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Литература за самопомоћ је данас широко распрострањена, а њен 
циљ је да пружи низ конкретних савета својим читаоцима и покаже им 
како да уреде живот према личном нахођењу. Рад разматра повезаност 
између дискурса литературе за самопомоћ у Србији и пројекта неоли-
берализације наше земље те трансформације сопства која га прати. Ос-
лањајући се на студије управљања, у тексту се препоруке домаћих аутора 
књига за самооснаживање доводе у везу са неолибералним економским 
поретком, који тежи продукцији предузетничког, независног, самоувере-
ног и рефлексивног субјекта. Да би то учинила, литература за самопомоћ 
комбинује терапијске и спиритуалне елементе у циљу мотивисања чита-
лаца да раде на себи и превазиђу ограничења која их спутавају да остваре 
жеље. Управо ти терапијски и спиритуални елементи су предмет анализе 
овог текста.

Кључне речи: литература за самопомоћ, терапија, спиритуалност, не-
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увод

Данас у свакој књижари књиге за самопомоћ имају засебно место. 
Практичним, врло конкретним саветима и једноставним језиком, оне при-
влаче пажњу бројне публике која наилази на разне потешкоће у настојању 
да живи онако како жели, упркос све већим индивидуалним слободама. Без 
обзира на своју популарност, у Србији ова литература није довољно про-
учена, а разлог за то вероватно треба видети у чињеници да се она у ака-
демским оквирима сматра баналном, тривијалном и квазинаучном темом 
(Žurić-Jakovina 2014, 7–8). То није случај и на Западу, где је проучавање 
литературе за самопомоћ доста присутно и где она представља актуелну ис-
траживачку тему. Истраживачи који су се овом темом бавили пораст тиража 
и заступљености овог типа литературе довели су у везу са савременим со-
циоекономским трансформацијама, променама у концептуализацији селфа 
и процесима неолиберализације (Barker 2002; Falling Buzzard 2002; McGee 
2005; Parker 2008; Effing 2009; Salmenniemi and Adamson 2015; Tiaynen-
Qadir and Salmennieni 2017), истичући повезаност између смањене социјал-
не сигурности и тенденције да се појединци мотивишу да сами себи, кроз 
учествовање на слободном тржишту, обезбеде оно што им је потребно и оно 
што желе. У постсоцијалистичким земљама тај процес се и даље одвија и 
карактеришу га приватизација јавних предузећа и производних капацитета, 
повлачење државе из јавне сфере, смањена социјална сигурност и дерегу-
лација тржишта (Vuković 1996; Erdei 2011; Miokov i Vučinić-Nešković 2011; 
Naumović 2013; Mikuš 2016).

У таквим економским условима, од појединаца се очекује да сами пок-
рену приватни бизнис и кроз такмичење са другим актерима на тржишту 
прибаве себи оно што им је потребно, а не да чекају да им држава обезбеди 
неопходне услове за живот. Од појединаца се очекује да преузму одговор-
ност за сопствени живот те да успоне и падове протумаче као одраз личне 
(не)компетенције, а не као рефлексију друштвених и политичко-економских 
услова у којима живе и раде. Стога, они морају бити независне, самосталне 
особе, које ће своје одлуке доносити у складу са сопственим жељама, а не 
у складу са друштвеним нормама и ауторитетима. Међутим, процес неоли-
берализације се не одвија само на институционалном и привредном нивоу. 
Како Дејвид Харви (Harvi 2012, 14–15) наводи, неолиберализам је:

теорија која објашњава праксе политичке економије, а која тврди 
да човекова добробит може бити најбоље унапређена допуштањем сло-
бода предузетничких активности појединаца и вештина у склопу инс-
титуционалног оквира, који карактеришу јака права приватне својине, 
слободно тржиште и слободна трговина. Улога државе јесте да створи и 
очува институционални оквир саобразан таквим праксама.
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С тим у вези, неолиберализам подразумева и редефинисање појмова 
којима се објашњавају свет, али и човеково место и улога у њему. Он под-
разумева трансформацију доживљаја и сврхе људског постојања, као и спе-
цифичну концептуализацију појмова као што су слобода и људска природа 
(Esposito 2009; Read 2009).

Пошто је улога државе да појединцима омогући слободно предузет-
ништво и могућност да се такмиче са другима у циљу остваривања својих 
потреба, литература за самопомоћ им нуди обећање да ће духовним и мен-
талним радом на себи моћи да се снађу на променљивом и турбулентном 
слободном тржишту. Потекла са простора северне Америке у xVIII веку, 
одакле је почела да се постепено шири (Effing 2009, 127‒128), она нуди са-
вете везане за све сфере свакодневног живота – од тога како се суочити са 
љубавним проблемима и наћи одговарајућег партнера (Newell 2008), преко 
инструкција за успешну пословну делатност и предузетништво (Erjavec and 
Volčič 2009), па све до суочавања са болешћу и телесним дисфункцијама 
(Barker 2002). Сходно томе, њена улога је да оснажи и маргиналне и доми-
нантне друштвене групе, мотивише их да се „покрену” и активно учествују 
у тржишној утакмици. Литература за самопомоћ све то често чини комби-
нујући у реторици различите и неретко контрадикторне технике, као што 
су, с једне стране, терапијски принципи, који се ослањају на научни леги-
тимитет психологије и њој сродних дисциплина, и, с друге стране, спири-
туалност, која се противи чисто научном погледу на свет, истичући духовни 
аспект човековог бића (Woodstock 2005; Effing 2009).

