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КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

АКАДЕМСКА ПСИХОЛОГИЈА
ИЛИ ИЗГУБЉЕНО ЗНАЧЕЊЕ
ПСИХОЛОГИЈЕ КАО PRAXISA2
АПСТРАКТ: Универзитетска настава психологије би увек морала имати два одредишта: перспективу односно будућност науке о души (каква би она требало да буде) и чињеницу што је она примарно praxis (каква она јесте). Нажалост, ниједног од та два одредитеља нема у актуелној универзитетској настави. Чак би се могло рећи да не постоји ни представа о томе
шта је praxis психологије. Да настава није у доброј корелацији с praxisom, више је него евидентно, јер међу психологијама које се студирају
нема слагања ни о самој природи психичког. Нужно је начинити многе
промене у универзитетској настави да психолог не би био „инжењер
душе” кога интересују само узрочно-последичне релације. Психологију би пре свега требало да интересује онај јаз између узрока и последице у коме све више и више нестаје садржај појма „узрока” који ствара
привид каузалности као извора психичке и психолошке истине због
догађаја који понајчешће следе један за другим и глатко воде другим
догађајима, а све у складу с добро познатим законима. Супротно томе,
универзитетска настава психологије треба да оспособи психолога да
схвати да је његова наука „читање”: читање људи, људских душа и понашања, тј. њихово толковање, тумачење, утврђивање њиховог значења. Тајне које открива психологија – то уврђивање, откривање значења
– нису тајне природе као тајне које откривају биолошке науке и физика. Тајне душе су толико сложене да универзитетска настава не би смела да нуди једноставне истине и неподношљиву лакоћу схватљивости
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РаM је Vримљен 8. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника оMржаном 1. јула 2013.
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’психичког’. Циљ коме стреми психологија јесте разумевање говора
другога чије је место могуће одредити тумачењем. Стога би дискурс
Другог морао бити централно место науке о психичком. То ће се десити
једино и тек онда када се психологије без душе врате самој души као
предмету свог истраживања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: praxis психологије, подељеност, тоталитет, функционисање ума, универзитетска настава.

Ма колико се, иначе, @сихоанализа служила оружјем
@олемике, и@ак нећемо се.и ускра и и у у.љивање
у ову рас@раву.
СиCмунM ФројM

Већ је из саме VрироMе ’VсихичкоC’ несVоран сFав – који Xи исFовремено моCао Mа XуMе и знамен VсихолоCије и VреMмеF њеноC
инFересовања и исFраживања – Mа у љуMском суXјекFу VосFоји
нешFо фун амен ално не@рила/о љиво. То не@рила/о љиво за које се
нужно веже неразумевање, VоCрешно Fумачење, морало Xи – као
Xазични циљ VсихолоCије (или VсихолоCијā) – Mа XуMе оXјекF сазнања и мењања. УниверзиFеFска насFава VсихолоCије Xиће на
висини своC заMаFка онолико колико осVосоXи сFуMенFе за реализацију FоC XазичноC циља науке о Mуши (Mа знањем и вешFином мења Fо неVрилаCоMљиво).
Тај циљ је само Vарцијално смешFен у VојеMине Cране или
оXласFи VсихолоCије, Fе Cа XуMући Vсихолози и не моCу VреVознаFи и схваFиFи као Xављење сушFином ’VсихичкоC’, коју FреXа
сVознаFи и њоме овлаMаFи Mа Xи се суFра у своме раMу моCли њоме XавиFи. Оно шFо Xи VосFојеће Vсихолошке Fеорије FреXало Mа
освеFле и осмисле јесFе иMеја искусFва које суXјекF није у сFању
Mа асимилује, искусFва из коCа Vроизлази симVFом или VроXлем,
конфликF или неусVех, аномија или аномалија. ОFклањање, неуFралисање MејсFава FаквоC неасимилованоC искусFва јесFе основна акFивносF, основни анCажман VсихолоCа. Или Vак он Fу неVрилаCоMљивосF може искорисFи, како Fо раMе Xихејвиоралне
Vсихолошке сFраFеCије, за сVецифичне сврхе: VолиFичке, иMеолошке или економске. Све оно шFо чини praxis VсихолоCије јесFе
енормно сложен (и не само Vсихолозима in spe већ нереFко и њиховим учиFељима), нејасан оXјекF који је уз Fо несFалан и Fешко
Mосежан (каMа се Fражи овMе, он је онMе; овMе је каMа се Fражи онMе). Начин на који се VсихолоCија изучава MоXрано иCнорише ра-
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зне врсFе неMосFаFака, CуXиFака, Vразнина, VоFVуно различиFих
VрироMа, које Fакође чине ’Vсихичко’. КаMа се VсихолоCија VосмаFра с Vозиције praxisa, није Fешко рећи коме Xи се Vре FреXало
оXраFиFи у сиFуацији у којој FреXа решиFи конкреFан VроXлем:
Vрофесору оVшFе VсихолоCије или VсихоFераVеуFу. Онај Vрви
VсихолоC Xи о Xило чему конкреFном ’Vсихичком’ (најјеMносFавнијем симVFому, фанFазму, Vсихичкој реалносFи, сFрукFурацији) имао мало шFа Mа каже Mо Fе мере Mа, каMа Xи Fо и учинио, Fо
Xи изCлеMало скоро као Cовор некоC ко се лажно VреMсFавља као
VсихолоC.
