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СТВА РА ЊЕ У ЗО НИ ИЗ МЕ ЂУ 
МА СКЕ И МА СКИ РА НОГ

КА КВО ЈЕ ТВО ЈЕ ЛИ ЦЕ
Сажетак: У пси хо ло шком сми слу ма ски ра ње, си ту а ци ја у ко јој је
дан са др жај би ва за кло њен не ким дру гим са ко јим сто ји у из вор
ном од но су срод но сти, мо же да има раз вој нокре а тив ни по тен
ци јал. Но си ти ма ску у би ло ком сми слу не зна чи ну жно од ре ћи се 
ау тен тич но сти, јер упра во кроз њу мо же мо от кри ти пут у отво
ре ну зо ну из ме ђу зна ка и озна че ног, ди на мич ни про стор за из град
њу иден ти те та – бу ди оно што ни си, да би по стао оно што је си. 
Иде је Јун га, Лен га, Бо ма, Вош бур на, Ви гот ског и дру гих ау то ра су 
ана ли зи ра не са по зи ци је од но са из ме ђу зна ка (ма ске) и озна че ног 
(ли ка). По јам оту ђе ња је по сма тран као он то ло шки рас цеп из ме
ђу ма ске и ли ка, не  ау тен тич не и ау тен тич не лич но сти. Про ши ре
ње на уч не па ра диг ме ко је је иза зва ла квант на фи зи ка мо же се очи
та ти у по љу тран спер со нал не пси хо ло ги је и пси хо ло ги је све сти у 
ко ји ма је чо век схва ћен као мул ти ди мен зи о нал но, мул ти вре мен ско 
би ће, те је та ко по кре та ње сва ке тач ке лич не све сти исто вре ме
но по кре та ње мре жне све сти. Од нос ма ска – лик по ста је од нос 
из ме ђу квант них ре до ва.

Кључне речи: пси хо ло ги ја, кре а тив ност, зна че ње, тран спер со
нал ни при ступ

Ство ре но и ства ра ју ће

Друштвенипризори сувизуелнемаске– скороидентично
насмешеналица,фигуре,покрети,одећа,манири.Друштво
је,такође,пунокритикетаквихмаски,некоихсеодричеи
сматрадаон/онатаквемаскенема.Социјалнаенергијамаске
честојеизврснотржиштезазарадуиконтролунадљудима
ипозиванасдасетомесупротставимо,дауклонимомаске.
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Такојемаскаобележенакаонештонегативно,неуатентич
но, нешто задато или присилно, а лице исподње као оно
штојеуниверзалноистинито.Претпостављасесупротност
илибартензијаликпокривач.Каоисвакиполаритеткоји
изгледајаснонапрвипоглед,надругипоглед,онајкојибаца
психологијаизнутра,интроспективноизчовека,изњегових
унутрашњихпростора,стичеседругачијаслика:поентани
јеумаски(падајезбацимо)илилику(падасеонукажеод
ређеничист,такавкакавјесте),негоуод но су измеђуовадва
поља.Атојединамичкопољеукомесестварајузначења,
идентитетипостајупроцесанесадржај,стварасесложена
повезаностизмеђунасталог(видљивог)инастајућег(лика
изавидљивог),узо ни на ред ног раз во ја ли ка.

