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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
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QUO VADIT PSYCHOLOGIA: 
A PHILOSOPHIA VEL AD PHILOSOPHIAM?2

САЖЕТАК. Куда иде психологија: од филозофије или ка филозофији? Чини се да

је и сама психологија већ морала да тематизује, између осталог, и по-

следице и домете своје „сепарације и индивидуације од филозофије и

својих филозофских извора. Уместо филозофског контекста, у коме су

ранија психолошка сазнања обитавала, данашња психологија зарад

своје изградње као емпиријске науке, тј. величања основних постулата

науке у домену научног метода, метода позитивне науке, препуштена

је метафизици, метатехници и математизацији, чиме је изгубила и

своју „душу”, и душу као властити предмет проучавања. Њено избега-

вање да помене реч „душа” можда најбоље говори о томе. Данашња

психологија је – као суштински антифилозофска психологија – смести-

ла ’психичко’ у физичке, оториноларинголошке или офталмолошке са-

држаје, истражујући углавном једноставне емпиријске односе. Таква

психологија иде против сопствених интереса управо стога што њена

антифилозофска оријентација своди њен предмет на физичку чиње-

ницу спремну да уђе искључиво у математичке операције. Насупрот

томе, психологија која би одржавала везу с филозофијом и сама би се

постављала као искуство, а не као теоријско схватање. Уместо да пред-

мет психологије буде сам живот, како је сугерисао Хajдегер (Heidegger),

а не тек осети, утисци на темељу опипа и учинци памћења, дешава се

управо супротно. Када би психологија испитивала живот у његовој пот-

пуној стварности, од ње се свакако не би тражило да буде права фило-

зофија, већ би филозофски приступ само доприносио да психолошко
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истраживање буде критичкије и потпуније. Начин на који се у академ-

ској психологији схватају и појединачне функције и сам субјект – добар

је показатељ тих „парцијалних” објеката сазнања. Они пак – као парци-

јалне перспективе психолошких знања – неминовно воде мноштву

психологијâ. Једино филозофија може да представља онај заједнички

именитељ у коме је садржана потреба за стварањем јединствене науке

која не подразумева да се Мноштво сведе на Једно, већ подразумева не-

постојање таквих теоријских ’испада’ предрасудā према појмовима

„ментални ентитети” и „психички процеси” какве је бихевиоризам

оставио у наслеђе. Ако Жил Делез (Gilles Deleuze) и Феликс Гатари (Félix

Guattari) могу да поставе питање шта је филозофија, могли би и психо-

лози себи да поставе исто питање. Тим пре што би од филозофије „као

вештине формирања, изумевања, произвођења појмова” (по науку Де-

леза и Гатарија, међу осталима) могли да имају велику помоћ. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: антифилозофска психологија, егзистенцијалистичка филозофија,

егзистенцијалистичка психотерапија, смисaо бивствовања, расцепље-

ни субјект, жељa.

Љу�и су �ића која �еле �рос�ор 
о коме физика ниш�а не зна...

Сло�ер�ијк

Човек и ’Dсихичко’ као најексклузивнији оRјекU науке – каквим
их је смаUрао Карл ГусUав Јунg (Carl Gustav Jung) – не Rи Uо Rили
каAа Rи Rили лако AосUуDни научном, оAносно Dсихолошком
изучавању. ЕксклузивносU оRјекUа Dсихолоgије, најкраће речено,
чини њеgова UајновиUосU и смешUеносU у заgонеUке. Тамо gAе се
’Dсихичко’ виAи као нешUо јеAносUавно, Dрозирно, или кaо Aо-
сUуDно, Uу сиgурно не сUанује Dраво ’Dсихичко’ ниUи ’Dсихичко’
Aинамске Dсихолоgије. ИнUерес мноgих за Dсихолоgију DоRуђује
уDраво Uо шUо у њој нема јеAносUавних, лако AосUуDних оAgово-
ра. Душа као с�рук�ура (�е)смисла која DреAсUавља (изван)gовор-
не везе између gоворних Rића мора већ Dо сеRи RиUи оgромна за-
gонеUка. Језик као gосDоAар човека, уDраво заUо шUо консUиUуише
њеgову личносU и њеgову суARину, како каже СарUр (Sartre, 1979,
str. 63), не може RиUи нешUо лако разумљиво. Психолоgија (мање-
више у целини, маAа Rи се DосеRно моgла изAвојиUи Rихевиорал-
на) олако Dрелази Dреко увиAа Емила Сиорана (Emil Cioran) Aа је
човек – језик, ван коgа све DосUаје маgловиUо и несUварно (Cioran,
2010, str. 125). За Aанашњу акаAемску Dсихолоgију, склону Dози-
Uивизму у DоAручју које аDсолуUно није DоgоAно за Uакав Dри-
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сUуD, о свему се може више gовориUи неgо о неком UајновиUом
DоAручју или заgонеUкама. У њој DосUављене хиDоUезе UреRа ма-
UемаUизоваUи (кванUификоваUи) и већ на основу DоAаUака из ан-
кеUе исUина о Aуши Rиће Uу. Но, Uо је можAа исUина Uих и Uаквих
хиDоUеза, али сиgурно није и исUина Aуше. У насUојању Aа Dокаже
ш�а је човек, Dсихолоgија се, сасвим разумљиво, морала креUаUи
сDоро и Aеловала је, како је ЈасDерс (Karl Jaspers) gоворио, као кон-
сUрукција меUафизичких DринциDа, која је Aавала схему елеме-
наUа или снаgâ Aуше (Јаspers, 1987, str. 119). То шUо је она сам жи-
воU Dокушала Aа схваUи на основу оноgа шUо gа сачињава –
најчешће ју је осUављало Rез разумевања унуUрашњих веза сазна-
Uих Aелова. ЕмDиријски DрисUуD, којим се Dсихолоgија Dоносила
и који ју је највише разликовао оA филозофије којој је DриDаAала,
нереUко је Rио, како каже ЈасDерс, исDиUивање Rескрајноg маUе-
ријала из gоAине у gоAину и изношење, у основи, јеAноg исUоg
(Јаspers, 1987, str. 120). 

