бог?

Не ки Фрој до ви ту ма чи сма тра ју да је ње го ва оп се си ја, ње гов 
скри ве ни Бог, нај моћ ни ја си ла ко ја вла да чо ве ком – либидо, 
енер ги ја сек су ал ног на го на, ко ја про жи ма це ло куп ну чо ве
ко ву де лат ност, од нај ни жих би о ло шких ви до ва па све до 
нај у зви ше ни јих ду хов них ак тив но сти. Фрој дов уче ник и 
„на след ник”, Карл Гу став Јунг (Јунг) пр ви је по сум њао да 
Фројд сво ју скри ве ну по тре бу за ре ли ги јом про јек ту је у све
моћ ни сек су ал ни на гон, ко ји је у сво јим ра до ви ма обо го тво
рио. Ре ли ги о зне дог ме за ме нио је дог ма ма о сек су ал но сти 
ко је ни ко ни је смео да ди ра, а да не бу де про гла шен „от пад
ни ком”, „из дај ни ком”, „је ре ти ком”. Област сек су ал но сти, 
ка же Јунг, за твор ца пси хо а на ли зе има ла је по се бан, ну ми
но зни ка рак тер. 

Јунг, ко ји је то за па зио још у пр вом њи хо вом су сре ту, али је 
сво је за па жа ње у пот пу но сти раз у мео знат но ка сни је, о то ме 
све до чи у сво јој ау то би о граф ској књи зи. „Фројд је бе з сум
ње у из ра зи то ве ли кој ме ри био емо ци о нал но ве зан за сво ју 
те о ри ју сек су ал но сти. Ка да би го во рио о њој, глас би му по
стао на пет, го то во анк си о зан, и не ста ја ли би сви зна ци ње
го вог уо би ча је ног кри тич ког и скеп тич ког по на ша ња. Ли це 
би му по при ми ло чу дан, ду бо ко уз бу ђен из раз, чи ји узрок 
ни сам успе вао да про ту ма чим. Имао сам чуд ну ин ту и ци ју да 
за ње га сек су ал ност пред ста вља не ку вр сту numinozum-а”, 
лу цид но уо ча ва „принц пси хо а на ли зе” у књи зи Снови,сећа-
ња,размишљања. А у јед ном раз го во ру, 1910. у Бе чу, Фројд 
је гро зни ча во за кли њао за па ње ног и збу ње ног Јун га: „‘Дра
ги мој Јунг, обе ћај те  ми да ни ка да не ће те на пу сти ти те о ри ју 
сек су ал но сти. То је нај бит ни је од све га. Ви ди те, мо ра мо да 
на пра ви мо дог му, је дан чврст бе дем од ње’. То ми је ре као 
са ве ли ким уз бу ђе њем, гла сом ко јим отац ка же: ‘Обе ћај ми 
са мо јед но, дра ги си не: да ћеш сва ке не де ље ићи у цр кву’. 
По ма ло за чу ђен, упи тао сам га: ‘Бе дем – про тив че га?’ На 
то ми је он од го во рио: ‘Про тив мрач не пли ме гли ба’, ту је 
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ма ло за стао, а по том до дао – окултизма”.14 Јунг је уо чио код 
Фрој да „про ва лу не све сних ре ли гиј ских чи ни ла ца”, од ко
јих се овај ра ци о на ли ста, збу њен и упла шен, гр че ви то бра
нио. „Сек су ал ност је Фрој ду очи глед но зна чи ла ви ше не го 
оста лим љу ди ма. За ње га је она би ла не што пре ма че му се 
тре ба од но си ти с ре ли ги о зним по што ва њем”, пи ше Јунг у 
истом де лу. На ме сто стро гог и пра вед ног Је хо ве до шао је 
ли би до, на гон са ор ган ском осно вом ко ји је за до во ља вао 
ујед но Фрој дов све сни ра ци о на ли зам и ате и зам, с јед не 
стра не, и не све сну по тре бу за ре ли ги о зно шћу, с дру ге. „Баш 
као што се сва кој сна жни јој пси хич кој деј стве но сти при пи
су ју ‘бо жан ска’ или ‘де мон ска’ обе леж ја, та ко је и сек су
ал ни ли би до пре у зео уло гу deusа аbsconditusа, скри ве ног 
или при та је ног Бо га. Пред ност ова квог пре о бра жа ја Фрој да 
очи глед но се са сто ја ла у то ме што му је омо гу ћа ва ла да но во 
ну ми но зно на че ло сма тра на уч но бес пре кор ним и осло бо ђе
ним свих ре ли гиј ских мр ља. У са мој су шти ни, ме ђу тим, ну
ми но зност, то јест, пси хо ло шке од ли ке ове две ра ци о нал но 
не у по ре ди ве су прот но сти – Је хо ве и сек су ал но сти – оста ле 
су исте. Про ме ње но је је ди но име, а са њим, на рав но, и тач
ка гле ди шта: из гу бље ног Бо га са да је тре ба ло тра жи ти до ле, 
не го ре”, пи ше Јунг.15