Премапсихологији значењаипсихологијиуметности (по
себноперформанса,импровизаторскихиизвођачкихумет
ности)масканијевиђенакаоприкривање,већкао„очврсли”
деоидентитетаилидела.Овајвидљиви,испољенидеостоји
преманевидљивомидентитету/делуунастајањууактивном
односу дијалектичке тензије. У психолошком пољу маска
и лик не стоје у простом, линеарном односу знак – озна
чено.Посматрањемаске као нечегашто одступа од наше
суштине обично је наивнофокусиранона енергијумаске,
видисамо једанпол,апревиђапростор (процеснипомак)
измеђумаскеилика,просторукомесеодвијадијалогиз
међупоказаногинепоказаног.Уовомрадуразвићуидејуда
упсихолошкомсмислумаскирање,ситуацијаукојој један
садржајбива заклоњеннекимдругимсакојимстојиуиз
ворномодносусродности,можедаимаразвојно–креатив
нипотенцијал.Носитимаскупреколица,телаиличитавог
бићанезначинужноодрећисеаутентичности, јеруправо
крозмаскуможемооткритипутуотворенузонуизмеђузна
каиозначеног,динамичнипросторзаизградњуидентитета
(„Будионоштониси,дабипостаооноштојеси”говорије
данучесникперформанса–радионице).Заступаћесеидеја
дастварањеирастварањемаскипредстављаразвојнипро
цесидаутомсмислуонајконезнакоје,онајкојеспреман
дасеиграсебеобичноимаширеразвојнопоље(маколико
недефинисаноилитекупомолу)одоногако„знакојеигде
мујеместо”.Управомаскаињенодноспремалику,оношто
јесмо/нисмо,оноштосмопосталикаоионоштонисмопо
сталиамоглисмо,илићемопостатиунекојпотенцијалној
временскојтачки,чинипољезаекспериментиучење.Тако
постајемо,уистомтренуткуукомевећјесмо.Овајпроцес
откривања,издизањановихзначења,њихововидљивотра
јањеитрансформација,затимпадањепредновимзначењи
маизведенимизскоробескрајногарсеналамогућностикоје



26

БОЈАНА ШКОРЦ

микроуниверзумсвакогаоднассадржи–представљапро
цесприроде,процесживота.

Тензијаизмеђуприкривеногипоказаног,покретаимиро
вања,флуидногикристализованог,отвореногизатвореног,
растућегинараслог,настајућегиоформљеног–међупро
стор у коме се тензија очитава, тешка је и инспиратив
натачкаистраживања.Незатошто јерешивасапозиције
емпиријскенауке,већпрезатоштојеуопштенонерешива
алинерешивостпољапостављеногизмеђунатегнутихсила
омогућаваосликавањебитнихидејакојенекиконцептноси.
Начинрешавањаодсликаваприступ,чакиакојасанодговор
неможедасепронађе.Решавањеодносаизмеђусупротних
сила, како год их концепт поставио, представља пројек
цијутогконцептаупрочишћеномвиду.Згоданположајза
осматрањебитног.

Тематензијеизмеђуприкривеногиоткривеногликаједо
спелаупољепсихологијесасвимвероватноиздревненауке
освему(филозофије),којајенекадамораладабудевишена
ликокупљањуразноликиходговораокогравитационесиле
питања,негоштојепредстављалаодговоре.Упсихолошком
пољу,овопитањебисемоглоразуметикаоодносизмеђу
насталогинастајућег,измеђупродуктаипроцеса,знакаи
оноганаштасеонодноси,створеногистварајућег.

Ка кво је би ло тво је ли це пре не го  
што си по стао ?

„Али,каквојенашеправолицепрерођења?Оволицекоје
узимамозасвоје,далекојеоднашегправоглица,иакосе
поистоветимостимлицем,ондасмомивећуизвесномсми
слулишенирасе,обеспокојениизаробљенитоммагичном
чаролијомодраженихсликакојеодражавајуједнадругу.”1

Идентитет се најчешће схвата као садржај: нешто јесмо
илинисмо,илиделимичнојесмо/нисмо,аконебашми,он
данекодруги.Идентитетсетададефинишесадржајемкоји
обухватаили групом /класомкојој некоприпада, а која је
опет, садржај. Психологија уметности, међутим, иденти
тетпосматракаопроцес,итопроцесграђењазначењасебе
предсамимсобомилипреддругима,штојезаправоисто–
питањеуглапосматрања:

Ко ре ни су гра не до ле под зе мљом

Гра не су ко ре ни го ре у не бу2

1 Ленг,Р.Д.(1985)Чи ње ни це жи во та, Београд:Просвета,стр.106.
2 Тагоре,Р.(2011)Пти це лу та ли це, Београд:БиблиотекаНебо.
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Идентитет,оноштосмо,најчешћесевидикаодајенаудару
маскирања и при томе се најчешће, имплицитно подразу
мевадајесамактмаскирањанегативан.Уколикопревлачи
мопрекосебенештоштонисмо,ондасепретпостављада
јеисподтоганештоштостварно јесмо,итако,неопрезно
и поједностављено замишљамо опозицију измеђумаске и
лика.