„РасDарчана и нашироко оDисана у хиљаAу неважних, нишUав-
них DојеAиносUи ексDерименUалноg раAа, она је, коначно, Rила још
само маска науке” (Јаspers, 1987, str. 119).

ЕксDерименUални DрисUуD који Aоминира DозиUивном науком
није никако јеAини DуU којим Dсихолоgија нужно мора ићи – зRоg
саме DрироAе ’Dсихичкоg’ – која се на Uом DуUу Uешко може сре-
сUи. Оно шUо осUаје изван ексDерименUалноg оквира уDраво и Aо-
воAи Aо Uоgа Aа наука, како каже Брус Финк (Bruce Fink), „зашива”
и „Dришива” суRјекU, који је занемарила, оAносно искључила из
своg DоAручја (Fink, 2009, str. 158). О Uоме је Лакан Dрецизно gово-
рио у свом раAу Наука и ис�ина (Lacan 1974). Колико gоA Uо некима
изgлеAало чуAно, Dсихолоgија је нову AуRину Dоказала уDраво у
филозофском конUексUу, као среAсUво Dромишљања у филозо-
фији еgзисUенције коA Кјеркеgора (Kierkegaard) и Ничеа (Nietz-
sche), каAа је Dокушавала Aа виAи све DоUенције и gранице љуA-
скоg RивсUва. 

Колики је уUицај филозофије на разумевање ’Dсихичкоg’ и Dо-
gоUово на изgраAњу Dсихолошкоg с�ила неоDхоAноg за Aинамич-
ко саgлеAавање ’Dсихичкоg’, можAа Rи најRоље моgло Aа се виAи у
целокуDном DсихоUераDијском DрисUуDу сUоgа шUо он Dолази не
само оA Uоgа Aа ис�ина ослоRађа већ и Aа нема ничеg Aруgоg осим
исUине шUо може Aа нас ослоRоAи. ГAе и у чему различиUе Dсихо-
UераDијске школе виAе исUину, како Aо ње Aолазе и саоDшUавају
је DацијенUу, с циљем Aа и он Dокуша Aа се у њу смесUи, сасвим је
Aруgо DиUање. Чак онAа каAа је виAе на Aруgачијим месUима и ка-
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Aа је ’изRављају’ на различиUе начине, морају Dоћи оA зајеAничке
основе која се сасUоји у Uоме Aа су Dоруке љуAске Aуше, Rило све-
сне Rило несвесне, у ономе RиUном, сушUинском увек исUе. Лако
је виAеUи како различиUи Uеоријски и на њима засновани Dсихо-
UераDијски језици уDоUреRљавају консUрукUе из исUоg реgисUра.
ПроRлем је у Uоме шUо Dсихолоgија и DоgоUово DсихијаUрија не
UемаUизују Dојам ис�ине (gр. ἀλήθεια, лаU. veritas), који је јеAан оA
Uемељних Dојмова филозофије. Колико је Uо круDно DиUање и за
саму филозофију, може се виAеUи из различиUих схваUања Uоком
исUорије филозофије, у којој је ис�инa слаgање мисли и сUвари,
слаgање суAа с оним о чему се суAи а шUо је Uакво какво јесUе, Rез
оRзира на Uо како ми о Uоме суAимо, слаgање DреAсUаве с DреAме-
Uом (Dо Uеорији коресDонAенције), слаgање мисли јеAних с Aру-
gима, оAносно са сUварношћу (КанU [Kant]), слаgање с човековим
DоUреRама, оAносно DракUична корисносU њиховоg заAовољења
(Џејмз [James] и Дјуи [Dewey]), оно шUо је Rиолошки корисно (Ни-
че), или „сисUемаUска кохеренUносU” каракUерисUична за целину
(Dрема Uеорији кохеренције), или Dак RивсUвовање у својој неса-
кривеносUи (ЈасDерс, ХајAеgер). Полазећи оA карUезијанскоg суR-
јекUа као јеAинсUва RивсUвовања и мишљења, Dсихолоgија може
инсисUираUи јеAино на исUини у суRјекUивном смислу. Тек оA
филозофски веома оRразованоg DсихоаналиUичара Жака Лакана,
или оA филозофа ДоналAа ДејвиAсона (Donald Davidson), Dси-
холоgија је моgла сазнаUи Aа је ис�ина смешUена у узроку. Уважа-
вајући Uо сазнање, није изRеgавала Aа се DосвеUи су�јек�у,3 који
Dроизлази уDраво из Uоg узрока. Да ли је Rез Uаквоg Dојмовноg
разgраничења, коме Dсихолоgија није Rаш Dревише вична, моgу-
ће разумеUи Aраму која се оAвијала у ШенRурском Dарку, gAе се
ФројAов Човек �ацов врUeo у круgу ирационалноg Dонашања само
заUо Aа не Rи Rио у DоAручју рационалноg?

За разлику оA оваквоg DроDиUивања Dојма исUине, Dочев оA
Uоgа шUа је исUина, DосUоји ли јеAна или више исUина, Aа ли је она
суRјекUивна или оRјекUивна, аDсолуUна или релаUивна, аDсUракU-
на или конкреUна, вечна или Dролазна, Dсихолоgија (нарочиUо
акаAемска) својим крајње реAукционисUичким DрисUуDом своAи
исUину на неку врсUу вреAносUи. Како је моgуће Aа су Dсихоана-
лиUичке, Rихевиоралне или коgниUивисUичке исUине о исUом
’Dсихичком’ Uако различиUе, а некаA и међусоRно искључиве?
УDраво заUо шUо не DосUоји нешUo шUо Rи се моgло смаUраUи „уз-
роком”. Чини се Aа је немоgуће Aа Dсихолоgија Dромишља каUе-
gорију „узрока” изван филозофије све и Aа конкреUно Aолази Aо
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месUа „узрока” и Aа gа „схваUа” или схваUа у исUини конкреUноg
Dсихичкоg.