У овом раду ће бити истражени и духовни и терапијски аспекти ли-
тературе за самопомоћ, али и повезаност ових аспеката са неолибералном 
политиком самооснаживања и неговања самосталних и предузетнички 
настројених појединаца који терапеутским радом на себи и својој психи 
повећавају капацитете за успешно делање на тржишту. То ће се учинити 
на примеру три књиге најпознатијих српских мотивационих говорника и 
животних тренера. циљ рада је да, кроз повезивање терапијских и спири-
туалних принципа којима су се ови аутори водили, покаже њихову уко-
рењеност у западној традицији писања литературе за самопомоћ; самим 
тим указаће се и на блискост коју гаје према западним идејама, уместо 
њиховог прилагођавања локалном етосу. Упоредо са тим, кроз уочавање 
кључних порука које су понуђене у књигама српских аутора, текст ће по-
кушати да усмери пажњу на везу њихових савета са неолибералним ви-
довима субјектификације, тј. начина на који се субјекти дефинишу и про-
мишљају о себи и другима.
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теоријско-методолошки оквир

Студије управљања (governmentality studies) бавиле су се анализом од-
носа моћи у западним друштвима, као и начинима практиковања те моћи на 
наизглед слободним појединцима. Инспирисан Фукоовим радовима, Нико-
лас Роуз (Rose 1999, 217) описао је како се у савременим западним друшт-
вима моћ креће од државе до њених грађана:

Регулаторни апарат модерне државе није нешто што је појединцима 
који су њиме суштински нетакнути наметнуто споља. Инкорпорирање, 
обликовање, усмеравање и унапређивање субјективности је постало 
интринзично операцијама управљања. Али иако управљање друштвом 
значи управљање субјективношћу, то није остварено кроз раст свемо-
гуће и свезнајуће државе, чији агенти институционализују константан 
надзор и контролу свих својих субјеката. Управљање субјективношћу је 
пре преузело облик ширења комплексног и хетерогеног склопа техно-
логија који функционишу тако што разноразне амбиције политичких, 
научних, филантропских и професионалних ауторитета поравнавају са 
идеалима и аспирацијама појединаца и са сликом тога шта свако од нас 
жели да буде.

Другим речима, тежи се томе да између циљева државе и циљева поје-
динаца буде што мање размимоилажења и појединци се охрабрују да сле-
де своје жеље пошто то најбоље одговара духу слободног тржишта и не-
олибералне демократије. То подразумева и све мању зависност појединаца 
од државе и њихову еманципацију од ње, а све наведено се постиже кроз 
тзв. „респонсибилизацију субјеката” (Pyysiäinen, Halpin and Guilfoyle 2017, 
2), односно истицање одговорности субјеката за сопствени живот и благо-
стање.

Литература за самопомоћ се дискурсом личне одговорности обилно 
користи и оправдава га на разне начине, најчешће користећи терапијске и 
спиритуалне дискурсе како би дала легитимитет својим тврдњама. И један 
и други дискурс од појединаца захтевају да раде на себи и тај концепт се 
непрестано провлачи кроз ову врсту литературе. Ту на делу можемо видети 
један од принципа по којима се појединцима у модерним друштвима уп-
равља, а који је Мишел Фуко назвао „техникама сопства” (technologies of the 
self). Под њима се подразумевају радње које „омогућавају појединцима да 
сопственим средствима или уз помоћ других спроведу одређен број радњи 
над својим телима, душама, мислима, понашањем и начином живљења како 
би трансформисали себе у циљу достизања извесног стања среће, чистоте, 
мудрости, савршенства или бесмртности” (Foucault 1988, 18). И терапијски 
и спиритуални дискурс подразумевају да је неопходно да појединци раде 
на себи. Разноврсност подручја људског живота који су предмет расправе у 
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литератури за самопомоћ, као што су љубав, породица, здравље итд., ука-
зује на ширење неолибералне идеје о управљању самим собом у свим сфе-
рама друштва, што је једна од доминантних карактеристика новог поретка 
(Esposito 2009; Harvi 2012).

Пре свега, неопходно је појаснити неке од термина који ће се користи-
ти. Под терапијским дискурсом се у овом раду мисли на коришћење психо-
лошких термина и концепата какве можемо наћи у психотерапијском гово-
ру. Основа за такво одређење појма терапијског у овом раду произилази из 
већ уочене везе између психологије и литературе за самопомоћ на коју су 
указали неки аутори (Woodstock 2005; Effing 2009; Erjavec and Volčič 2009; 
Collingsworth 2014). Када је реч о спиритуалним елементима који ће се пре-
зентовати у раду, мисли се на концепте и идеје који своје корене вуку из ис-
точњачких религија, њу ејџ религијских покрета и, у мањој мери, доминан-
тних светских религија. Блиска веза са спиритуалним концептима у литера-
тури за самопомоћ такође је потврђена као једна од њених одлика (Askehave 
2004; Woodstock 2005; Effing 2009; Erjavec and Volčič 2009; Rakow 2013).1

Ипак, најзначајнији појам који је нужно прецизније одредити јесте 
појам субјективности. То није нимало лак задатак имајући у виду да Фуко, 
на кога се Роуз ослања, не нуди јасну дефиницију поменутог појма. Марк 
Кели (Kelly 2013) покушава да објасни Фукоово схватање појмова субјек-
тивности кроз његова размимоилажења са тада доминантним филозофским 
схватањима субјекта које су постулирали Декарт, Кант и Сартр. Важно је на-
поменути да се Фуко појмом субјективности бавио посредним путем: кроз 
фокусирање на технике сопства путем којих се субјекaт конструише (Kelly 
2013, 512). Наиме, Фуко се од својих претходника разликовао по томе што 
је сматрао да субјекат може бити конструисан од стране спољашњих ути-
цаја, али и да може да конструише самог себе, а да начини и технике које 
ће у том циљу користити зависе од историјских и друштвених услова (Kelly 
2013, 513). Стога, субјективност се у овом раду посматра као скуп култур-
но-историјски специфичних техника путем којих се читаоци литературе за 
самопомоћ конструишу.