Али,шта ако не постоји такав непомичанцентар иденти
тета,таквоместокоје јеуниверзалноистинитоиподуда
ромспољашњихнеистина?Штааконематаквогсавршеног,
прикривеногидентитетакојибежи,који је„латентнопри
сутан”каконасупућујепсихоаналитичкашкола?Штаако
помислимодајечовекбићеипокрету,јахачнаврхуталаса,
активнидухокупљачживихподсистема:ткива,ћелија,та
ласа,холограмскихинформација,каналаиквантнихредо
вакојисеодсликавајумеђусобно једниудруге?Утаквом
проширеномпогледу,којијенауцинеопходануколикожели
дапратихумануприродуанеакадемскецентремоћикоји
издајудозволезазваничнеистине,утаквом,дакле,положа
ју,човекпостајесагледивизванполаритеталик–маска.Јер
свакамаскајестелик,оносмоштојесмоподмаскамаили
безмаски, човек као створитељ симбола и сам јесте сим
болиутомсмислусопственамаскакојасесталноизнова
намичепрекоредовавећстворенихидентитетаизначења.

Када се девојчица игра са луткама, када узима готове
readyma de продукте, плавооке, плавокосеБарбике замам
нихоблинаобмотанеусветлуцаве,прекићенеогртаче–то
нијепреузимањеестетскогмодела,тонијесрозавањеуку
са(волелабихкадародитељинебинатакавначинвидели
игру),то јестварањезнаковаидентитета.Знаковисества
рају, уклапају и превазилазе новим значењима.Не усваја
моидентитет,градимога.Крозидентитетпролазимо–тоје
пут.Кадаседевојчицаигранекиммоделом,онакрозњега
пролази, на тај начин свака нова генерација деце компри
мујецелокупнољудскоискуствоидодајеусвоје,градига
најошкомплекснијемибогатијемтлунегоштојетобило
онопретходне генерације.Кададечакуодузмемоиграчку
оружјезатоштоверујемодајезначењетаквеиграчкештет
но, учинили смомногоозбиљнију ствар:показали смода
неразумемопроцеснуи активну структуруљудскогбића,
неверујемодаономожедаградиуслободнојзонизначења
изванонихвећкристалисаних, анеразумемони тода се
стваралачка,градитељска,истраживачкаирадоснаљудска
суштина у најчистијем виду одсликава у игри.Играчка је
многовишеодреквизитакојиприказујенешто,онајегра
дивниматеријалзапроцеснобиће.Насличанначиннакоји
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седетеигра,ствараувећствореномзначењуново,градисе
ииденитетодраслогчовекачитавогживота.Опет:поента
нијеуиграчки(маски)негоуигри,процесустварањазначе
ња(хуманасуштина).

От це пље на ма ска – оту ђе ње

Отуђењечовекаоддругогчовекаичовекаодсопственесу
штинесуформеотуђењакојепомињемарксистичкафило
зофија,акојесеужеодносенапсихолошкиаспектљудског
бића. У овом раду, подразумеваће се све оне психолошке
ситуације у којима знак (систем којим се нешто предста
вља)задобијафункционалнуаутономију,постајеодвојенод
означеногипонашасекаорелативносамосталнасилакоја
самусебепотхрањује.Каокибернетичкимодел,овонамје
препознатљивоподпојмомпозитивнеповратнеспреге,си
стемакојикадаједномзадобијеиницијалнуенергијутежи
дасамогсебепојачава.3Тадаје,какобитофилозофијаре
кла, дошлода „онтолошкограсцепа”између знакаи бића
којеизатогзнакапостоји,итонекакоукористпокривача,а
наштетуунутрашњости.