ПосмаUрајући мноgа ексDерименUална исUраживања, нарочи-
Uо она која DриDаAају акаAемском Aискурсу, а Dре свеgа ексDери-
менUална исUраживања изложена у маgисUарским и AокUорским
раAњама, у којима Aоgађаји оAвећ лако воAе Aруgим Aоgађајима –
све у склаAу с AоRро DознаUим „законима”, није Uешко увиAеUи
како несUаје онај за науку најзначајнији DроцеD између узрока и
DослеAице. Такав „научни” DрисUуD све више и више уклања саA-
ржај из Dојма „узрока”, AовоAећи у сумњу Aа Dсихолоgија може
Aа Dокаже шUа је човек. Моgло Rи се рећи Aа осUварење мисије
Dсихолоgије зависи оA Uоgа колико је исDуњава каUеgорија „узро-
ка”. Уколико наука о Aуши не Dолази оA узрокa као оноg шUо ре-
меUи gлаUко функционисање законоликих инUеракција, како је
gоворио Лакан (Fink, 2009, str. 158), она Uешко може нешUо рећи и
о самим менUалним Aоgађајима као шUо су оDажања, осећања,
оAлучивања и DосUуDци. Без уDозорења које Aолази оA филозо-
фије, нема увиAа Aа се сви Uи Aоgађаји не само оDиру уласку у но-
молошку мрежу физикалисUичке Uеорије4 (о узрочним улоgама
које менUални Aоgађаји имају у физичком свеUу) неgо и Aа узроч-
ни AеUерминизам мора RиUи измирен са слоRоAом (слоRоAним

3 Да Жак Лакан није лоgички и филозофски осмислио Dојам су�јек�а у оквиру
своје Uеорије ознаке, Uрансформишући суRјекU свесUи у суRјекU несвесноg,
науке и жеље, ни Aанас у Dсихолоgији не Rи DосUојао овакав Dојам суRјекUа
сUоgа шUо у њој не DосUоји оDшUе Dрихваћен несвесни Aео Dсихе. И Aаље Rи
заAржао своје филозофске Uемеље DосUављене оA Ренеа ДекарUа (René Des-
cartes), Имануела КанUа и ЕAмунAа Хусерла (Edmund Husserl), на основу којих
се Aефинише као сам човек у мери у којој је извор својих мисли и раAњи које
чини. Смисао Dојма суRјекUа у Dсихоанализи (који је, као шUо је још ФројA
[Freud] рекао, омоgућила филозофија) jeсUе Aа исUакне (оDеU, још оA ФројAа
заDажени) Dроцес цеDања е'а, коме је суRјекU изложен. Термин су�јек� уDо-
UреRљава се Aа означи Rило DојеAинца који је исUовремено DосмаUрач Aруgих
и оRјекU DосмаUрања, Rило DојеAинца као инсUанцу на коју се оAноси неки
DреAикаU или неки аUриRуU. Из Uоg разлоgа (о чему може Aа свеAочи само
DсихоаналиUичар који се неDосреAно Rави самим суRјекUом) јасно је колико
суRјекU не DреAсUавља јеAносUаван феномен, као шUо Uо најчешће изgлеAа у
ексDерименUалним налазима које маUемаUика DривиAно чини Dрозирним.
Довољно је само рећи Aа се суRјекU не може јеAносUавно иAенUификоваUи с
gоворником или личном заменицом у реченици Dа Aа се схваUи све оgрани-
чење маUемаUизације. Без Dојма су�јек�а и оноgа шUо Лакан зове méconnais-
sances, Uешко је UемаUизоваUи сUаUус сUрукUуре. За Dсихолоgа је у Dракси оA
ценUралноg значаја DиUање: ГAе је суRјекU? Пронаћи суRјекU као изgуRљени
оRјекU jeсUе циљ praxis-а, Dраксе свакоg DсихоаналиUичара. 

4 ПрироAне науке су номоUеUске (gr. nomothetikos – законоAавсUвени). 
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DосUуDањем), како је gоворио ДоналA ДејвиAсон (Davidson, 1995,
str. 207). Филозофија мора Aа DреUDосUави, gоворио је КанU, Aа
нема никакве Dраве DроUивуречносUи између слоRоAе и DрироA-
не нужносUи исUих љуAских раAњи, јер љуAска раAња не може Aа
наDусUи Dојам DрироAе исUо као ни Dојам слоRоAе (Kant 1981,
str. 110). За DозиUивну науку, у коју Dсихолоgија жели Aа се сме-
сUи, Uо је и Aанас јерес.

Ознаке „исUиниUо” и „неисUиниUо”, на које Rи наука UреRало
Aа се ослања, немају независну ваљаносU Dо сеRи, већ само уну-
Uар DоAручја оAређеноg Uом науком, на шUа уDозорава филозофи-
ја а шUо DозиUивна наука неће Aа зна. „ИсUиниUо” и „неисUини-
Uо” као Rинарне суDроUносUи имају своју улоgу само, искључиво
у Uом DосеRном, сDецифичном конUексUу. Психолоgија Rи, ако ни
зRоg чеgа Aруgоg, оно зRоg сDецифичносUи своg DреAмеUа исUра-
живања – зRоg Aуше – морала Aа Aâ DреAносU ономе шUо AовоAи у
DиUање самоDоUврђујућу DрироAу својих власUиUих аксиома Dо-
зиUивисUички схваћене науке. КраUко речено, морала Rи – зRоg
Aуше – Aа уважи и узме у оRзир оно шUо не функционише, оно не-
моgуће, оно Лаканово реално5, Rез коgа је немоgуће разумеUи Dо-
Aручје Uежих Dсихичких ломова (Uраума) и Dсихоза. Тек UаAа Rи
се моgло рећи Aа се Dсихолоgија као наука не Rави свесним карUе-
зијанским суRјекUом, суRјекUом који је gосDоAар својих власUи-
Uих мисли и чије је мишљење корелаUивно њеgовом DосUојању.