Тач но је да је ли би до за Фрој да не ка вр ста бо жан ства и да 
сек су ал на сна га има из ве сне ка рак те ри сти ке ну ми но зног, 
али је при ро да ли би да не са мо бо жан ска, не го још и ви ше 
де мон ска. Под се ћам да сам тво рац пси хо а на ли зе у сво јим 
пре да ва њи ма ја сно ка же да сек су ал ни на го ни до ла зе из ида, 
из „ко тла уза вре лих им пул са”, да из ви ру из ње га као из „са
мог па кла”. По мом ми шље њу, ма да ли би до за и ста има ну
ми но зни ка рак тер, ипак, пра ви скри ве ни Бог за Фрој да ни је 
сек су ал ност не го  ум, ра зум. Фрој дов Бог, да кле, није ли би
до, не го логос. Уо ста лом, упра во у Будућностиједенеилу-
зије, овај без бо жник отво ре но и с по но сом из ја вљу је да је 
његовбог-ΛΟΓΟΣ.

Мно ги ма то мо же из гле да ти чуд но с об зи ром да је упра во 
Фројд до ка зи вао да је људ ски ум не мо ћан пре ма моћ ним 
на го ни ма и афек ти ма. „Ми мо же мо ко ли ко нам дра го да ис
ти че мо да је чо ве ков ин те лект слаб у по ре ђе њу с ње го вим 
на го ни ма, и да бу де мо у пра ву. Па ипак, има не чег по себ ног 
у ве зи с том сла бо шћу; глас ин те лек та је тих, али он не ће 
утих ну ти пре не го што се усли ши. На кра ју, по сле без број
них од би ја ња, он би ва усли шен. То је јед на од ма ло број них 

14 Јунг, К. Г. (1961/1989) Сиг мунд Фројд, у: Сећања,снови,размишљања, 
Бу два: Ме ди те ран, стр. 153.

15 Исто, стр. 154.
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та ча ка у ко ји ма мо же мо, што се ти че бу дућ но сти, да бу де мо 
оп ти ми сти, али она са ма по се би мно го зна чи. Из ње мо гу да 
се из ве ду и дру ге на де. При мат ин те лек та је си гур но у да
ле кој, вр ло да ле кој, али ве ро ват но не и бес ко нач но да ле кој 
бу дућ но сти”, пи ше Фројд не где при кра ју сво је рас пра ве о 
ре ли ги ји као ве ли кој об ма ни.16 А као по ен та ове књи ге по
све ће не „са хра њи ва њу” ре ли гиј ске илу зи је, сто ји ода ње ном 
ан ти по ду, На у ци: „Не, на ша на у ка ни је ни ка ква илу зи ја. Али 
би илу зи ја би ла ве ро ва ти да мо же мо не где дру где до би ти то 
што нам она не мо же по ну ди ти”. 

Сво је бес крај но по ве ре ње у си лу људ ског ра зу ма и ње го вих 
за ко на, као у вр хов ног и не при ко сно ве ног ар би тра у ре ша
ва њу свих људ ских пи та ња, овај ми сли лац и пси хо лог још 
дра стич ни је из ра жа ва у свом чу ве ном пи сму Ајн штај ну 
(Ein stein), ка да ука зу ју ћи на ра зум као ефи ка сан лек за рат
но лу ди ло, пи ше: „Иде ал но ста ње оства ри ло би се, на рав но, 
у јед ној за јед ни ци љу ди ко ји су свој нагонскиживотпот-
чинилидиктатуриума”.17 Исти оп ти ми зам у по гле ду мо ћи 
ума и на у ке овај пе си ми стич ки ми сли лац от кри ва и у сво јим 
Новим предавањима за увођење у психоанализу, где ис по
ве да ју ћи сво је вјерују ка же: „На ша је нај ве ћа на да да ће у 
бу дућ но сти интелект–научнидух,разум,–временомизво-
јеватидиктатуруучовечјемдушевномживоту”.18