Уочљив пример су социјалне улоге и њихов однос према
ономенакогасеодносе.Будућидасмосуштинскидруштве
набића,онесунамнеопходнеумериукојојмогудаодрже
тензијуизмеђуличнихикултуралнихсадржаја.Тоувеликој
меризависиодтогадалиулогаможедаодразиваријабил
ностидинамикуљудскогбићаили јенасупроттоме,пот
пунодефинисалаиобезличиласвакоганакогасеодноси.
„Прилепите неку временску ознакуилиидентификациону
картицу наљудско биће – „тинејџер”, „средовечан”, „ста
ријаособа”–ивистетимеодредилисве,одтогаштатреба
обући,какотребаходатиилиразговарати,дотогаколикоче
стотребаиматисексисаким.”4Удруштвенимсистемима
којисунаглашеноекстровертирани,дефинисаниспоља,као
штоје,например,данашњакултура,приписивањеимаски
рање,уколикоједоследноисистематично,задобијастатус
истине,чакикадајевеомадалекоодње,чакдалекоодсаме
хуманости.ОмаскименталногздрављаЛенгговори:

„Нор мал ностањестваријестетоликоутонутиусвојууто
нулостудруштвенефантазамсистемедаихчовекконачно
узимазастварне.Многесликеупотребљенесунебилинас
упозориленаовуоколност.Мртвисмо,алимислимодасмо

3 „Штосевишечешем,томевишесврби.Штомевишесврби,тосевише
чешем”ДушкоРадовић,Пе сма о псу,Полетарац.

4 Њумен,Ф.(2012)Let’s De ve lop – во дич за стал ни лич ни раст и раз вој, 
Земун:Мостарт,стр.129.
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живи.Уснули,алимислимодасмонајави.Сањаримо,али
својесновесматрамозастварност.Хромисмо,богаљи,сле
пи,глуви,болесни.Али–вишесенеосећамоболесни,као
штојетослучајсамногимболестимапредкрај.Лудисмо,
алибезвизије.”5

УЈунговојтеоријиличности6овоотуђењесенајпрепрепо
знајеупојмуПерсонекојасеодносинадеоличностикојије
окренутспоља,премадругимаипредстављанашуконструк
цијунассамихкаквимверујемоданасдругивиде.Персона
јекорисназасоцијалносналажењеали,говориЈунг,акоона
задобијевишезначајанегошто јепсихолошкиоправдано,
аконампостаневеомаважнокакосеприказујемодругима,
онда овајмеханизампостаје крут, замрзава се у друштве
нопожељаноблик–постајеМаска7.Наширемплану,Јунг
сматра да је једна од основниходликаипроблемачовека
тајштоонпредстављанеуједначену, разједињену, неизба
лансирануцелину.Деловиличности,каоичетириосновне
функције ега (две осе: мишљење – осећање и чулни осет
–интуиција) никаданису уидеалној равнотежиилинису
довољнопроширенедабиусебеобухватилецеловиту,су
протностиманатегнутуличност.Збогтогачовекувекусеби
садржииодбијене,потиснутеделовекојихсесвестодриче.
Уколикојетежинаконфликатавелика,великајеиенергија
потискивања,стогаовипотиснутисадржајидобијајуауто
номнуформу–постајумаске,ликови,присилнисадржајии
целинезасебекојесе,иакосуунутарособе,појављујукао
битниспољњидогађаји.„..Комплекссасвојомдатомтензи
јомилиенергијомтежидаодсебеформирамалуличност.
Онпоседујетело,одређенуколичинусопственефизиологи
је.”8Тобимоглодазначидаодбијениделовинассамихкро
јенашуреалност,упоредосаделовањемматеријалне,задате
садашњостиукојојсеналазимо.Ленгиступојавуописује:
„Измицањејеначиндасезаобиђесукобизравногсучеља
вањаилињеговогразрешења.Њимесеизбегавасукобтако
штосеглумиједанвидискустванаспрамдругог.”9