Шири конUексU оA коgа Dолазе и Dсихолоgија и филозофија, а
који се у великој мери може смаUраUи скоро исUим, Uакође је изу-
зеUно значајан. У ЈасDерсовој филозофији јасно виAимо Aа се као
њен основни заAаUак увек у Dрви Dлан сUавља човек DојеAинац
који у комуникацији, филозофским освеUљавањем еgзисUенције
и власUиUе AелаUносUи �ос�аје самосUална, слоRоAна еgзисUенци-
ја у оAносу Dрема UрансценAенцији. Сви Aруgи заAаци филозофи-
је: осUваривање и уважавање ума насуDроU Dуком разуму, осве-
Uљавање смисла свих наука и целокуDноg човековоg DосUојања,
разјашњавање оAноса између филозофије и науке, Uраgање за из-
воришUима филозофије – имају значаја само уколико су оRухва-
ћени оним основним заAаUком, који је и DрвенсUвени заAаUак
Dсихолоgије. Психолоgија изgраAњу личносUи схваUа као gенезу,
Dролазак кроз различиUе фазе у којима оAнос gенезе и сUрукUуре
указује на Uо Aа ли је инUеgрација у склаAу с нормом или није,
сUварајући Uако (DсихоUераDијске) сUраUеgије за разумевање
„искакања из норме” у случајевима значајнијих оAсUуDања која
суRјекUу Aоносе немалу DаUњу. Сви Aруgи DосеRни заAаци Dсихо-
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лоgије имају значаја само уколико су оRухваћени Uим маgи-
сUралним „заAаUком”. Осве�љавање, комуникацијом, власUиUе
еgзисUенције као исUорије власUиUоg RиUка и �ос�изање слоRоAе у
�ој е'зис�енцији власUиUоg RиUка – слично ценUралном заAаUку
филозофије – јесUе исUовремено и Dрецизно Aефинисана филозо-
фија свих оRлика DсихоUераDије као, Rез сумње, најзначајније
оRласUи Dсихолоgије. 

КаAа се Dсихолоgија не Rи gуRила у RезRројним варијацијама
DојеAиначних варијаRли, њен смисао, значај и заAаUак Rили Rи
(DоDуU оних у филозофији): Dрецизно DосUулирање свих услова
који AоDриносе или не AоDриносе Aа се DосUане инUеgрисан или
(у филозофији Rи рекли) Dрави човек. Психолоgија је аDсолуUно
заинUересована Aа човек AосUиgне самоg сеRе, свој власUиUи Rи-
Uак, Aа Rи се Uако ослоRоAио сваке AефиниUивне везаносUи за све
оно шUо се суDроUсUавља њеgовој DоUреRи за UрансценAенцијом,
захваљујући којој и сUиче своју меру. Тај циљ Dсихолоgије UреRа-
ло Rи Aа се најјасније виAи у DсихоUераDији, јер се Uу сва оAсUу-

5 Значење Uермина реално Лакан је исUовремено Dреузео и из филозофскоg
речника и из ФројAовоg концеDUа Dсихичке реалносUи Aа Rи означио Dојав-
ну реалносU, којој је иманенUно DреAсUављање и коју је немоgуће симRолич-
ки DриказаUи. Та реалносU (Реално) својсUвена Dсихози (сумануUосUи, халу-
цинацијама), која је сасUављена оA искључених (оARачених) ознака симRо-
личкоg, иако аDсолуUно неDрисUуDачна Rило каквом меUоAу DрироAне нау-
ке, јесUе оA највећеg моgућеg значаја за Dсихолоgију. Не UреRа заRоравиUи Aа
су Uермин реално Dрво уDоUреRљавали филозофи као синоним онUолошкоg
аDсолуUа, Rића Dо сеRи које измиче DерцеDцији. Ту Dраксу Dсихолоgија
(схваћена као сUроgо DозиUивисUичка наука) уоDшUе није слеAила, иначе Rи
Uоме шUо је DроизвоA човекове унуUрашњосUи (Uј. човекова Dсихичка реал-
носU) Aала месUо оDшUеважеће Dсихичке чињенице. ОRјекUи чије DосUојање
не зависи оA DерцеDције и који се разликују оA оRјекаUа које је сUворила (Dо-
зиUивисUичка) наука, уDркос разликама, јесу слични. Лакан је у Uо реално
DосUавио Dсихичку реалносU (несвесну жељу и фанUазме), али и јеAан „осUа-
Uак”: реалносU у којој се исDољава жеља, која је неDрисUуDачна за сваку суR-
јекUивну мисао. У Dсихоанализу, али нужно и у целу Aинамску Dсихолоgију,
Dојам реално' Aошао је из филозофије и БаUајевоg (Georges Bataille) Dојма „хе-
Uеролоgије” (науке о неDовраUном или неDроAукUивном – оUDаUку, измеUу,
ђуRреUу), јеAном речју, из Dојма „Aруgачијеg DосUојања”, оноgа искљученоg
из свих норми. НемаUи Uај искључени или, како Rи БаUај рекао, DроклеUи
Aео (Bataille, 1995, str. 36), Uј. не укључиUи gа у Dсихолошко исUраживање,
значи осуAиUи Uакво Dсихолошко исUраживање на DарUикуларносU и неAо-
сDевање Aо исUине. У Семинару о е'у из 1954–1955. Лакан исUиче Aа је реално
узрок и извор на којем је уUемељена сумња неоDхоAна науци. Не Aолази
суRјекU неgо сумња, каже Лакан, Aо некоg оUкрића, јер је свако оUкриће израз
креUања у коме се мешају заRлуAа и исUина (Tugendhat, 1990, str. 875). 
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Dања и засUрањења виAе као шанса Aа се AосUиgне слоRоAа с оне
сUране самооRмане, као шUо смо исUакли на Aруgом месUу (ТоAо-
ровић 2015, сUр. 401). Колико се Uај циљ осUварује у различиUим
DсихоUераDијским Uехникама које се Rазирају на различиUим
Dсихолошким Uеоријама, зависи оA саме Uеорије.