ШFа је онMа VоMручје Vраксе VсихолоCа у акFуелно VосFављеној
универзиFеFској реализацији сFуMија VсихолоCије? Из које VсихолоCије се моCу MоXиFи инсFруменFи за VракFичан раM? За шFа
VсихолоCа осVосоXљава њеCова сVрема? За Fеорију Vсихолошке
Vраксе мора VосFојаFи оMређена с рук ура коју еоре ичар (а она и с у ен ) @ознаје и Vризнаје, Fе сFоCа Fа Fеорија не може смешFаFи Vсихички VроXлем у XезXрој Fеорија зараM некаквоC „комVромиса”. Јер, и сама Vсихолошка Vракса увек зависи оM сFрукFуре (или сFрукFурā) коју сFуMиране Vсихолошке Fеорије VосFављају. А сFрукFура VсихичкоC Mелује у свих љуMи, не изузимајући, наравно, ни VсихолоCе – ни FеореFичаре ни VракFичаре, ни
формално свршене, „VерфекFне”, Fакозване MиVломиране, ни
оне in spe, XуMуће, Fј. сFуMенFе VсихолоCије. УFолико се Vсихолози
који Fо нису увели у свесF неминовно налазе у Vозицији афлоCисFона (Fј. оних који Vри саCоревању Fела [мисле Mа] не саCоревају), јер Vокушавају Mа разумеју целовиFо ’Vсихичко’ а Mа у Fо разумевање не укључе скреFања, оMсFуVања, расцеVе или неVрилаCоMљивосFи, уверени Mа је Fо моCуће, и Vокушавају Mа Mелају у Vсихолошкој Vракси уверени, у својој „научно” VоFкованој оXјекFивносFи, Mа њихова соVсFвена сFрукFура не уFиче на њихову Vраксу. Психолошка Vракса Xи FреXало Mа XуMе и, ако је MоXра, увек јесFе нека врсFа осмишљавања оноCа шFо је осFало неVрозирно у
искусFву суXјекFа, оноCа шFо није укључено у суXјекFово „Ја
сам…”. Том неVрозирном у јазу између узрока и VослеMице, у каузалном зјаVу, VроцеVу, Vрелому, неMослеMносFи, које VсихолоCија FреXа Mа разуме и оXјасни (MеFеFу, роMиFељу, VацијенFу),
FреXало Xи Mа и универзиFеFска насFава VосвеFи Vажњу XуMући
Mа уVраво Fо има консFиFуFивну Vсихичку моћ. Уколико VсихолоCија не VосмаFра човека с различиFих сFрана и на различиFим
нивоима, оFкривајући мноCе слојеве љуMске сFрасFи Mа Xи моCла
оXјашњаваFи – и на основу FоC оXјашњења уклањаFи и решаваFи –
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различиFе оXлике инхиXиције, VроXлеме, конфликFе, несVоразуме, онMа она Fешко може оVравMано носиFи име VсихолоCије.
ИнсисFирањем на VозиFивисFичко-сцијенFисFичком VрисFуVу ’Vсихичком’ и њеCовој маFемаFизацији, који се Cрешком изјеMначава с научним VрисFуVом, Mанашња универзиFеFска насFава VсихолоCије мноCо је више оријенFисана ка формирању
Vсихолошких (квази)научника и изCраMњи (VсеуMо)Vсихолошких научника неCо MоXрој Fемељној VриVремљеносFи (која, наравно, не може и не FреXа eo ipso Mа значи и VоFVуну осVосоXљеносF) MиVломаца за раM у Vракси.3 УVраво зXоC FоCа VсихолоCија и
MруCе науке о човеку, како каже КлоM Леви-СFрос (Claude LéviStrauss), изCлеMају као VозоришFе сенки у коме су режију VреVусFиле физичким и осFалим VрироMним наукама заFо шFо још
увек не знају CMе се налазе луFке које се VројекFују на екран, ниFи
зашFо су наVрављене, Fј. какве улоCе (моCу и FреXа Mа) иCрају
(Lévi-Strauss, 1974, сFр. 24). Онолико колико XуMе VоFрајала ова
неизвесносF Fолико ће науке о човеку иCраFи ову MвосFруку улоCу: Mа Vомоћу VривиMа и VриXлижносFи карFезијанскoj научносFи сFишавају несFрVљење сазнања и Mосезања исFина, и Mа физичким и осFалим VрироMним наукама VонуMе анFициVирану,
варљиву, чесFо корисну слику исFиниFих сазнања које ће јеMноC
Mана усVеFи Mа формулишу.
Иако Mанашња VсихолоCија не Xи FреXало Mа – као у ВунFово
(Wundt) или Тиченерово (Titchener) време – FраCа за елеменFима
љуMскоC ума и сакуVља информације о некима оM њих, изCлеMа
Mа је Fај циљ још увек MоминанFан у универзиFеFској насFави
VсихолоCије, Xар каMа се VоCлеMа и саCлеMа колики значај има
Vсихофизичко сVајање ’сомаFскоC’ и ’VсихичкоC’. УвиM у VроCрам
сFуMија VсихолоCије намеће VиFање разлоCа VосFојања у Fом curriculumu оних оXласFи науке које су оM мале важносFи за љуMску
Mушу и неVосFојања оних које Xи неизосFавно FреXало Mа XуMу
укључене. То шFо VсихолоCија није више Fако VозиFивисFички
орFоMоксна како су желели Тиченер, ВоFсон (Watson), Vа и Ајзенк
(Eysenck) – још увек не значи Mа акаMемска насFава VсихолоCије
FреXа Mа XуMе Fек нешFо више оM оноC VозоришFа сенки, како ју је
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МожMа је Mошло време Mа се у оквиру сFручне расVраве анализира значај
мноCих VреMмеFа засFуVљених на сFуMију VсихолоCије CMе Xи се акценF сFавио на оне VреMмеFе који омоCућавају ваљан Vсихолошки praxis. Развојнa @сихо@а оло/ијa, Клиничкa @роценa, О@ш a @сихо@а оло/ијa, Психо@а оло/ија свако невно/ живо а, Психоло/ија @оро ица и Психо ера@ије, VосеXно вреMноване и
сFуMиране, Xи Fоме засиCурно значајно MоVринeлe.