Николас Роуз (Rose 1999, vii) сматра да су психолошке науке имале 
кључну улогу у дефинисању субјеката којима се управља, као и да су имале 
значајан удео у савременим облицима политичке моћи који омогућавају уп-
рављање појединцима, тако да се оно не коси са основним начелима демок-
ратије и либерализма. Тиме је овај аутор истакао да психологија има важну 
улогу у томе да појединци интернализују неолибералне идеале саморегула-
ције и самоконтроле. Укратко, уместо да држава управља субјектима, субјек-

1 Врло је тешко јасно разграничити шта су терапијски, а шта спиритуални елементи ли-
тературе за самопомоћ. У великом броју случајева, концепти који се у овој врсти литературе 
користе могу подсећати и на термине преузете из психолошке науке и на појмове којима се 
служе нови религијски покрети. У првобитној верзији овог рада, терапијски и спиритуални 
елементи су анализирани упоредо, али је ради прилагођавања рада потребама часописа и 
његове боље прегледности, њихова анализа извршена у посебним потпоглављима.
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ти се оснажују да управљају собом и кроз контролу сопственог понашања 
делају у циљу остваривања сопствених интереса на тржишту. Самим тим, 
литература за самопомоћ, која оснажује појединце да „сами себи помажу” 
уместо да чекају помоћ од других, кореспондира са неолибералном идејом 
о појединцу који је самосталан и који је способан да управља самим собом. 
Да би ту идеју приближила читаоцима, она се користи терапијским и спи-
ритуалним елементима и преко њих ће се идеја саморегулишућег појединца 
открити. Ту се поставља питање: како бисмо те елементе могли довести у 
везу са терапијом и спиритуалношћу?

Све већи ауторитет који су психолошке науке имале у објашњавању 
људског живота и понашања је социјалне научнике подстакао да говоре о 
тзв. „терапијској култури”, која је инспирисала много радова. Њени старији 
критичари из друге половине претходног века (Rieff 1966; Lasch 1979) за-
мерали су јој њен социјално-дезинтегративни карактер, док јој савременији 
критичари упућују примедбе на рачун све већег неговања рањивости када је 
у питању човеков унутарпсихички живот (Furedi 2004). Терапијској култури 
је, према старијим критичарима, приписана одговорност за све већи „нар-
цизам” код западних друштава и окретање ка унутрашњем животу људи је 
протумачено као параван за социјалне неједнакости и несигурности. Ско-
рији радови су је експлицитно довели у директну везу са новим неолибе-
ралним поретком, истичући улогу коју су психолошки стручњаци имали у 
пропагирању нових начина дефинисања субјеката у постсоцијалистичким 
земљама (Matza 2009; 2012) и политичким уздизањем Нове деснице (The 
New Right), која је тежила рестаурацији тржишних слобода, које су биле 
ограничене после Другог светског рата (Foster 2015). Такође, према Роџе-
ру Фостеру (Foster 2016, 100–101), идеал аутентичности, који своје корене 
вуче из романтичног експресивизма, сада је замењен саморегулишућом те-
рапијском слободом, која искључује могућност моралне критике постојећих 
друштвених структура, јачање атомистичког индивидуализма и губитак 
осећаја за политичко заједништво. Вилијам Дејвис (Dejvis 2017, 18) сматра 
да су психолошке науке доживеле експанзију зато што се уклапају у неоли-
бералне тежње за већом продуктивношћу: ако су појединци срећнији, онда 
су продуктивнији. Психолошке науке имају тенденцију да се фокусирају на 
непродуктивне појединце, а не на друштвено устројство, које доприноси 
паду производње. Инсистирање на деконтекстуализацији приватних про-
блема читалачке публике и проналажењу аутентичне, истинске личности, 
која лежи закопана испод ограничења социјалних норми, препознатљива је 
одлика литературе за самопомоћ. Ослањање на сопствене снаге, самопоуз-
дање, позитивно размишљање, константно психолошко преиспитивање и 
рад на себи – особине су које аутори ових књига покушавају да пробуде код 
својих читалаца. Тако, следећи терапијске елементе у литератури за самопо-
моћ, можемо доћи до оних веза које је спајају са неолиберализмом.

С друге стране, пораст спиритуалности и нових религијских покрета 
у другој половини ХХ века готово да се временски подудара са успоном 
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неолиберализма. Џоанилдо Бурити (Burity 2013, 27) наводи да је „неолибе-
рални културни експеримент стварања нових субјективности, у свом хеге-
монијском пројекту да све социјалне феномене прилагоди логици и прак-
сама глобалног капитализма, наишао на религијске идентитете који га и 
подржавају, али и оспоравају”. Ингер Аскејв (Askehave 2004, 9) истиче да је 
њу ејџ покрет своју препознатљивост стекао управо по томе што се супротс-
тављао рационалним и позитивистичким принципима савременог капита-
лизма, али конкретна истраживања показују да спиритуалност може врло 
лако бити употребљена управо у циљу поспешивања конструкције субјека-
та у складу са неолибералним идејама. Даромир Рудницки (Rudnyckyj 2011) 
показује у истраживању рада индонежанске фабрике челика како су идеје 
ислама реинтерпретиране у циљу промоције самоконтроле код радника који 
ће кориговањем свог понашања омогућити фабрици за коју раде да буде 
конкурентна на глобалном тржишту, a Нандини Гупту (Gooptu 2016, 937) 
закључује да је скорашњи процват спиритуалности у Индији – на западу 
врло популарне – веома мало у дослуху са ритуалном праксом, вером или 
религијском заједницом, већ је концентрисан на психолошко и физиолошко 
благостање, срећу и здрав животни стил. У постсоцијалистичкој Словенији, 
Ерјавец и Волчич (Erjavec and Volčič 2009) уочили су све већу заступљеност 
спиритуалних термина у часописима намењеним за предузетнике и послов-
не људе. Укратко, спиритуалност више нема толико везе са надемпиријским 
колико са врло „опипљивим” стварима као што су капитал и приватна своји-
на. Спиритуалност није толико усмерена на живот после смрти колико на 
остварење конкретних резултата у овом животу – као што су успостављање 
добрих односа са људима, успех на послу и браку итд. Литература за само-
помоћ која ће у раду бити анализирана води се таквим, у основи утилита-
ристичким схватањем спиритуалности.