ДосUизање самоgа сеRе рефлексијом у комуникацији, као DуU и
начин осUваривања човекове моgуће еgзисUенције – за шUа се за-
лаже свака DсихоUераDија – јесUе нешUо шUо је иманенUно самој
еgзисUенцији. ДоAуше, овакво освеUљавање схваћено само као
аDел еgзисUенцији, као знак који јој се Aаје, или као шифра за њу,
на основу које се она може AешифроваUи, UумачиUи, разумеUи,
уDуUиUи, срећемо јасно исUакнуUо као меUоA, меUоAичко и меUо-
Aолошко начело само у еgзисUенцијалисUичкој DсихоUераDији.
У неким Aруgим оRлицима UераDије ово освеUљавање се узима
као исказ о �и�ку, шUо он и јесUе само Dо свом неDосреAном оRли-
ку, а заDраво је нишUа Aруgо Aо злоуDоUреRа. Филозофија уDућује
Dсихолоgију Aа се човек не може мењаUи сDоља, како Uо раAе вас-
DиUање и оRразовање, али и UераDије у којима је UераDеуU „онај
који зна” и који нуAи gоUову исUину о DацијенUу, већ Aа се човек
може мењаUи само изнуUра, из сеRе самоg. ТреRа ли рећи Aа оно
Dрво иDак (Dокушавају Aа) раAе све DсихоUераDије изузев Dсихо-
аналиUичке? Тек Dромена DосUиgнуUа изнуUра, из човека и Dаци-
јенUа самоg, комуникацијом Rез насUојања Aа му Dружи лажну
исDуњеносU, оAносно целовиUосU, која му Dо DрироAи није AаUа,
јесUе она Dромена којој Dсихолоgија (као и филозофија) UреRа Aа
сUреми. ИсDуњеносU и целовиUосU човековоg живоUа не DосUиже
се, DоузAано се може рећи, никаквим свезнањем, оAносно зна-
њем Aо коgа човек Aолази сам или које му неко Aаје, Dримерице и
у лику „UераDеуUа”. ИсDуњеносU човека је моgућа само као исUо-
ријска еgзисUенција слоRоAе и власUиUоg RиUка DојеAинца у кому-
никацији.

БуAући Aа је еgзисUенцијалисUичка DсихоUераDија AирекUна
Dримена филозофије еgзисUенцијализма6 на клиничку AаUосU, Uо
сваком gовору о овом оRлику UераDијскоg чињења UреRа Aа DреU-
хоAи уDознавање с филозофијом која у ценUар исUраживања сUа-
вља �ос�ојање, оAносно еgзисUенцију (лаU. existentia). Назив е'зи-
с�енција, како каже Хана АренU (Hannah Arendt), не означава
нишUа више оA човековоg �ивс�вовања, независно оA свих квали-

6 Прецизно оAређујући, филозофије које се Rаве еgзисUенцијом моgу се DоAе-
лиUи на: 1) филозофију еgзисUенције у ужем смислу, 2) еgзисUенцијалну фи-
лозофију и 3) еgзисUенцијализам.
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UеUа и оRAареносUи DојеAинца, који се Dсихолошки моgу исUра-
жиUи (Arendt, 2013, str. 5). Тиме се заDраво хоће Aа се исUакне оно
јес�е, које је различиUо оA суш�ине, есенције (essentia, esse), оноgа
шUо чини сUаRилну сушUину неке сUвари, Uемељ њене оAређено-
сUи и DосеRносUи. За разлику оA есенције, која се оAноси на Uо
ш�а је нешUо, еgзисUенција Dак као RивсUвовање, оDсUанак оRеле-
жава Aа нешUо јес�е.

СлоRоAно можемо рећи Aа зRоg неAоDусUиво неAовољноg Dо-
знавања филозофије унуUар акаAемске Dсихолоgије и DоgоUово
DсихијаUрије, из којих се „реgруUују” и еgзисUенцијални DсихоUе-
раDеуUи, можAа је уDуUно AуRље ући у основне Dојмове важне за
разумевање еgзисUенцијалне филозофије и њеноg значаја за Dси-
холоgију. ТреRа Dре свеgа исUаћи Aа „јес�е”, оAносно „RиUи” озна-
чава „RиUак” Uе Aа DиUаUи „ШUа ’јес�е’?” значи DосUавиUи DиUање
о RиUку. БиUак није нека „сUвар” и није AосUуDан чулима. О њему
се Aознаје оAgоворима на DиUање: Које је значење (смисао) RиUка?
Филозофија МарUина ХајAеgера, као најзначајнијеg DреAсUавника
Uзв. еgзисUенцијалне филозофије, незаоRилазна је у DоUрази за
Uим оAgоворима. ЦелокуDно њеgово филозофирање Dосвећено је
DиUању о RиUку, Dа је исDиUивање еgзисUенције у њеној времени-
UосUи, Uо јесU исDиUивање љуAскоg оDсUанка (Dasein) – само Dри-
Dремање за DиUање о RиUку самом.7 Смисао за оно шUо је RиUак
може се исUински DроRуAиUи само ако се човекова RиU Dромисли
као „ek-sistencia” (ex sistentia = из сUуDања, из DосUављања, из сме-
шUања), Uо јесU као Dримарна оUвореносU RиUка Dрема својој ис-
Uини, месUу Rорављења, кући RиUка. УDоUреRљавајући Uермин
Uу-RивсUвовање – шUо је ХајAеgеров Uермин за RивсUвовање – чо-
века је разложио на низ моAуса RивсUвовања који се феномено-
лошки моgу DоказаUи. БуAући Aа се човек Dојављује у Uоме Aа је-
с�е Uо шUо јесUе, онAа он и није нешUо више оA својих моAуса
RивсUвовања или функција у свеUу.

Ту RивсUвовање није јеAносUавно јес�е, неgо му је у свом Rив-
сUвовању с�ало �о само' сво' RивсUвовања.8 Та основна сUрукUура
оA које Dолази еgзисUенцијална DсихоUераDија зове се „Rриgа”,
која је у основи свакоg Aушевноg зRивања. БивсUвовање о којем се
UуRивсUвовање Rрине јесUе „еgзисUенција” која је неDресUано

7 Покушавајући Aа оAgовори на Uо шUа значи RиUи човек, ХајAеgер је увео Uер-
мин Dasein који се DоклаDа с оним шUо се оRично зове „љуAско Rиће”. „Da-
sein... То Rиће које у свом RиUку Dознајемо као љуAски живоU; Uо Rиће у осе-
RујносUи своg RиUка, Rиће које јесU свако оA нас, које свако оA нас налази у Uе-
мељном исказу: ја јесам ” (Heidegger, 2005, str. 51).
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уgрожена смрћу и наDослеUку осуђена на DроDасU (Arendt, 2013,
str. 26). БивсUвовање човека је разумљиво RивсUвовање-у-свеUу, а
оно Aо чеgа је Uом RивсUвовању сUало јесUе Aа се у њему оAржи.
Како је човеку уDраво Uо AовеAено у DиUање, Uо је основни начин
RивсUвовања-у-свеUу уgрожен Aо језовиUосUи зRоg уливања сUра-
ха, с јеAне сUране, и RезавичајносUи, с Aруgе. У сUраху, који је на-
челни сUрах оA смрUи, исDољава се оно не-RиUи-коA куће у свеUу.
Као RивсUвовање-у-свеUу човек није сUворио сеRе самоg, није Dо-
сUао соDсUво, неgо је у Uо своје UуRивсUвовање „Rачен”.