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виMео КлоM Леви-СFрос. ПсихолоCија какву су мноCи оM нас сFуMирали, и каква се још увек сFуMира, с XезXројним неVовезаним
информацијама јесFе VоCоMна само за Fо Mа XуMућеC VракFичара
уXаци у VоCуXни имаCинарни реCисFар, у оFуђујућу Vозицију, Mа
Cа смесFи у слику „човека који зна мноCо о свему”, како је с великом иронијом Cоворио Жак Лакан (Jacques Lacan).
До исFинскоC ’VсихичкоC’ и Vраве иMеје о њему, уVраво зXоC њеCовоC сакривеноC најважнијеC Mела, њеCове фунMаменFалне фанFазије која реCулише универзум њеCовоC искусFва, може се Mоћи
само ако је сFуMирана Fеорија Mозволила Mа се у размишљању
крене у сFрану у Vокушају Mа се Mокучи кључни асVекF суXјекFовоC феноменалноC искусFва (о сеXи) који му је неMосFуVан. Тај неMосFуVни феномен, који реCулише све Mоживљаје, јеMино се може
наћи у несвесном, маMа научно-VозиFивисFички није оXјекFивно
сазнаFљив. Које VсихолоCије Cа Fраже? Које VсихолоCије имају за
VреMмеF суXјекF као енFиFеF који Vоказује знаке унуFрашњеC живоFа, Fо јесF фанFазмаFичноC искусFва о сеXи? У којој VсихолоCији се Fо може наћи? Изван Mинамске VсихолоCије засиCурно не.
Психофизичко FраCање за сFварним Vсихичким не иMе Mаље оM
уFврђивања везе узрока и VослеMице и оно VраFи у Fој мисији
своје име. А Mа Xи VсихолоC умео Mа крене у сFрану – Xез чеCа је Fешко Fумачење, оFкривање значења, Mешифровање ’VсихичкоC’ –
XиFна Xи Xила Fеоријска оXука у оXласFима које више неCо MруCе
Vомажу у FраCању, VреVознавању и оFкривању Fих скреFања и
наVрслина оноC немаFеријалноC суXјекFа и њеCовоC VсихичкоC
реалиFеFа, као и Mа Fо FраCање VоXуђују жеља, раMозналосF и неуморно инFересовање за свој оXјекF, свејеMно Mа ли је у VиFању
FексF, ексVерименF или VацијенF.
До FоCа није моCуће Mоћи у акFуелној акаMемској насFави VсихолоCије. На Fо је скренуо Vажњу још КурF Левин (Kurt Lewin) каMа је савеFовао своје сFуMенFе Mа чиFању VсихолоCије VреFVосFаве изучавање филозофије, исFорије, књижевносFи, XиоCрафија,
као VравоC месFа за VсихолоCију CMе се моCу наћи иMеје. Није реч
само о Fоме шFо је FаMашња VсихолоCија, како је смаFрао Левин,
Cушила машFу (Hothersall, 2001, сFр. 279) већ и о Fоме шFо је осFала заFворена сама у сеXе. Да ли је Mанас нешFо MруCачије? Ко CоM
има увиM у универзиFеFску насFаву VсихолоCије сиCурно може
уочиFи колико је Fај Левинов сFав још увек акFуалан. Није Fешко
VреMложиFи лисFу MисциVлина које Xи сFуMиј моMерне VсихолоCије FреXало Mа укључи. Свакако Xи у Fом curriculumu FреXало Mа
нађу месFо, како је Лакан VреMлаCао, и миFолоCија, исFорија ци-
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вилизација, VсихијаFрија, сексолоCија, VсихолоCија релиCије, реFорика, CрамаFика, VоеFика, линCвисFика, исFорија и књижевна
криFика (Lacan, 1983, сFр. 71). Но, VроXлем није само с MисциVлинама које нису укључене. МожMа још већи VроXлем VреMсFављају
оне које су укључене зXоC начина на који су укључене.