Стога, на основу уочавања терапијских и спиритуалних елемената у ли-
тератури за самопомоћ код нас можемо видети поруке које су усмерене на 
обликовање неолибералног субјекта. У раду ће бити анализиране три књиге, 
које су изабране на основу њихове заступљености у књижарама и које спа-
дају међу најпродаваније из области генералног самооснаживања. Реч је о 
књигама Синише Убовића јачи од бола, Ане Бучевић У Вортексу остваре-
них жеља и Славице Сквајер Најбоља освета од свих је срећа. Литература 
за самопомоћ може бити усмерена на конкретне области људског живота, 
као што су љубавне везе, родитељство, суочавање са депресијом итд., али 
ће овде бити речи само о књигама које се фокусирају на подизање самопоуз-
дања читалаца и позивање да преузму одговорност за свој живот, будући да 
су такви циљеви у најтешњој вези са процесом респонсибилизације субјека-
та. Књиге које су одабране написане су јасним језиком и кроз издвајање упе-
чатљивих цитата тежиће се опису терапијских и спиритуалних елемената, 
који ће се потом довести у везу са конструкцијом неолибералног селфа.
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психотерапија за читање – терапијски елементи литературе 
за самопомоћ

Литература за самопомоћ домаћих аутора написана је у „корак-по-ко-
рак” форми, тј. у виду сукцесивног смењивања савета везаних за поједине 
аспекте живота. Овом препознатљивом формом литературе за самопомоћ 
(Tiaynen-Qadir and Salmennieni 2017, 385) постиже се јасноћа излагања, а 
читаоци се мотивишу да постепеним интервенцијама на себи крену ка са-
мопобољшању. Књига Синише Убовића представља „дванаестонедељни 
програм исцељења”: читаоцима се кроз дванаест поглавља дају разне инс-
трукције које би требало да помогну изградњи самопоуздања и постизања 
самосвести. Славица Сквајер такође кроз „кораке” води читаоце до циља. 
Ана Бучевић је, с друге стране, мање фокусирана на вођење читалаца; она је 
више посвећена објашњавању метафизичких принципа попут „закона при-
влачења”, „Вортекса” и др. Од елемената који су карактеристични за пси-
холошки и психотерапијски дискурс, издвајају се психотерапијске технике 
терапеутизације коначности и неуротизације социјалних односа, пракса 
ауторефлексивног писања, респонсибилизација субјеката и позитивна пси-
хологија.

Психотерапијске технике које су намењене читаоцима тичу се при-
сећања претходних искустава и доживљаја. Аутор подстиче код реципијен-
та неговање захвалности за доживљено, било оно добро или лоше, јер се не-
зависно од вредносног одређења свако искуство представља као могућност 
за лични раст и развој. Поспешивањем рефлексивности читалачке публике, 
литература за самопомоћ усваја две психотерапијске технике које је устано-
вио Николас Роуз: терапеутизацију коначности и неуротизацију социјал-
них односа (Rose 1999, 248–249).

Синиша Убовић читаоцима предлаже да понављају одређене афирма-
ције и на крају саставе списак ствари на којима су захвални. Аутор истиче: 
„Сада смо спремни да након свега изразимо захвалност за све што јесте 
било и што ће бити део нашег искуства. Не само освестити, прихватити и 
пустити, већ рећи хвала свему кроз шта смо прошли, свим догађајима, ма 
како болни били, свим људима, ма колико да су нас повредили – то је кру-
на овог процеса, то је мастер рад у пољу сопственог прихватања” (Ubović 
2018, 79; курзив Б. В.). Култивисање захвалности је стандардни поступак 
у литератури за самопомоћ и Мики Мек Ги (McGee 2005, 146) истиче да 
таква пракса помаже особи да скрене мисли са тога да је у овом тренутку не-
савршена и да је неопходно да ради на себи. Истицање захвалности упућује 
на један терапијски аспект литературе за самопомоћ, који је Николас Роуз 
описао као терапеутизацију коначности (therapeutics of finitude). У њој су 
„жаљење, фрустрација, разочараност због животних ограничења, трагич-
них страсти и свеприсутности смрти реинтерпретирани у терминима пато-
логије и нормалности или пре као манифестација патолошких могућности 
и исцелитељских потенцијала скривених у свакој нормалној особи” (Rose 
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1999, 248–249). Дакле, у литератури за самопомоћ се, као и у психотерапији, 
провлачи дискурс о патњи као животворној сили – патња, колико год да је 
болна, посматра се као могућност да се освесте унутрашњи исцелитељс-
ки потенцијали сваке особе. С друге стране, као и у случају неолибералног 
субјекта, потенцира се ослањање на сопствене снаге.

Поруке аутора ових књига наличе порукама психотерапеута који про-
дирањем у дисфункционалне обрасце размишљања и понашања научених 
у раном детињству покушавају да дођу до корена проблема са којима се 
њихови пацијенти суочавају. То је терапијски принцип који је Роуз описао 
као неуротизацију социјалних односа. Према Роузу (Rose 1999, 249), овај 
принцип се заснива на томе да су „све врсте социјалних бољки, од несташне 
и неваљале деце до лошег здравља, проблема на послу и фрустрација у дому 
схваћене као поправљиве и као излечиви недостатак нашег капацитета да 
успоставимо задовољавајуће односе са другима”. Ана Бучевић истиче да 
су еманације ниских вибрација попут ниског самопоуздања, брига и анк-
сиозности, негативних мисли и емоција попут страха последица наших из 
детињства научених погрешних менталних образаца, а за њих су одговорни 
наши родитељи, школа и вршњаци јер су нас убедили у то да „нисмо довољ-
но добри” (Bučević 2016, 46–50, 85–88). На сличан начин о томе говори и 
Убовић (Ubović 2018, 29):

У многим књигама сте прочитали да је све оно у шта верујемо да-
нас резултат онога што смо слушали и упијали док смо одрастали. Нај-
чешће од родитеља. И онда таква информација, нарочито када немамо 
подршку или могућност да са неким прођемо кроз процес освешћивања 
негативних идеја са којима живимо, бива искоришћена да поново пот-
ражимо кривца за оно што данас не функционише.