Основна Uеза gлавноg DреAсUавника филозофије еgзисUенције
Карла ЈасDерса јесUе Aа се еgзисUенција као осUваривање вечноg у
времену не може мислиUи (оAносно DреAмеUно сазнаUи), неgо
само „DозваUи” у своју сUварносU, која је увек „сусUајање” (наDо-
реAо сUуDање) DреA неизрецивим. Тај оAнос између DосUојања и
сазнавања указује Aа RивсUвовање и мишљење нису исUо, чиме је
разRијено јеAинсUво есенције и еgзисUенције, изражено сUавом
Aа све шUо се може мислиUи еgзисUира и Aа све шUо еgзисUира,
већ зRоg своје сазнаUљивосUи, Uакође мора RиUи умно (Arendt,
2013, str. 12).9 То шUо човек сUално јесUе – као Aео свеоRухваUноg
саDосUојања – никако не значи Aа он сеRе сазнаје свеоRухваUно.
Он сазнаје, како ЈасDерс каже, само оAређене емDиријске оRлике
сUварносUи, DоDуU маUерије, живоUа, Aуше, и Uо, Aакле, емDириј-
ске оRлике који се не моgу свесUи на јеAну јеAину основу (Jaspers,
2000, str. 37), шUо и чини Aа је човек у свом најAуRљем Rићу рас-
це�љен (Jaspers, 1987, str. 114). То исUо, наиме, Aа нема љуAскоg
RивсUва Rез расцеDа који се мора DревазилазиUи – налазимо и у
расце�љеном су�јек�у као јеAном оA ценUралних Лаканових UоDо-
са. Начин на који суRјекU DревлаAава Uај расцеD јесUе начин на
који он овлаAава соRом.10

8 ПиUање �ивс�вовања као Uемељно DиUање филозофије Dрви је DосUавио Пар-
мениA. Али, Uек коA АрисUоUела на DочеUку Ме�афизике (Aristotel, 1971, str. 7)
ово DиUање се увоAи као Uемељно DиUање филозофије у склоDу Dромишља-
ња саме речи филозофија. За Dсихолоgију је оA sophiа-e као му�рос�и мноgо
значајније оно Aруgо оAређење које уDућује на изузеUан, највиши начин зна-
ња, оAносно DиUања. ОUуAа је DрироAно Aа се као филозофија означи оно
знање које у највећој мери има осоRине које су за знање уоDшUе консUиUу-
Uивне. А консUиUуUивно је за знање, како каже ЕрнсU ТуgенAхаU, Aа је оDшUе
и Aа за оно шUо зна може DонуAиUи арgуменUе (Tugendhat, 1990, str. 22).

9 Овим је, Uакође, разRијено DосUојање свесноg човека и DосUулирано човеко-
во несвесно. У Духовној си�уацији времена ЈасDерс каже Aа је човек увек више
неgо шUо зна Aа јесUе (Jaspers, 1987, str. 114). 

10 Психолоgија је Uај DроRлем UемаUизовала оRрађујући механизме оARране.



QUO VADIT PSYCHOLOGIA:  A PHILOSOPHIA VEL AD PHILOSOPHIAM?

МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ 247

ЕgзисUенција је моgућносU човека који се Dојављује као DосUоја-
ње. Дакле, моје DосUојање није још ниUи је већ еgзисUенција, неgо
је човек у �ос�ојању моgућа еgзисUенција, каже ЈасDерс (Jaspers,
1987, str. 105). ЕgзисUенција DосUоји само као слоRоAа, она је сло-
RоAа сUворена уз Dомоћ изRора, а DосUоји само као моgућносU коју
човек који филозофира схваUа у еgзисUенцијалној оAлуци. Досе-
жући Uу моgућносU, човек је слоRоAан. СUоgа шUо слоRоAа DриDаAа
DоAручју еgзисUенције, DиUања о њој не моgу ваљано Aа DосUаве
емDиријске науке, ниUи се она може емDиријски исUраживаUи.
Она је RивсUвовање човека који еgзисUира, а Uо RивсUвовање за Јас-
Dерса није нишUа Aруgо Aо власUиUо RивсUвовање, или ја сâм.

СлоRоAа коју човек има у Uренуцима оAлуке не значи нишUа
Aруgо Aо Uо Aа човек DосUаје сама слоRоAа. ВласUиUо RивсUвовање,
изRор и оAлука чине целину, еgзисUенцијалну, изворну слоRоAу.
ЗRоg Uоgа се и каже Aа Rирајући јесам; ако нисам, не Rирам (Jas-
pers, 1989, str. 374). То је разлоg шUо ЈасDерс слоRоAу означава као
оно шUо је Dрво и DослеAње у расвеUљавању еgзисUенције. Како
човек има DрисUуD унуUрашњем свеUу? Том мишљу о слоRоAи Aо-
сUиgнуUој оAлуком AоRија се DрисUуD унуUарњем Aеловању. Моје
DиUање о мени самом, о мојој слоRоAи не Dроизлази из свесUи
уоDшUе, већ из власUиUоg RивсUвовања. Како је у DиUању о слоRо-
Aи онај ко DиUа исUовремено онај ко Aаје оAgовор, Uо је само DиUа-
ње чин – Aа ли и како сеRе Aосежем или наDушUам. У Uом чину чо-
век DосUавља DиUање о соDсUвеном RивсUвовању, и Uо је DочеUак
самосUварања у саморефлексији. То уну�арње �еловање је месUо
на коме је заснован или Rи морао RиUи заснован сваки оRлик Dси-
хоUераDије, а чија се филозофска сушUина DоUDуно Dревиђа.