Данас, рецимо, у оквиру развојне @сихоло/ије и развојне VсихолоCије Vримењене на школски узрасF (@е а/ошке @сихоло/ије) као
Mа не VосFоји Xило каква VоFреXа Mа се Xило који феномен, VроXлем или саMржај оXјасни MејсFвом несвесне мо ивације, већ је свеколико оXјашњавање реMуковано само на сVољашње Vонашање. А
заVраво Xи и јеMна и MруCа VоменуFа VсихолоCија FреXало Mа крену оM FоCа Mа све Vсихичке функције (оVажање, мишљење, Vамћење…) моCу XиFи VреMмеF инхиXиција насFалих у сукоXу између
наCонских Vулсија и сFраха оM неке оVасносFи везане за саFисфакцију Fих Vулсија. Како васVиFачи или Vсихолози Mа разумеју, изXеCну или елиминишу VаFоCене конфликFе у овом VросFору
ако сам сFуMиј ових Vримењених оXласFи у своме VроCраму не
омоCућава сFицање конкреFних знања о VрироMи XлокаMе функција еCа? Никако, јер се FаMа и развојни и VеMаCошки VсихолоC налазе VреM нерешивим заMаFком, чије решавање моCу само симулираFи, оXјашњавајући, рецимо, ученичко изXеCавање извесних
сиFуација, оXјекаFа, акFивносFи или чиFавих VоMручја инFересовања извесним осећањима (’мрзе’ неке оXласFи знања, Vлаше их
се, неVријаFно им је у њима, не инFересују их). Да Xи се моCла
имаFи ексVланаFорна моћ за Fако неразумљиве VосFуVке којима
Mеца оMносно ученици моCу VриXеCаваFи, као шFо су изXеCавање
разних сиFуација, VреMмеFа, оXласFи, морало Xи се Vоћи оM FоCа
Mа сви Fи моменFи имају и неко несвесно наCонско (сексуално
или аCресивно) значење. Но, Fакво нешFо се Fоком сFуMија VсихолоCије не учи, Vа се онMа VоFом и нема шFа VримениFи у Vракси.
И као у хисFеричној неурози: шFо не знам оMносно нећу Mа знам,
Fо за мене јеMносFавно и не VосFоји. А Mа VосFоји аMекваFно знање, Vравац Mеловања VсихолоCа Xио Xи оMређен Fиме Mа је реч о
оMXрани која је усмерена VроFив FоC несвесноC наCонскоC (сексуалноC или аCресивноC) значења. Или Vрецизније, оно шFо се изXеCава јесFе алузија на искушење VоFиснуFих Vулсија. ЈеMносFавно,
ауFори уџXеника развојне и VеMаCошке VсихолоCије FреXало Xи
Mа Vођу оM FоCа Mа ли се Vроучавањем Fих VреMмеFа моCу у Vракси решиFи VроXлеми, као шFо су неке оM инхиXиција, неусVеси,
неаMаVFираносFи, оFVори, Vа и већ сFрукFурирани симVFоми.
Како знањем реаCоваFи на оVшFу сFиMљивосF и сFрах Mа ће се Vо-
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црвениFи у MрушFву, сFиMљивосF и руменило који су извор
оCромних VаFњи и можMа основа касније VараноиMне реакције?
А како разумеFи и MеловаFи на изражену физичку несVреFносF,
Xесмислене моFорне раMње, сVазме, риCиMносF Fела, хиVоFоничку млиFавосF оM којих несVреFни насFавници физичке кулFуре
моCу ’наVравиFи’ VоMручје за мноCа неуроFска исVољавања? Како
разумеFи VсеуMоMеXилиFеF и шFа чиниFи с њим? ШFа се крије
иза Fаквих оXлика инFелекFуалне инхиXиције? Како наVравиFи
разлику између инFелекFуалних функција које су сексуализоване и VоFискивања сексуалне раMозналосFи и VослеMица које ће
оне изазваFи? ШFа на основу знања из VеMаCошке VсихолоCије,
Vрема Fоме како је она акFуелно конциVирана, може Mа учини
VсихолоC у школи с инхиXицијама Cовора, инхиXицијама у Mомену емоција и воље? Све ове инхиXиције, које су већ неусVех у
школи или аMаVFацији уоVшFе, моCу MовесFи Mо различиFих неуроFских манифесFација као шFо су анксиозно-фоXична сFања (са
слаXим инFеCраFивним снаCама е/а), оVсесивна сFања (с Vрисилама и риFуалима), MеVресије (са смањеним живоFним функцијама које оXезвређују Fежњу ка Xило каквом усVеху), Fе нарцисFичких Vоремећаја личносFи. ТреXа ли Fек FаMа мислиFи VосFоји ли уоVшFе или не VосFоји, и ако VосFоји, какав је и колики је
оVус знања у VроCраму развојне и VеMаCошке VсихолоCије за решавање ових VроXлема?