Слично као и у процесу психотерапије, наше детињство и односи са 
родитељима су патологизовани и у њима су лоцирани узроци садашњих 
неуроза, поново уз искључивање тренутног друштвеног контекста из раз-
матрања. Литература за самопомоћ, као и психотерапија, нуди читаоцима 
могућност да се одвоје од проблематичне прошлости и спутавајућих об-
разаца мишљења само уколико се посвете процесу рада на себи, следећи 
инструкције аутора.

Још један терапијски елемент који затичемо у књигама за самооснажи-
вање јесте подстицање праксе рефлексивног писања код читалаца. У свим 
књигама које су анализиране постоје посебни одељци где читаоци могу пи-
сати о ономе што се од њих захтева. Тај чин често од читалаца захтева да 
пишу о својим догађајима, осећањима, прошлим искуствима – укратко, о 
себи. Поједини аутори оваквих књига као једну од техника самооснаживања 
препоручују вођење дневника, а у радњама, уз куповину неких књига из ове 
области, добијате бесплатно бележницу и оловку. Пракса писања о себи пре-
позната је као једна од ефикасних терапеутских техника и као процес током 
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којег индивидуа учествује у креирању сопствене реалности и раду на себи 
(Leavitt and Pill 1995; Perry 1996; Malchiodi 2005; Ambrosio 2008; Garg 2010; 
Mbodj-Pouye 2013). Укратко, кроз чин писања, појединац се (ре)конструише 
стварајући изнова наративе путем којих животним искуствима даје смисао. 
Овај чин представља и својеврсну „технику сопства” јер се кроз писање 
појединац позива да ауторефлексијом и самокритичношћу изврши интер-
венцију у својој психи са циљем да је трансформише.

Већ смо рекли да је процес респонсибилизације, односно преузимања 
одговорности за сопствени живот заступљен и у психотерапији и у лите-
ратури за самопомоћ. У том маниру, Синиша Убовић (Ubović 2018, 25) ис-
тиче да је прихватање одговорности први корак ка исцељењу, а Ана Буче-
вић (Bučević 2016, 29) изричито казује да „[к]ада преузмете одговорност 
за властити живот, ствари се почну мијењати”. Инсистирање на личној од-
говорности савршено кореспондира са неолибералном политиком, будући 
да нагласак на личном избору, аутономији и самоостварењу подстиче тума-
чење сопствених грешака као знакова „погрешног селфа”, односно наводи 
појединца на закључак да није успео да се у правом смеру развије (Sugarman 
2015, 105). Паралелно са процесом респонсибилизације, ставља се нагласак 
на слободан избор појединаца у својим животима. Међутим, у литератури 
за самопомоћ се тај нагласак доводи до екстрема, тврдњама да су чак и људ-
ска патња и несрећа избор који појединци свесно праве. Славица Сквајер 
(Squire 2017, 104) објашњава: „Ако изаберете нешто што вам није важно и 
нешто чиме само ’убијате време’, или ако бирате освету, замерање, мржњу, 
љубомору и кукање, онда су све друге могућности које сте имали у том 
тренутку заувек пропуштене”. Кроз процес респонсибилизације појединац 
све грешке које је направио током живота почиње да третира као грешке 
које немају везе са ширим социокултурним контекстом, па се тако спречава 
могућност критичког промишљања друштвеног устројства и тај процес је 
један од кључних у неолибералним јавним дискурсима о самооснаживању 
(Türken et al. 2015).

Позитивна психологија је неизоставан терапијски елемент литерату-
ре за самопомоћ и она је присутна као један од централних мотива у овој 
врсти књига (Erjavec and Volčič 2009; Tiaynen-Qadir and Salmennieni 2017). 
Као релативно нов психолошки правац, позитивна психологија се развила 
из писања Мартина Селигмена и Михаила Чиксентмихалија. Они су били 
незадовољни дотадашњом психолошком праксом, која се бавила лечењем 
болести, а не побољшањем здравља. Побољшање здравља се пак, према њи-
ховом мишљењу, често постиже оснаживањем позитивних аспеката чове-
ковог унутрашњег живота и неговањем оних осећања и особина због којих 
се особа осећа добро (Seligman and Csikszentmihalyi 2000). То су претежно 
позитивна осећања попут самопоуздања, радости, среће, вере, захвалности 
итд. У дискурсу наведених аутора поменути позитивни аспекти унутрашњег 
живота често су представљени кроз позитивне емоције, које се посматрају 
као једино валидно средство за конструкцију сопства код читалаца. Ана Бу-
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чевић (Bučević 2016, 84) објашњава да су људи бића која кроз ланац мисли-
емоције-вибрације одашиљу ниске и високе вибрације, у зависности од рас-
положења у ком се налазе и емоција које имају. Она поручује публици: „Ви 
сте продужетак нефизичког. Имате фокус, као што га има и ваше нефизичко 
ја. И међусобно комуницирате сваког тренутка. Да, ваше нефизичко ја и 
физичко ја комуницирају. Како? Емоцијама. Емоције нису ништа друго него 
сустав емоционалног вођења. И зато су благослов. И позитивне и негативне 
емоције” (Bučević 2016, 84). Међутим, према њеном схватању, негативне 
емоције су добре само у оној мери у којој указују на одсуство позитивних 
и саме по себи немају никакву вредност. То се види у следећој тврдњи: „Да 
негативне емоције не постоје, ми не бисмо знали да смо се удаљили од себе, 
да наше нефизичко ја то не види на начин на који ми гледамо јер је окрену-
ло фокус негдје другдје. [...] И зато су благослов, јер нам служе и помажу” 
(Bučević 2016, 84). Дакле, према ауторки, човекова природа је нераскидиво 
повезана са позитивним емоцијама и вибрацијама које такве емоције еми-
тују. Негативне емоције су одређене у терминима патологије било да су оне 
последица промишљања о самом себи или друштвеном окружењу.