Саморефлексија је меAијум Uражења сеRе, али не на начин на
који gа схваUа Dсихолоgија. Не раAи се о конUемDлаUивном, Dа-
сивном DосмаUрању своgа ја, већ о акUивном и на сеRе Aелујућем
gлеAању власUиUоg соDсUва. Прецизније речено, у еgзисUенцијал-
ној саморефлексији, у којој се оAвија расвеUљавање власUиUоg
RивсUвовања, човек Uражи сеRе Dроизлазећеg из своg суAа о сеRи.
Окрећући се оA сUвари у свеUу ка сеRи, ја у саморефлексији исDи-
Uујем свој чин, своје моUиве и осећања, Dрема мерилу Aа ли јесам
и хоћу Aа RуAем они сами (Jaspers, 1989, str. 293). ЗаUо је за ЈасDер-
са саморефлексија унуUрашње Aеловање, као шUо се може рећи
Aа је унуUрашње Aеловање саморефлексија и филозофирање. Ве-
роваUно се неће мноgо DоgрешиUи ако се каже Aа саморефлексија,
филозофирање и (еgзисUенцијална) DсихоUераDија сDаAају у
исUи реgисUар, јер расве�љавају еgзисUенцију.
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Саморефлексија као DиUање, Uражење, исDиUивање – није свр-
ха, већ DуU којим иAе човек који Uражи сеRе, каже ЈасDерс (Jaspers,
1989, str. 287). Тај DуU који није самосUуAирање, већ комуникација
са соRом – воAи ка Aосезању моgућносUи временскоg DосUојања.
СUоgа се саморефлексија не осUварује као сазнање, већ као само-
сUварање (Jaspers, 1989, str. 287), јер се у њој Uражи ауUенUично
RивсUвовање оноgа ко Uо RивсUво жели Aа Aосеgне. ОAносиUи се
Dрема сеRи, каже ЈасDерс, не значи RиUи, већ значи ја сам, Aакле,
очекиваUи сеRе у унуUрашњем Aеловању (Jaspers, 1989, str. 292).
У Uом унуUрашњем Aеловању се захUев „сDознај самоg сеRе” не
осUварује као нека коgниUивна конUемDлација, неgо као само-
сUварање соDсUва, јер се схваUа зајеAно с Aруgим захUевом: „Dо-
сUани оно шUо јеси”.

Саморефлексија је услов за сUуDање у еgзисUенцијалну кому-
никацију Rез које човек не може RиUи Dрозиран самом сеRи, не
може Aосећи осUваривање соDсUва. Тек у еgзисUенцијалној кому-
никацији он се самом сеRи осUварује Dомоћу Aруgоgа. Оно шUо се
зRива у еgзисUенцији ЈасDерс назива соDсUвом каAа се раAи о уза-
јамном сUварању соDсUава (Jaspers, 1989, str. 307). У Uом узајам-
ном сUварању човеку DосUаје DрисUуDачно RивсUво Aруgоg човека
као и власUиUо соDсUво. У осUваривању, DосUојање gуRи свој ка-
ракUер емDиријске DосUојаносUи, Aок човек сUиче своје ауUенUич-
но RивсUвовање као еgзисUенцију. ПроRлем је шUо DосUојање
нереUко исUрајава DроUив воље за осUваривање власUиUоg Rив-
сUвовања и жели Aа осUане заUворено у својој UаквосUи. У заUворе-
носUи DосUојање жели Aа сачува своје емDиријско ја, Dри чему
оAусUаје оA моgућносUи своје еgзисUенције. У очиgлеAносUи Dак
Aо које се Aолази само у комуникацији, DревлаAава се Uо емDи-
ријско ја и Aосеже се моgућносU еgзисUенције. ЈасDерс уDозорава
Aа DојеAинац није за сеRе ни очиgлеAан ниUи сUваран (Jaspers,
1989, str. 288). ОсUваривање се не зRива јеAносUавним DосмаUра-
њем. Само унуUрашње Aелање у којем исUовремено сеRе DреоRра-
жавам омоgућује ми Aа се осUварујем. ОсUваривање није никакав
оRјекUиван Aоgађај као сазнање DрироAе, већ је као унуUарње Aе-
ловање самоAосезање, самоизRор, Dрисвајање (Jaspers 1987,
str. 292).

ПосUављајући DиUање у конкреUној сиUуацији о свом RивсUво-
вању, човек оUвара gраницу на којој уочава своје ауUенUично Rив-
сUвовање или Dак своју неауUенUичносU зRоg које DаAа у очајање.
На Uој gраници, коју је сUворила рефлексија, човек сDознаје Aа
сUоји DреA изRором: или осUварење своје власUиUе моgућносUи,
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Aосезање своgа соDсUвеноg соDсUва, или очајање Aа уоDшUе RуAе.
У Uом изRору, који ЈасDерс назива еgзисUенцијалним, сDознаје
своју изворну, еgзисUенцијалну слоRоAу у којој је основни Dоклич
„ја �ирам”. У Uаквом изRору човек самоgа сеRе, својом еgзисUенци-
јалном савешћу, чини оAgоворним за своје Aелaње у свеUу и за Uо
шUо својом слоRоAом сUвара своје власUиUо Rиће. У Uом изRору
човек сDознаје Aа може оAлучиUи о сеRи самом, о соDсUвеном
сUварању. ЗаUо шUо сам ја сам слоRоAа Uоg изRора, незамисливо je
оAвајање изRора и ја, шUо је Rило Rлиско и самом ФројAу, за коgа
није Rило сумње Aа Rирајући јесам.