УџXеници развојне VсихолоCије који уVућују Mа развојно-Vсихолошка исFраживања оXухваFају Fри VоMручја – физичкоC, коCниFивноC и VсихосоцијалноC – развоја, VореM FоCа шFо развој
оMређују VоFVуно неVрецизно, Vраве и мноCо већу Cрешку шFо Fа
„Fри VоMручја” размаFрају релаFивно независно, као Mа се она не
Fичу јеMно MруCоC, као Mа се раMи о оMвојеним кориMорима. СFара
FриVарFиFна VоMела „VсихичкоC” и, слеMсFвено Fоме, VоMела
VреMмеFа исFраживања на сензорну, коCниFивну и вољну, жилаво се, Mакле, још увек оMржавају и Fо заслуCом акаMемске VсихолоCије. Та Fри VоMручја развоја за VсихолоCа (у школи, оXMанишFу, CруVи) имају смисла само ако се VојеMинац ’саM и овMе’ саCлеMава у временском конFинуиFеFу, и она су као целина реVер за
оMређивање њеCовоC VсихичкоC сFаFуса, узрокā њеCових VроXлема и моCућносFи њихове корекције. Физички засFој, који се уCраMи у Fелесни селф као јеMан оM најранијих саMржаја Mуха, нужно
MовоMи Mо ошFећења свих MруCих Vраваца развоја. У Fој Fачки Fек
Vочиње развојно Vсихолошко исFраживање: Mа ли је сFрукFурација Vримерена фази развоја или је Mошло Mо слаXије сFрукFури-
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ране личносFи, Fо јесF моMификације еCа. Уколико се раMи о овом
MруCом, FреXа оXјасниFи сFеVен и оXлик Fе моMификације. А онMа
оM FоCа зависи шFа FреXа чиниFи у корисF Fе осоXе, јер ће Fо XиFи
сасвим различиFо ако се раMи о е/о ош ећењу, е/о зас рањењу, е/о
изо@ачењу или е/о ре/ресији. Да ли је Fо моCуће оMреMиFи на основу
Xило како и колико озXиљноC Vроучавања Fеорија Пијажеа (Piaget), Брунера или ВиCоFскоC које није инFеCраFивно Vа Mа укључује и MруCе Vравце развоја? КаMа Xи се у оквиру VроCрама и оXавезне насFаве развојне линије оXрађивале као међусоXно Vовезане у Vроцесу изCраMње сFрукFуре, VсихолоC Xи Fо моCао (оMносно
морао Mа може) учиниFи. Ако Xи коCниFивни развој Xио изучаван
у склоVу MруCих линија развоја, рецимо с наCонским развојем,
VсихолоC Xи Xио уVућен на целовиFо исFраживање оXјекFа и на
целовиFо мишљење „VсихичкоC”.
СуMенFима VочеFницима више неCо Xило шFа MруCо неMосFаје
аMекваFнији увоM у VсихолоCију који Xи морао XиFи VроVеMеуFика за све оXласFи VсихолоCије које се изучавају касније. Такав Xи
Уво (као улаз у сFуMиј VсихолоCије) морао својом сFрукFуром Mа
реферира на осFале VреMмеFе Mо завршеFка суMија, на излаз из
с у ија @сихоло/ије, којим Xи се VоFврђивали смисаоносF и сврсисхоMносF VроCрамскоC увођења у VсихолоCију и VосFиCнуFи Vсихолошки с ил мишљења. Уво намењен сFуMенFима-VочеFницима раMи сFварања основе за разумевање науке о ’FајансFвеном’ и
инFензивније Xављење њоме морао Xи омоCућиFи овлаMавање
неким основним VосFулаFима VсихичкоC живоFа (о VосFојању
VсихичкоC аVараFа, начинима Vсихичке орCанизације, основним
квалиFеFима VсихичкоC) као VоFком целоC Fкања сFрукFуре VсихичкоC, шFо омоCућава и лично смешFање XуMућих VсихолоCа у
неки оM различиFих VоCлеMа на VрироMу ’VсихичкоC’. На Vолазним основама изложеним у УвоMу Vочивају и из њих се извоMе
сва знања VсихолоCије као науке и оне омоCућавају Mа сусреF с
Vојмовима или саMржајима VојеMиначних MисциVлина не XуMе
сусреF с новим и неVознаFим. Реч је уCлавном о Fемељним Vојмовима и VринциVима науке о Mуши и њеним основним сFавовима о функционисању VсихичкоC. Колико CоM основе VоMразумевале елеменFарне саMржаје, они су уклоVљени у шири конFексF функционисања VсихичкоC, чиме се оFклањају симVлификација и реMукционизам који су неминовни каMа се VсихолоCија
свеMе на VојеMиначне сVосоXосFи. НаVроFив, функционисање
VсихичкоC је уVраво онај моменаF који оM сFуMенFа Fражи Mа већ
оM VочеFка мисли Vсихолошки и CраMи Vсихолошки коCниFивни
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сFил, на исFи начин као шFо сFуMенF филозофије FреXа, оMносно
мора, оM VочеFка Mа филозофује (ТоMоровић, 2011, сFр. 42).
КоM VсихолоCије је Fо, с оXзиром на Fако различиFе VрисFуVе
’Vсихичком’ и различиFе VсихолоCије, још VоFреXније, XуMући Mа
она у свим својим Cранама VоMразумева оMређену еVисFемолоCију. Како усвојиFи неку Vсихолошку Fеорију и оVреMелиFи се за неки Fеоријски VрисFуV? Јер, Fо FреXа Mа омоCући оMCовор на VиFање како а се мисли @сихолошки или Mа се изCраMи онај Хусерлов
(Husserl) Stil. Ако усвајање FеоријскоC VрисFуVа зависи, како каже
ЕрнесFо Лаклау (Ernesto Laclau) (Butler, Laclau, Žižek, 2007, сFр. 68),
оM сFеVена VоисFовећења с ’Vрисвојеним’ ауFором, онMа је увек
Vожељно – а на акаMемским сFуMијама Mанашњице ’нужно’ – Mа се
сFуMенFи с Fом VсихолоCијом уVознају неVосреMно оM самоC њеноC ауFора, а не оM MруCих њених Fумача. ПоCоFово не оних који
искључиво из XиXлиоFеке оцењују и Vроцењују значај Fуђих увиMа и сазнања насFалих у praxisu и заснованих на клиничким чињеницама и Xављењу аномалијама, шFо свакако увек VреMсFавља
MоXиF, како за VоFврђивање, мењање и оVоврCавање Fеорија, Fако, још важније, за VреоXражавање соVсFвеноC живоFа, Xез чеCа
Xи исFраживање VсихичкоC Xило мањкаво или Xесмислено.