У разради идеје отуђења, Фром анализира отуђење чове
каоддругогчовека,отуђењепотрошње,слободногвреме
наидругеформеовогневидљивогодвајањаодсебе.„Ми
чакнепретендујемодаупотребљавамомногествари.Миих

5 Leing,R.(1989)Ja stvo i dru gi,NoviSad:Bratstvoijedinstvo,str.32.
6 Jung,K.G.(1996)Di na mi ka ne sve snog,NoviSad:Maticasrpska.
7 Јакоби,Ј.(2000)Пси хо ло ги ја К. Г. Јун га, Београд:Дерета.
8 Јунг,К.Г.(2012)Ана ли тич ка пси хо ло ги ја, Београд:Заводзауџбеникеи

наставнасредства.
9 Leing,R.(1989)Ja stvo i dru gi, NoviSad:Bratstvoijedinstvo,str.41.
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стичемодабисмоихима ли.Мисмозадовољнинекорисним
поседом.” Такође: „Једемо хлеб који је без укуса и није
хранљивјертогодинашојфантазијиобогатству,поштоје
такобеоисвеж.Уствари,миједемофантазију,аизгубили
смоосећањезаоноштоједемо.”10

Напољуодносаизмеђуљуди,Фромвидиистепроцесе,уме
стољубави,поштовањаисаосећања,људипостајубезосе
ћајниисебични,отуђени,асебесамељудипочињудавиде
каоробукојабитребалоштоуспешниједасепласира.Тако
човек предаје из својих руку управљачке узде сопственог
живота, није више активно бићемоћи, него пасивни про
изводсудбинскихсилаизванњега.Дабиствараосопстве
ниидентитетчовекбимораодасесуочавасапроблемима
иневољама,анедатежиизбегавањуболаискривањуиза
животнихрутина.„Али,човекможедаостварисебе једи
ноако јеусталномконтактусаосновнимелементимасвје
егзистенсије,акоможедадоживизаносљубавиисолидар
ности, као и трагедију своје усамљености фрагментарног
карактерасвогпостојања.”11

Уаутентичномдоживљајусебеидругихчовекучествујеу
свомживотуинепрекиднохвататокпромене,размењујеса
културомукојојживи.Удруштвуоријентисаномнаузима
њеседогађај(доживљај)неодигравауиндивидуи,негоона
нештотроши,пролазикрозпросторукоменемаосећања.
Затосенедостатакдоживљајаподржававизуелнимматери
јалом–фотографијама, јавнимпрофилима,снимцимакоји
сууперениспоља,премапублици.Доживљајнасодстране
другихпостајезаменазасопствениунутрашњиосећај.

Овоонтолошкоодступањечовекаодсвојесуштинејеједно
одкључнихместауРајховојанализиоклопљавања–про
цесакојимособа градиодбрамбенифилтеризмеђусвојих
правихдоживљаја/осећањаионогаштопоказује.12Оклоп
сестичевеомарано,уследпритискасредине,какоговори
Рајх.Например,већпосамоммоментурођења,каданасме
дицинскоособље,намученеипреплашене,одвајаодмајке
иодносиунепознатпросторгдесеонаманеводирачуна,
осимотомеданашетелоостанеживо.Одмахусамомчи
нурођења,којијетрауматичанјерпредстављанајзначајнији
прелазуживоту,уместодасмоумирени,предатиљудима
којинамсерадују,однесенисмоубоксове,подизговором
да је тако једноставније за медицинско збрињавање. Беба

10Fromm,E.(1966)Čo vek za se be,Zagreb:Naprijed,str.140.
11Исто,стр.150.
12Reich,W.(1985)Spol na re vo lu ci ja: pri log ka rak ter noj sa mo u pra vi čo vje ka,