Има раз ло га да на осно ву претерано од бој ног ста ва Фрој
до вог пре ма ре ли ги ји и нападног истицања свог ате и зма, 
прет по ста ви мо да је ов де реч о ре ак тив ној фор ма ци ји. Мо
же мо ре ћи да су Фрој дов пре на гла ше ни ра ци о на ли зам и ло
го цен три зам од раз сузбијене религиозности и потиснуте
склоности ка мистичким доживљајима. На и ме, до бро је 
по зна то, за мно ге нео че ки ва но, по зно Фрој до во ве ли ко ин
те ре со ва ње за те ле па ти ју, спи ри ти зам и па ра пси хо ло ги ју. О 
Фрој до вој скри ве ној и по ти сну тој ре ли ги о зно сти оп шир ни
је сам пи сао у тек сту “Фрој до ва кри ти ка ре ли ги о зно сти”.19 

Сво ју не при зна ту и за то мље ну че жњу за ап со лу том Фројд 
на је дан из о па чен на чин за до во ља ва иде а ли за ци јом На у ке и 
де и фи ка ци јом Ума (,,наш Бог је ΛΟΓΟΣ”). Не ги ра ју ћи вла
сти ту ре ли ги о зност, овај „др ски ате и ста” сво ју скри вену, у 

16 Фројд, С. (1927/2002) Будућностједнеилузије, при ре дио Тре бје ша нин 
Ж., Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 68.

17 Freud, S. (1928/1971) A Re li gi o us Ex pe ri en ce, CollectedPapersV,Lon don: 
The Ho garth Press

18 Фројд, С. (1933/1984) Новапредавањазаувођењеупсихоанализу, Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, стр. 281.  

19 Тре бје ша нин, Ж. (1996) Фрој до ва кри ти ка ре ли ги о зно сти, у: Психија-
тријаирелигија (Зб), Вр шац 



187

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН

су шти ни, ре ли ги о зну, ес ха то ло шку, уто пиј ску по тре бу за 
иде ал ним све том на при кри ве ни на чин за до во ља ва ве ро ва
њем у је дан иде ал ни свет ко ји ће по чи ва ти на дик та ту ри ума 
над на го ни ма. А сво ју не пре по зна ту по тре бу за са бор но шћу, 
Фројд ис пу ња ва осни ва њем све тов не цр квеу ви ду Пси хо а
на ли тич ког дру штва и Пси хо а на ли тич ког по кре та као ква зи
ре ли ги о зног и ква зи по ли тич ког ре фор ми стич ког по кре та.20 

Нај зад, ва ља ре ћи да ће Фрој до ва сме ла и лу цид на ана ли
тич ка кри ти ка ре ли ги је не сум њи во још ду го би ти иза зов и 
ин спи ра ци ја за слич на, али и пот пу но дру га чи ја ис тра жи ва
ња у обла сти пси хо ло ги је ре ли ги је. 
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Abstract

Freud’s understanding of human nature is “pessimistic”; he emphasizes 
the dominance of the irrational, instinctive and unconscious motives 
over rational, conscious and moral. The man is a tragic and split creature 
within himself, with an intense conflict between the conscious and the 
unconscious, the instinctive and the spiritual, the pleasure principle 
and the reality principle. He is a creature prone to selfdeception 
and one of the biggest selfdeceptions and illusions is  religion. The 
creator of psychoanalysis seeks to systematically demystify its origin, 
substance, its social and psychological function in his indepth critique 
of religion. The origins of religion lie in the response of feelings of 
guilt and remorse, as a result of the murder of the primal father. God is 
the idealized infantile omnipotent father figure, who protects rewards 
and punishes, while the comfort of religion is a collective illusion, a 
response to feelings of helplessness. This consolation is pleasant, but 
not real, says Freud. Careful study and analysis of the texts of letters of 
the first psychoanalyst, as well as testimonies of his closest associates, 
reveal that this uncompromising atheist has his own religion  Science, 

and that his hidden God is  Logos.
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