БуMући Mа се VсихолоCија Xави, како рече ЈунC (Jung, 1977, сFр.
305), „најоFменијим оXјекFом науке”, љуMском Mушом, њу оMликују како сVецифични саMржаји ’VсихичкоC’ (имаCо, фанFазми,
реVрезенFације, имVулси, каFексе, конFракаFексе) Fако, слеMсFвено, и сVецифична врсFа знањā о њима и MруCим Vсихичким
феноменима, сазнањā која веома Fешко, заVраво, никако не моCу
сFаFи у калуVе VозиFивисFичке науке. Али, Fа наука није зXоC FоCа искључена из VоMручја Vсихолошке сVознаје, већ, наVроFив,
има VосеXан значај за разумевање FоFалиFеFа VсихичкоC, Fражећи аналоCије, Vаралелизме са сазнањима MруCих наука и хеурисFичку инсVирацију у њима. Без укључивања Fих MруCих наука,
VсихолоCија не може VреFенMоваFи Mа XуMе наука о Mуши. Јер,
знање о Vсихичком, као уосFалом и свако MруCо знање, сасFављено је оM различиFих моменаFа. Карл-Хајнц Фолкман-Шлук (KarlHeinz Volkmann-Schluck) (Volkmann-Schluck, 2001, сFр. 8) Cа смаFра сасFављеним оM Fри моменFа која су узајамно исVреVлеFена,
наиме, оM:
а) оноCа шFо се Fим знањем зна (VреMмеF или оXјекF знања),
X) оноCа знајућеC у њему (ум, суXјекF знања) и
в) оMноса који VосFоје међу њима.

МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ

581

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013
Главни заMаFак свих VсихолоCија јесFе разумевање функционисања @сихичко/. Данашња VсихолоCија је изнаM наFурализма VрошлосFи и њен VреMмеF је, како је исFакао МарFин ХајMеCер (Heidegger, 2006, сFр. 54), живо , а не више сами осеFи, Mојмови на Fемељу оVиVа и учинци Vамћења, како се Fај VреMмеF оMређује у
VозиFивисFички усмереним VсихолоCијама. ИсVиFујући живо
у њеCовој @о @уној с варнос и, VсихолоC неминовно коM сеXе XуMи живоFносF. Наша је наука о живоFу
„ујеMно Vрава филозофија заFо шFо она сама оXликује Fиме живоF
и шFо је она назор о живоFу и VоCлеM на свеF; Fо исVиFивање живоFа усиMрава у VоMручју чињеница, оно се CраMи оMозMо Vрема Cоре
и не креће се у Vразном VросFору осFале филозофије” (Heidegger,
2006:55).

Уколико се VсихолоCија усмери на целину живо них @ојава, шFо
Xи FреXало Mа XуMе ценFрално месFо свих VсихолоCија, за њу нема
значајнијеC VиFања оM оноC шFа је и шFа чини ’Vсихичко’, и Fо
’Vсихичко’ као целину. НуMи ли VсихолоCија Fај оMCовор? НажалосF, уVраво FоCа нема у VсихолоCији. ПсихолоCије које сFављају
VримеMXе на свако VосFулирање VсихичкоC о али е а у VојеMинцу (Lacan, 1983, сFр. 76), које Cа сVоре заFо шFо је су.јек Fај који уноси @о ељенос у VојеMинца, као уосFалом и у колекFив каMа
се он Vојми као еквиваленFни суXјекF, уMаљиле су се оM свесноC
као јеMиноC оMређења VсихичкоC. Неке оM VсихолоCија су се нашле у крајње немоCућој сиFуацији исFовременоC оMXијања VрихваFања FоFалиFеFа и оMXијања VрихваFања несвесноC. У Fаквој
сиFуацији осFаје нејасно како је оно шFо је оMвојено за исFраживање (или Vоимање) као VосеXно и јеMинсFвено, с намером Mа се
у њему Fражи оVшFе, свеMено само на свесно. У сазнавању Mелића
јеMинсFва крије се Cрешка ако се заXорави целина у којој овај Mео
насFаје и VосFоји. Тиме се наравно мора ући у CенеFско разумевање или се суочиFи с Mушевним као нечим сасвим неразумљивим. Душевни живоF није само чисFа свесносF ниFи се може
схваFиFи из свесFи. За оне који су у VсихолоCију ушли Xез сFрасFи
за Fајном или заFо шFо нису знали чиме MруCим Mа се Xаве, или су
у њу ушли након оXразовања у VрироMним наукама (а већина
Vрвих и великих VсихолоCа је Xила уVраво Fаква), ексVерименFална VсихолоCија која их је Mочекала на универзиFеFу уVућивала их је само ка Vсихичком које може јеMино XиFи свесно. А њиховом Vсихичком је Fакво (свесно) ’Vсихичко’ као оCлеMало и FреXало Mа служи.