Zagreb:Naprijed.
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плаче,плаче...изатимпрестане.Стеклајевећпрвуважну
поруку: свет није добро место, не мари за нас ишта год
чинили, нема никаквог ефекта. То је одлична позиција за
пасивизацијучовека.13

Ди рект но и тран сцен дент но –  
при мер квант не на у ке и сло је ва све сти

Наведенепсихолошкеидејемогусепратитидалекодубље
иширеупрошлост,несамонауке,негоипаранаукаире
лигије.Тренутакукомеједанидентитетскисадржајпоста
је видљив,његовоиздизање у поље свести (згрушњавање
маскеунутаридентитета)можесепратитиизмногоразли
читихугловапосматрања.Каоалхемичарскаоперацијако
агулације, тренутак у коме елементипроцеса постају „те
шки,постојани,трајногположајаиоблика”.14Коагулисани
елемент(маска)постајевидљивупсихичкомпољу,алипо
штојечовекбићетрансформацијеимаскапостајепредмет
промене.„Оноштосеупунојмериконкретизовалосадаје
предмет преображаја. Оно постаје страдање које призива
трансценденцију.”15

Устаријимдуховними алхемијскимнаукама,маскомили
коагулисаним елементом се може сматрати и само тело,
јеронопредстављатачкузгрушњавањадуха.Премањима,
људскобићечиненесамотело,негоутелудуша,аудуши
садржаннајвиши,трансцендентнисастојак–Дух.16,17Тако
јетеломатеријализованамаскадуше,адушасасвојестра
немаскадухаилиуниверзалневертикалепремабожанском
илитрансцендентномнивоу.Неуклопивосапозицијесавре
менеемпиријскепсихологије,алисеморапризнатидаовај
уређени, хијерархизован поглед наљудско биће као тран
сцендентнобиће,иакоархаичан,добијасвевишеподршке.

Првенственопрекопреокретакојијезапочелаквантнафи
зика срединомпрошлог века, примарно у делимаДејвида
Бома који се могу сагледати као везна црта између архи
религије, алхемије и нове трансперсоналне психологије:
„Основаовеидејеједајечитавсвемирнанекиначинумо
танусвемуидајесвакастварумотанауцелину.Изовога
следидасененекиначинидонекогстепенасвеумотава

13Reich,W.(1949) Et her, God and de vil, Maine:OrgonInstitutePress.
14Единџер,Е.(2010)Ана то ми ја пси хе: ал хе миј ски сим бо ли зам у пси хо те

ра пи ји, НовиСад:Академскакњига,стр.129.
15Исто,стр.144.
16Итен,С.(2013)Исто ри ја ал хе ми је: од пра дав них уче ња до окулт не фи

ло зо фи је, Београд:Марсо.
17Велимировић,Н.(2007)Мо ли тве на је зе ру, Београд:ЕвроЂунти.
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илиимплицираусве,алинатакавначинда,подуобичаје
нимоколностимасвакодневногискуства,постојирелативна
независностствари.Основнапретпоставка јеондадаовај
односумотавањанијепасиваниливештачки.Пре,активан
јеисуштинскизаоноштосвакастварјесте.Следидајесва
кастварунутрашњеповезанасацелином,патакоисасвим
осталим.Спољашњиодносисеондаприказујуузамотаном
илиекспликатномредуукомесесвакастварвиди,какоје
раније показано, као релативно независна и просторна, и
самоспољњеповезанасадругимстварима.”18