спиритуални карактер литературе за самопомоћ

Спиритуални концепти присутни у литератури за самопомоћ јесу кон-
цепти који су слични онима који се могу наћи у новим религијским пок-
ретима. За анализу најзначајнији спиритуални елементи литературе за са-
мопомоћ су антропозофски приступ људској егзистенцији, метафоре као 
средство за трансформацију погледа на свет, холистичко виђење света и 
човека и концепт вишег ја.

Реторика антропозофског новог религијског покрета врло је присутна у 
начину на који се људска патња и недостаци представљају и тумаче у литера-
тури за самопомоћ. Антропозофија је филозофија која истражује спиритуал-
но порекло фундаменталних питања човечанства, као што су болест, патња, 
зло и смрт (Luboshitzky 2008), а њен оснивач је Рудолф Штајнер, мислилац 
са почетка прошлог века. Овде анализирана литература за самопомоћ увек 
започиње претпоставком о незадовољству читалаца сопственим животом, а 
то незадовољство узрокује патњу. Касније се кроз текст нуде технике којима 
ће се то незадовољство, па и патња, одстранити. Патња, притом, није ту да 
би се неговала, већ да би се употребила у циљу трансформације субјеката и 
представља се као почетак откривања унутрашњег, правог и аутентичног ја. 
Патња се види као покретач промене, као сигнал да је потребно радити на 
себи. Двора љубошицка (Luboshitzky 2008) истиче да је то случај и код ан-
тропозофије, у којој је патња: „прелиминарни услов за јачање и може бити 
употребљена као средство да се превазиђе слабост, стварна болест душе. 
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Тешке околности, као што су озбиљна болест и онеспособљеност, омогућа-
вају нам да се наоружамо против слабости и губитака кроз њихову транс-
формацију у снагу”. Убовић (Ubović 2018, 26–27) користи моменат патње 
као полазишну тачку за трансформацију својих субјеката позивајући их да 
се „издигну изнад бола”:

Ово је тренутак нашег колективног буђења. Ово је тренутак када 
имамо прилику да се издигнемо изнад сопственог бола и своје сулуде 
потребе да себе изнова додатно повређујемо копајући по старим рана-
ма. Дошао је тренутак да их исцелимо. Дошао је моменат да се заувек 
ослободимо бола који носимо. Не да га избришемо из сећања, већ да га 
обесмислимо и умањимо му важност. Одвезати себе од прошлог бола 
и ослободити себе од читавог једног идентитета који смо изградили на 
основу тог бола јесте задатак свих који су на духовном путу промене.

У складу са антропозофским интересовањем за тешке и сурове димен-
зије људског постојања, проблем смрти је честа референтна тачка, коју ау-
тори користе да би подстакли читаоце да раде на себи, и није нов мотив који 
се у овој врсти литературе сусреће. Мики Мек Ги (McGee 2005, 148) наводи: 
„[с]мрт је – и претећи бесмисао који она са собом носи – референтна тач-
ка свих курсева за самоунапређење. Из разлога што смрт може попримити 
много обличја, истицање могућности тренутне смрти је кључ за све ауторе 
књига за самопомоћ”. У књизи Славице Сквајер се на метафоричан начин 
говори о сваком новом дану у животу као о банци у којој нам се сваког дана 
уплаћује 86.400 евра под два услова: на крају сваког дана стање на рачуну се 
враћа на наведени износ и банка сваког тренутка може одлучити да исплату 
обустави без претходног упозорења. Сквајерова овом метафором упућује 
на смрт, која нас може задесити свакога тренутка без икаквог претходног 
знака, а 86.400 евра је алузија на број секунди које садржи један дан. На 
крају приче о магичној банци Сквајерова (Squire 2017, 32–33) закључује: 
„Зато немојмо заборавити незаобилазно правило да банка може затворити 
наш рачун сваког минута, без упозорења. У било ком тренутку наш живот 
може стати!” Овом метафором живот је представљен као новац, потрошни 
ресурс, у складу са неолибералном идеологијом, која тежи протезању логи-
ке тржишта на све сфере људског живота и размишљања. Метафоре које ау-
тори литературе за самопомоћ користе не треба схватати само као естетски 
алат за одржавање пажње читалаца, већ као технику којом се тежи изменити 
начин размишљања и поглед на суштинске животне појаве, ситуације и кон-
цепте. Ингер Аскејв (Askehave 2004, 18–19) говори о повезаности између 
метафора, књига за самопомоћ и спиритуалности:

Верне њу ејџ филозофији, књиге за самопомоћ заступају холис-
тички приступ животном усавршавању фокусирајући се на промену 
образаца размишљања читаоца у циљу подстицања да дневне догађаје 
види у другом светлу. У том процесу, метафоре играју кључну улогу. 
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[...] Негативне особе живот могу да схватају као борбу у којој себе виде 
као ’борце’ који ’убијају’ још један ’претећи’ дан итд. Међутим, то није 
једини начин посматрања живота. људи такође могу одабрати позитив-
ну метафору, тј. живот је путовање метафору која их представља као 
’путнике’ са ’узбудљивим авантурама’ на њиховом животном ’путу’ од 
рођења до смрти.