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С којим CоM циљем Mа је VсихолоCија на универзиFеFу, она ће
увек мораFи Mа Vолази оM развоја и знања о њему, Fј. оM развојне
VсихолоCије, чији су основни VосFулаFи: Cенеза, Mинамика и
сFрукFура. Из Fих VосFулаFа моCу се извлачиFи сви VракFични
циљеви Vримењених VсихолоCија (оM VеMаCошке Mо клиничке и
VсихоFераVије). БуMући Mа је оVшFе Vравило Mа оно шFо је Vрво
или VрвоXиFно јесFе најXиFније и оMређујуће, Fо ће и развојна
VсихолоCија мораFи мењаFи свој VроCрам зXоC VоFреXе укључивања најранијих фаза развоја, Vрвих месеци живоFа, чији је уMео
у неVрилаCођеносFи или луMилу оMлучујући. Колико CоM клиничка VсихолоCија и VсихоFераVија Xиле зароњене у меMицину, незамисливо је Mа Vсихолошка универзиFеFска насFава XуMе оMвојена оM филозофије. Али, мера и начин на који се релеванFносF
филозофије за VсихолоCију MовоMи Mо свесFи јесFе крајње неMовољна мера оMносно начин неVримерен VоFреXама науке о Mуши,
слично као шFо је VсихолоCија VојеMносFављено и неаMекваFно
засFуVљена у Vроучавању књижевносFи. Никако Fо не Xи моCли
XиFи чак ни увоMи у филозофије који нису исFоријски VреCлеMи а
не Xи моCли XиFи ни сисFемаFска филозофија. О ’Vразном месFу’,
ономе шFо ’неMосFаје’, о ’неMосFаFку’, VоMељеном суXјекFу, о оFкривању скривеноC, о VоCрешним или неисFиниFим Vремисама,
о квазисилоCизмима у VсихоFичним исVољавањима, о начину
како се у њихову Vрву Vремису уCрађено ’луMило’ Mаље влаMа Vо
лоCичким механизмима, али и о начину на који се Fо може разумеFи – VсихолоCији Xи сVецифично разрађена знања ло/ике и реорике Xила оM оCромне корисFи. Како се све или Xар скоро све
VоменуFо, а и MруCо, изражава Cовором и има значење, месFо лин/вис ике у VсихолоCији Xи морало XиFи, Fакође, значајно. ПсихолоCија никаMа не сме изCуXиFи из виMа Mа је Mуша MвесFа CоMина
Xила у Mомену филозофије и Mа је Fо наслеђе оM VрворазреMноC
значаја. У curriculumu сFуMија VсихолоCије свакако морају XиFи и
syllabi (силаXуси) MруCих Xлиских наука, Vочев оM исFорије цивилизације, миFолоCије, VсихолоCије релиCије и књижевносFи.
Уколико универзиFеFска насFава VсихолоCије осFане Xез Fих наука, MисциVлина и курсева или они XуMу VосFојали само формално, као саMа, VсихолоC неће разумеFи велике оXласFи VсихичкоC.
Уколико се не осећа VоFVуно сиCурно у Fим оXласFима, како је Cоворио ФројM (Freud), аналиFичар не може нишFа Mа ураMи с великом количином маFеријала (Freud, 1996).
За VсихолоCију је VоFVуно неVрироMно Mа се Xави, како је Fражио ЕMварM Тиченер (Edward Titchener), „зMравим умом оMраслоC
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човека” и она не може XиFи „наука менFалне уFехе и VоXољшања
менFалноC зMравља” (Hothersall, 2001, сFр. 169). ЛајVцишка лаXораFорија као изворишFе научних исFина VсихолоCије налази се с
оне сFране VсихолоCије као praxisa. Развој и сFрукFурација Vсихе
су незамисливи Xез ошFећења и оMсFуVања, Fе је сFоCа незамислива и VсихолоCија онако како ју је замишљао ЈасVерс у свом VознаFом VоCрешном сFаву о Vроучавању нормалноC VсихичкоC
живоFа (Jaspers, 1978, сFр. 5), Mакле, VсихолоCија у којој VсихоVаFолоCија и, Vре свеCа, развојна VсихоVаFолоCија не заузимају MоминанFно месFо. Према Fоме, неоVхоMан шири VрисFуV универзиFеFске насFаве VсихолоCије мора исFовремено оXухваFиFи мео е-и- ехнике, свесно-и-несвесно, з рав ум-и-мен алне .олес и,
с рук урирано-и-(још) нес рук урирано или не овољно или не@равилно нес рук урирано. Тиме Xи се акценаF с VојеMиначних функција (виђених изололовано или у међуMејсFву) Vренео на значење, али не као оXруX менFалних Vроцеса, већ као сушFинско VоMручје ’VсихичкоC’. То Xи VсихолоCији омоCућило Mа се у свим
својим VоMручјима Xави усVешношћу или неусVешношћу VсихичкоC сFрукFурисања, инFеCрације сFрукFура унуFар целине
(личносFи), Fе Vроцесом аMаVFације VојеMинца на среMину. ЈеMносFавније речено, развојем и функционисањем е/а. Чини се Mа се
Fо не може осFвариFи Vраћењем само неких изолованих линија
развоја (VревасхоMно, коCниFивних) или Vак само Vраћењем неких VоFVуно нејасних циљева VоVуF циљева „VсихосоцијалноC
развоја”. АкценаF Xи FреXало Mа XуMе VренеF на разумевање целоC
развојноC Fока, свих асVекаFа развоја, на основу великоC Xроја
развојних линија, укључујући и квалиFеF сFрукFуре као њихов
исхоM. Или, Vрецизније, развојни VрисFуV не VоMразумева само
развој схваћен као аMаVFацију, као VроCресиван Vроцес, већ и као
реCресиван Vроцес, који Xи морао наћи значајно месFо у универзиFеFској насFави.