Тиме се омогућило значајно померање научне парадиг
ме коју диктира доминантна емпиријска наука заснована
наограниченомпољуфеномена,акојасепоказалалошим
предиктором појава физичког света испод/изнад познатих
интервала посматрања. „С друге стране, најкраћи размак
којиимазначењеуданашњојфизици јереда1033цм,та
козваниПланковразмак,закогапостојиопштеслагањеда
ћетекућиконцептипростора,временаиматеријевероват
номоратирадикалнодасемењају.”19Померањепарадигме,
иницираноквантномфизиком,моралобидасеосетинапо
љупсихологијевишенегоштојетослучајуовомтренутку,
јерсмештаљудскиумумногошириконтекстнегоштото
стандарднапсихологијануди,умрежавајућииндивидуалну
свестуопштуинформатичкумрежууниверзума.Подутица
јемовихидеја,утиресепуттрансперсоналнимприступима
који сагледавају човека у мултидимензионалном времен
ско/просторномодређењу.Приступикакведанасразвијају
Вошбурн20,Хелингер,Гроф,Бренан21 имногидруги ауто
ри, следеидеју оцеловитостичовека, сличнуоној о којој
говоре метафизика и граничне науке.22 Истраживања која
доказују трансперсоналне нивое свести (надличне нивое
познатихинепознатихпредака,каоиљудисакојимасмоу
квантнојспрези)прелазеоквирепознатенауке.Утомдина
мичномпоључовеквишенијевиђенкаомикрокосмос,него
микротеос–бићекојесадржисвеиимасвепотенцијале–
очигледансмерукомесеморапоћи.

18Bohm,D. (1990)ANewTheoryof theRelationshipofMind andMatter,
Phi lo sop hi cal Psycho logy,Vol.3,No.2,UKDeptofTheoreticalPhysics,
BirkbeckCollege,pp.271286.

19Исто,стр.281.
20Washburn,M.(2003)Em bo died Spi ri tu a lity in a Sac red World, StateUniver

sityofNewYork.
21Brennan,B.(1997)Is cje li telj ske ru ke, Zagreb:Barka.
22Tuszynski,J.A.(2006)The Emer ging Physics of Con sci o u sness,NewYork:

Springer,Berling,Heidelberg.
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Зна че ње се гра ди у зо ни из ме ђу  
по ста лог и по ста ју ћег

Посталопрекривапостајуће.Оноштознамојејачеодонога
што тек учимо.Оношто јесмо прекрива оношто тек по
стајемо.Алиизневидљивогпостајућегсепостепеноствара
видљиво.Симболи,речи,знаци,културнипосредницини
судобијеникаобиолошкидарови,онисупроизводдугеи
сложене историје изградњељудске заједнице.Изражавати
се,покретатисе,говоритиикомунициратисаљудимаили
идејамајевештинакојасеусваја.Овоусвајањејеактиван
процес „поунутрења” (интериоризација виших менталних
функција,поВиготском23)приликомкогасеоноштоједо
бијеномењасвакипуткадасеуводиуунутрашњиментал
ниплан.Свакодетекојеучијезиксрединеукојојјерође
но, пролази умалом овај исти сложени пут, уноси у себе
значењаи тимеих ствара.Свакољудскобићепредставља
ризницусопственогкултурногпољасасвимоствареними
потенцијалнимдогађајимауњему.

Упрактичномживотномпољуманифестно,оноштојеви
дљивоииспољенозаистатежидапреклопинастајуће,као
штостаростаблозакриљујесветлостбаченомсемењуоко
себе.Силапроцесаупсихолошкомпољу,међутим,нести
шљивостсилеразвоја,чинидајепроцеснастајања,чакиако
сеневиди, сталноприсутаниопире секвантификованим
приступимакојитежедамерепоједностављенеефекте.Ла
тентнорастуће,настајуће,захтевавреме,стрпљење,свесто
томедасадашњитренутакнепоказујесвеелементебудућег,
даиманечегаштонезнамоупогледубудућностијерјеона
увеквишеодзадатог.

Постојивишаквредности,лепоте,потенцијалаиизненађе
њакојисепојављујеусвакомдетету,усвакомљудскоми
усвакомкосмичкомстварањууодносунаоноштосмому
почетнозадали.Ониузочекивано,стварајуинеочекивано
заглавувишеиширеодоногаштојебилодато.Овајдода
ти,једваприметнивишак,овајфинипомаккојисвакинови
чин стварања, размене и учешћа доноси, чини да сељуд
сказаједницаразвијаунади,уразвојномтокукојисигурно
пролазикрозсеријекриза,гранањаислепихкрајеваали–
издовољноудаљенетачкепосматрањапостајевидљиво–
заправо,напредује.