Оваквим метафорама литература за самопомоћ не тежи само да проме-
ни поглед на одређене проблеме већ на живот у целини, чиме се спириту-
ална димензија потврђује кроз холистички поглед на човекову егзистенцију. 
Метафоре су ту и да би се објаснило постојање ентитета који нису емпи-
ријски проверљиви, а који су кључни и за доминантне религије и нове рели-
гијске покрете, као што су оноземаљски живот или појам Бога. У наведеном 
примеру, живот се представља као новац на рачуну, који се мора корисно 
потрошити, чиме се читаоци поистовећују са потрошачима или инвестито-
рима, који бирају где ће и на шта потрошити свој животни „капитал”. Међу-
тим, ову метафору не треба узимати за доминантну, пошто и Бучевићева и 
Убовић користе управо метафоре живота као путовања како би охрабрили 
читаоце да се упусте у процес рада на себи. За сада, довољно је истаћи везу 
између холизма, литературе за самопомоћ и спиритуализма.

Холизам је концепт који подразумева сједињење свих бића и ствари у 
универзуму и њихову есенцијалну спојеност и јединство. Њу ејџ религијс-
ки покрети холизам примењују и на виђење човека, као организма који се 
састоји од свог физичког, емотивног, менталног и спиритуалног дела, који 
су међусобно повезани (Askehave 2004, 10–11). То значи да дисфункција 
једног од тих делова води тешкоћама у функционисању свих осталих. Овај 
концепт најуочљивији је тамо где аутори објашњавају настанак и развој бо-
лести код човека. Ана Бучевић (Bučević 2016, 133–134) сматра да телесна 
обољења проистичу из менталне нестабилности:

Емоција је енергија у покрету и свако блокирање те енергије у телу 
изазива поремећај. До сада сте научили да смо ми вибрацијска бића. 
Створени смо да будемо потпуно здрави. Болесно тијело значи да наша 
вибрација није на оној разини на којој би требала бити. [...] Својим мис-
лима дозволимо болести да уђе у наш живот. [...] Промијените мисли и 
увјерења и промијенит ће се ваше здравствено стање.

Холистички принцип приметан је и у једном конкретном примеру који 
је навела. Наиме, њен муж је оболео од карцинома и она је потом, кроз дије-
талне и медитативне методе које је на њему применила, наводно, успела да 
излечи болест свог супруга. Убовић (Ubović 2018, 16) не мисли ништа дру-
гачије: „Дуго ношена патња може да доведе и до бола у физичком смислу. 
Тело само по себи не може да буде узрок болести. Оно је последица наших 
мисли”. Овакав поглед на ствари, ипак, има и својих мањкавости. Наиме, 
холизам претпоставља међуповезаност свих ентитета у универзуму, што ће 
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рећи и интраперсоналних и екстраперсоналних, док се приликом објашња-
вања болести и у реторици самопомоћи уопште истиче само међузависност 
интраперсоналних делова личности, док се занемарује утицај који околина 
има на појединца. Такав холизам ипак добро кореспондира са неолиберал-
ним концепцијама појединца на коме лежи искључива одговорност за сопс-
твено здравље и болест.

Оно што је типично и за велике светске религије и за већину нових ре-
лигијских покрета јесте вера у загробни живот и постојање посебног места 
у коме се он одвија. Литература за самопомоћ, иако доста завијено, кроз по-
зивање на метафизичку енергију и вибрације, ипак нуди такве надемпиријс-
ке локалитете. У случају Ане Бучевић, то је тзв. „Вортекс”. Према ауторки, 
„Вортекс” означава вртлог који постоји у паралелној реалности. У њему 
живе анђели као нефизичка бића, наши преци који су напустили физички 
свет, али и наше жеље, које из тог места можемо привући (Bučević 2016, 72), 
призвати у овај свет уколико следимо даље инструкције ауторке. „Вортекс” 
се овде приказује као место које постоји паралелно са нашим, физичким 
светом, што нам, наводно, омогућава да будемо истовремено у свом, али и 
у том другом свету. Ауторка истиче: „Наш посао је бити у „Вортексу”. Наш 
посао је ускладити се с нашим жељама. Наш посао је наћи склад нас као фи-
зичких бића с нашим нефизичким ја, јер ми смо неодвојиви. Иако мислимо 
да јесмо” (Bučević 2016, 72). „Вортекс” се приказује као место блаженства, 
среће и мира, у који се може доћи кроз менталну активност усаглашавања 
са нашим нефизичким ја и високим вибрацијама – укратко, неком врстом 
медитације. То умногоме подсећа на праксу медитације у будизму, која би 
водила такође у неку врсту паралелне реалности – стања нирване. Међутим, 
за разлику од будизма или хришћанских концепата раја и пакла, „Вортекс” 
је место где је могуће постојати без одрицања од овоземаљског живота. Док 
у доминантним светским религијама и будистичкој нирвани постоји однос 
искључивости међу овоземаљским и оноземаљским, прича о „Вортексу” тај 
однос не доноси. У класичним великим религијама, овоземаљске активнос-
ти имају за циљ да дају резултате тек у загробном животу, али у литерату-
ри за самопомоћ овоземаљске активности могу да обезбеде резултате овде 
и сада. Ако следимо Нандинија Гуптуа (Gooptu 2016, 937), који је истакао 
да спиритуалност има за циљ обезбеђивање психичког и менталног благо-
стања, можемо закључити да су технике које се практикују у циљу дости-
зања „Вортекса”, у ствари, „технике сопства”, о којима је писао Фуко, и 
можемо их посматрати као инвестицију у сопствено (психичко) здравље, 
што је још једна карактеристика предузетничког, неолибералног селфа.