ЕвиMенFна је мањкавосF Vоимања VсихичкоC Xез несвесноC као
VреMмеFа VсихолоCије. Указујући и на свесне и на несвене асVекFе VсихичкоC живоFа, на унуFрашњу и сVољашњу сFрану свеFа
које чине Mушевни живоF, на Fо Mа је @сихичко = свесно + несвесно,
VсихолоCија је у Vрилици Mа разуме оMређене VрироMне Vојаве.
То значи Mа VсихолоCија која као свој VросFор оXухваFа и VросFор
Xескрајних варијација менFалноC израза и формирања VсихолошкоC начина мишљења, мора, како је MруCMе исFакнуFо (ТоMоровић, 2011, сFр. 31), омоCућиFи Mа се:
– има VреMсFава о функционисању ума;
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– разуме функционисање ума у конкре ној с рук ури;
– Vрецизно оMреMе којеC су квали е а @сихичке @ојаве.
У Fаквим околносFима развојна VсихолоCија не Xи моCла сеXи
Mа MоVусFи луксуз симулације VеMијаFријскоC VрисFуVа у коме
нема месFа за VаFње, Fешкоће, архаичне оMXране, оMсFуVања, неизMрживе анксиозносFи, инфанFилне неурозе или наCовешFаје
VсихоFичних квалиFеFа. НиFи Xи VеMаCошка VсихолоCија моCла
сеXи Mа MоVусFи Mа је не MоFичу сFварни, лични VроXлеми Mеце у
школи, које сама школа може мулFиVлицираFи или учиниFи озXиљним смеFњама, као и Mа неусVех или усVех у школи разуме
као (не)VосFојање Mовољно развијеноC е/а који (ни)је усVео Mа
савлаMа анксиозносFи с различиFих развојних линија. Без знања
Mинамички схваћене развојне VсихолоCије, VсихолоC у школи Xиће неми VосмаFрач мање или више XурноC развоја или ће симулираFи њеCово разумевање.
База знања VсихолоCије мора XиFи оXухваFна, Vочев оM филозофије (али не оM увоMа у филозофију или исFорију филозофијe),
исFорије цивилизације, исFорије релиCије, социолоCије, али, Vре
свеCа, Fу Xазу FреXа сFвориFи укључивањем у насFаву VсихоаналиFичке VсихолоCије као оMвојеноC VреMмеFа.
Развој науке, VосеXно XиолоCије и неуроXиолоCије, акаMемска
VсихолоCија је виMела као смрF Mуше и искључење њене херменeуFичке Mимензије. Малициозно иронично моCло Xи се VосFавиFи
реFорско VиFање чему Fако Fешко чи ање значења, које захFева
Mуша и „Cовор-Xиће”, у време каMа се усVешно Mешифрују Fајне
неурона, њихове хемијске и елекFричне акFивносFи? Била Xи
оCромна Cрешка каMа Xи се VоFVуно лоCично Vомислило, VраFећи
MомеFе Fакозваних ем@иријских ис раживања у @сихоло/ији,4 Mа
исFе коCниFивне схеме моCу јеMнако MоXро Mа оXјасне и Vонашање VојеMиних ћелија и Vонашање VојеMинаца. На сву срећу,
суXјекF се са својом Mушом, за коју се веровало Mа је VроFерана из
„Vраве”, „исFинске” науке, враћа и у Xиолошке Fеорије, чак VоM
засFавом коCниFивизма. УниверзиFеFска VсихолоCија Xи се и Mаље морала VиFаFи о ономе шFо је оMувек Xио њен VревасхоMни
циљ: Из че/а се сас оји уша? Какви FиVови VреMсFава, какве лоCичке разноврсносFи сачињавају Mушу? ПсихолоCија не мора Mа зна
4

Такви се искључиво оXјављују у нашем најреференFнијем часоVису из оXласFи Vсихолошких наука, Vа се сFиче VоCрешан закључак о искључиво кванFиFаFивно-сFаFисFичком каракFеру наше науке.
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оMCовор, али се мора исFаћи Mа је Mинамска VсихолоCија јеMина
која Cа Fражи. То Fражење, зараM VсихолоCије као praxisa, FреXало
Xи Mа XуMе Vоље оXразовања XуMућих VсихолоCа, а не оних који ће
имиFираFи оFориноларинCолоCе или офFалмолоCе.
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ACADEMIC PSYCHOLOGY OR THE LOST MEANING
OF PSYCHOLOGY AS PRAXIS

SUMMARY

Аcademic psychology has interpreted the development of neurobiological sciences, especially neurobiological psychology, as the
death of the soul and the disappearance of its hermeneutic dimension. One could ask maliciously why the need to look so deeply for the
meaning sought by the Soul and „speech-being”, at a time when the
secrets of neurons are successfully decoded, as well as their chemical
and electrical activity.
It would be a huge mistake to think, by following the achievements
of the so-called empirical research in psychology and works that can
be published only in Serbian journal Psihologija, that the same cognitive schemes can equally well explaine the behavior of individual cells
and individual behavior.
Fortunately, the subject’s soul, which is believed to have been banished from the „real”, „true” science, and biological theories, returns
even under the banner of cognitivism.
Academic psychology would still have to ask what has always been
its primary objective: what constitutes the soul; what types of ideas,
what kind of logical diversity constitutes the soul.
Psychology does not have to know the answer, but it must be noted
that only dynamic psychology seeks one. So, for the sake of psychology as praxis, dynamic psychology should be a syllabus in the education of future psychologists, who would not imitate otorhinolaryngologists or ophthalmologists.
KEY WORDS: psychology as praxis, functioning of the mind, university education.
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