23Vigotski,L.(1977)Miš lje nje i go vor,Beograd:Nolit.



34

БОЈАНА ШКОРЦ

ЛИТЕРАТУРА:
Bohm,D.(1990)ANewTheoryoftheRelationshipofMindandMat
ter, Phi lo sop hi cal Psycho logy, Vol.3,No.2,UK:DeptofTheoretical
Physics,BirkbeckCollege,рp.271286.

Brennan,B.(1997)Is cje li telj ske ru ke, Zagreb:Barka.

Единџер,Е.(2010)Ана то ми ја пси хе: ал хе миј ски сим бо ли зам у 
пси хо те ра пи ји, НовиСад:Академскакњига.

Fromm,E.(1966)Čo vek za se be, Zagreb:Naprijed.

Итен,С.(2013)Исто ри ја ал хе ми је: од пра дав них уче ња до окулт
не фи ло зо фи је, Београд:Марсо.

Јакоби,Ј.(2000)Пси хо ло ги ја К. Г. Јун га, Београд:Дерета.

Jung,K.G.(1996)Di na mi ka ne sve snog,NoviSad:Maticasrpska.

Јунг.К.Г.(2012)Ана ли тич ка пси хо ло ги ја, Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства.

Ленг,Р.Д.(1985)Чи ње ни це жи во та, Београд:Просвета.

Leing,R.(1989)Ja stvo i dru gi, NoviSad:Bratstvoijedinstvo.

Њумен,Ф.(2012)Let’s De ve lop – во дич за стал ни лич ни раст и 
раз вој, Земун:Мостарт.

Reich,W.(1949) Et her, God and de vil, Maine:OrеgonInstitutePress.

Reich,W.(1985)Spol na re vo lu ci ja: pri log ka rak ter noj sa mo u pra vi 
čo vje ka,Zagreb:Naprijed.

Тагоре,Р.(2011)Пти це лу та ли це, Београд:БиблиотекаНебо.

Tuszynski,J.A.(2006)The Emer ging Physics of Con sci o u sness, New
York:Springer,Berling,Heidelberg.

Велимировић,Н.(2007)Мо ли тве на је зе ру, Београд:ЕвроЂунти.

Vigotski,L.(1977)Miš lje nje i go vor, Beograd:Nolit.

Washburn,M.(2003)Em bo died Spi ri tu a lity in a Sac red World, State
UniversityofNewYork.



35

БОЈАНА ШКОРЦ

BojanaŠkorc
UniversityofArtsinBelgrade,FacultyofFineArts,Belgrade

CREATIONINTHEZONEBETWEEN
ASIGNANDTHESIGNED

WHATISYOURFACELIKE

Abstract

Fromapsychologicalpointofview,therelationbetweenamaskand
themaskedcanhavedevelopmentalandcreativepotentials.Toweara
maskdoesnotnecessarilymeanthatonehasgivenupone’sauthenticity.
Amaskcouldbecomeanentrancetotheopenspacebetweenasignand
thesigned,adynamicspaceinwhichtobuildone’sidentity– tobe
whoyouarenotortobecomewhoyouare.Itisaspaceforplay,art,
improvisationandlearning.TheideasofJung,Laing,Bohm,Washburn,
Vygotskyandothersarediscussedregardingtheirunderstandingofthe
signsignedrelation.Alienationisseenasanontologicalgapbetweena
signandthesigned,amaskandthefacebehindit.Achangeinscientific
paradigminitiatedbyquantumphysicsisdiscussedfromthepositionof
transpersonalpsychology,whereasignandthesigned(amaskandthe

masked)couldbeseenaseventsinmultidimensionalorders.

Key words: psychology of creativity, alienation, transpersonal  
approaches
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