Као специфична техника која служи овом циљу издваја се медитација, 
коју препоручују сви аутори чије су књиге анализиране, иако начини на који 
се она може упражњавати варирају. Медитација је спиритуални еквивалент 
религијској молитви, која подразумева умирење ума и мисли у циљу до-
стизања спокоја. То је техника коју свако може упражњавати у било које 
време, под било којим околностима и из било ког разлога, иако су ти разлози 
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најчешће психичко растројство и узрујаност. Џејмс Ревелеј (Reveley 2016) 
посебну је пажњу обратио на праксу медитације која се промовише у школ-
ским просторима као техника смањивања ризика од менталних обољења. 
Следећи Фукоа, Ревелеј (Reveley 2016, 10–11) долази до закључка да је ме-
дитација пракса самонадгледања, самоконтроле и бриге о себи, која је са-
гласна са неолибералним идеалима респонсибилизације младих, од којих се 
очекује да се сами побрину за сопствено ментално здравље. Сходно томе, 
медитација и у препорукама аутора литературе за самопомоћ има за циљ 
самоконтролу и бригу о себи, а фокусирање на „Вортекс” или друге врсте 
метафизичких места блаженства онеспособљава читаоце да обрате пажњу 
на структурне услове који доводе до менталних непријатности.

Последња спиритуална карактеристика литературе за самопомоћ огледа 
се у наглашавању унутрашњег креативног потенцијала сваког читаоца. Ис-
тичући да свако од нас може у себи пронаћи снагу да победи незгоде, ауто-
ри реферирају на спиритуални концепт вишег ја (higher self). Ингер Аскејв 
(Askehave 2004, 11–12) истиче да тај концепт појачава респонсибилизацију 
субјеката пошто претпоставља да решење за проблеме мора доћи од нас 
самих, а не споља, чиме се акцентује учинковитост селфа и моћ за промену 
смешта искључиво унутар појединца, који је, притом, једини одговоран за 
своје проблеме.

закључак

У раду је представљена веза између литературе за самопомоћ у Србији, 
процеса неолиберализације и неолибералног селфа, који се јавља као пос-
ледица структурних и политичко-економских реформи. Повезаност је де-
тектована најпре на равни сусрета између неолиберализма, с једне, и тера-
пијског и спиритуалног дискурса, с друге стране, а потом кроз анализу и 
идентификацију тих дискурса у најпознатијим књигама за самооснаживање 
у Србији.

Терапијски дискурс, као дискурс психологије, психотерапије и њима 
сродних дисциплина, у ХХ веку је имао значајну улогу у трансформацији 
субјеката и наглашавању значаја унутрашњег, емотивног живота у проце-
су дефинисања селфа. Кроз психотерапијске елементе терапеутизације ко-
начности и неуротизације социјалних односа, ауторефлексивног писања, 
респонсибилизације субјеката и позитивне психологије, литература за са-
мопомоћ охрабрује читаоце да узроке и решења за своје проблеме потраже 
искључиво унутар себе.

Спиритуални дискурс, који кроз филозофију њу ејџа и нових религијс-
ких покрета тежи наглашавању духовног аспекта човековог постојања, у 
литератури за самопомоћ се испољио у антропозофском схватању човекове 
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егзистенције, метафорама као алату за промену перцепције света, холистич-
ком виђењу света и човека и концепту вишег ја. Заједничко овим елементи-
ма је практиковање спиритуалности ради евоцирања промена у овом свету, 
а не стицања заслуга у будућем, загробном животу, што спиритуалност сме-
шта у оквире предузетничких техника усмерених на стицање душевног и 
психичког мира.

Предузетнички, неолиберални селф би требало да буде одговоран за 
свој живот и благостање, те се подстиче да константно ради на себи у циљу 
самоусавршавања. Као такав, он је претежно окренут себи, пошто је он ис-
товремено и узрок и решење сопствених проблема. Последица тога је за-
немаривање социјалног, економског, политичког и културног контекста и 
порицање улоге коју тај контекст има у обликовању појединачних живота. 
Друга последица овакве реторике, која се, парадоксално, може супротстави-
ти основним интенцијама литературе за оснаживање, јесте читаочева опте-
рећеност сопственим грешкама, јер је процесом респонсибилизације свака 
грешка протумачена као знак неуспешног селфа (faulty self). Трећа каракте-
ристика литературе за самопомоћ лежи у њеној посвећености да своје чита-
оце научи како да се односе према себи, док врло мало пажње поклања томе 
како да се читаоци односе према другима. Појединац је стављен у центар 
збивања и то је била полазишна тачка конзервативних критичара терапијске 
културе, као што су Кристофер Лаш (Lasch 1979) и Филип Риф (Rieff 1966), 
који су такву културу описали као „нарцистичку”.

На крају, треба рећи и следеће: док су студије управљања углавном биле 
усмерене на начине практиковања моћи над појединцима, оно што изостаје 
су теренска, етнографска испитивања у вези са тим да ли су технике моћи 
усвојене од стране оних над којима се онe спроводe. Слика неолиберализма 
у већини студија управљања бива превише монолитна и једнолична (Brady 
2014, 12). Конкретно у овом случају, потпунију слику о процесима неоли-
берализације на нивоу појединаца дали би одговори публике и читалаца на 
савете и технике које нуде аутори литературе за самопомоћ. Врло је веро-
ватно да читаоци имају своје одговоре на проблеме, који су више каракте-
ристични за културно поднебље о ком је реч и који су можда у супротности 
са наведеним техникама. То оставља простор за могућу конструкцију селфа 
која није у складу са неолибералним идеалима – и може бити подстицај за 
даља истраживања.
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summary

Self-help literature is now widespread, and its goal is to provide a series of specific tips to 
its readers and to show them how to manage their lives according to their personal preferences. 
The paper examines the connection between the discourse of self-help literature in Serbia and 
the project of neoliberalization in our country and the transformation of the self that follows it. 
Relying on management studies, in the text, the recommendations of domestic authors of self-test 
books are brought into line with the neo-liberal economic order, which aims at the production of 
an entrepreneurial, independent, self-confident and reflexive subject. In order to do this, self-help 
literature combines therapeutic and spiritual elements in order to motivate readers for improvement 
and overcome restrictions that hinder them to achieve their desires. These therapeutic and spiritual 
elements are the subject of the analysis of this text.