ЕgзисUенцијалну оAлуку DосреAује знање, мишљење и рефлек-
сија Rез засUоја. Но, Dоgрешно Rи Rило мислиUи Aа Dо рефлексији
слеAи оAлука, јер је рефлексијом она Uек у насUанку (Jaspers, 1989,
str. 356). Као аDсолуUни чин еgзисUенције, оAлука је, како ЈасDерс
каже, Rезусловна (Jaspers, 1989, str. 364) и сDремна на оAважносU
живоUа. Човек се оAважује не Aа Rи исDунио Dуку вољу DосUојања,
већ Aа Rи Aосеgао моgућносU еgзисUенције, Aа Rи осUварио своју
соDсUвену, неDоновљиву и јеAинсUвену моgућносU. До Uоg осUва-
рења Aолази у великом UренуUку оAлуке. ЕgзисUенцијална оAлу-
ка је Rезусловно унуUрашње Aеловање човека који филозофира,
којим он Aосеже своју изворну слоRоAу. Безусловно унуUрашње
Aеловање11 јесUе корен сваке Dраве оAлуке у сDољном чину (Jas-
pers, 1989, str. 377). ОAлука, која је врхунац унуUарњеg Aеловања,
AовоAи Aо сUварносUи моgућносU еgзисUенције. У DсихоUераDији
она слеAи само онAа ако је суRјекU DомакнуU из среAишUа свесUи
о сеRи ослоRађањем gовора. ПсихоUераDија не може а Aа не Dре-
Dозна сUрукUуралне моменUе хеgеловске феноменолоgије: нај-
Dре AијалекUику gосDоAара и роRа, или AијалекUику AоRре Aуше
(belle âme) и закона срца, и уоDшUе све оно шUо нам омоgућује Aа
схваUимо како се изgраAња оRјекUа DоAређује осUварењу суRјекUа
(Lacan, 1983, str. 76). 

„Али ми се Rавимо роRовима који мисле Aа су gосDоAари и који у
језику, који има универзалну мисију, Uраже ослонац свом роDсUву
и сDоне њеgове амRиваленUносUи. А Uо чине у Uој мери Aа Rи се са
хумором моgло рећи како је наш циљ Aа у њима Dоново усDосUави-
мо суверену слоRоAу...” (Lacan 1983, str. 77). 

11 То �езусловно уну�арње �еловање и Aолажење-Aо-сеRе-самоg јесUе исUо оно
које Лакан Uражи оA DацијенUа каAа захUева Aа овај „не Dрави усUуDак на ра-
чун своје жеље” (Lacan 1986, str. 17). 
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СуRјекU је gосDоAар означиUеља, макар и не Rиo gосDоAар означе-
ноg у којем је њеgово Rиће заAоRило оRлик. 

„Да Rи ослоRоAили gовор суRјекUа, увели смо gа у језик њеgове
жеље, Uо јесU Dримарни језик у којем нам он, крај оноgа шUо нам ка-
зује о сеRи, већ gовори а Aа не Dознаје сеRе, и Uо најDре у симRолима
симDUома” (Lacan 1983, str. 78).

И еgзисUенцијалисUичка DсихоUераDија, (а неће се DоgрешиUи
ако се каже) као и Rило која Aруgа, јесUе ра� 'овора (с DацијенUом).
БуAући Aа се „исUорија” DацијенUа изражава у Dољу gовора, њен
оRјекU су Uи ефекUи значења – симDUоми, снови, фанUазми, илу-
зије – које емDиричка Dсихолоgија може размаUраUи јеAино као
исечке Dонашања. Филозофија уDозорава Dсихолоgију, DоgоUово
Dсихолоgију Rихевиоралне Uеорије, Aа изворе симRоличкоg Dона-
шања не Uражи изван DоAручја љуAскоg (у ракунима, gолуRовима
или Dацовима), како је AоRро уочио Жак Лакан (Lacan, 1983,
str. 54). КонсUиUуишући човекову личносU и њеgову суARину, је-
зик је мноgо више оA DракUичноg рецеDUа за комуницирање и из-
ражавање иAеја. Психолоgија не UреRа Aа DосмаUра човека као
сUвараоца и gосDоAара језика, јер језик јесUе и осUаје човеков су-
верен, како су gоворили СарUр, ХајAеgер, ТуgенAхаU, Лакан (Sartre
1979, str. 63).

Слика мишљења коју gраAи еgзисUенцијална DсихоUераDија,
која у свом оDшUем сUраUеgијском Dравцу јесUе моAел и за насUо-
јања Aруgих UераDијских Dраваца који циљ DосUижу на Aруgи,
мање или више сличан начин, јесUе слика мишљења коју има фи-
лозофија. Не заRоравимо Aа је већ у самом имену филозофије са-
Aржан Dојам љуRави и Uежње за знањем и сDознајом, и Aа се на
основи филозофије DосUиже Aушевни мир, који је израз знања о
свеUу и живоUу. ЕgзисUенцијална DсихоUераDија, као и сви Aруgи
оRлици UераDије, и као Dсихолоgија у целини – Uеже исUом циљу.
ПиUање није само заш�о о�војено већ и заш�о �олико различи�о.

„АDсUракUно оRјекUивизирање нашеg искусUва DуUем фикUив-
них начела, оAносно начела која DоAражавају ексDерименUални
меUоA: Uу ми Dроналазимо AејсUво DреAрасуAа оA којих морамо
очисUиUи наше Dоље ако хоћемо Aа gа оRрађујемо Dрема њеgовој
ауUенUичној сUрукUури” (Lacan, 1983, str. 67). 

То је Uешко DосUићи Rез филозофије која нам може указаUи коли-
ко је и сам Dојам Dраве науке AеgраAиран у 
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„DозиUивисUичком DревраUу који је, DосUављајући AрушUвене на-
уке у врх зAања ексDерименUалних наука, у сUвари AрушUвене на-
уке Aовео у DоAређен Dоложај” (Lacan 1983, str. 67). 

„ЉуAи су Rића која Aеле DросUор о коме физика нишUа не зна.” 

У Uоме се није Uешко сложиUи с ПеUером СлоUерAијком (Sloterdijk
2010, str. 83). На DиUање gAе Rорави суRјекU, који Rи UреRало Aа ин-
Uересује Dсихолоgију мноgо више оA личносUи, селфа или маске,
Dсихолошко исUраживање Rи морало Aа Aâ оAgоворе који Dоказу-
ју Aа оно шUо се виAи на физикалном Dлану, као и оно чиме се Rа-
ве цивилне служRе – није нишUа Aруgо Aо лаж (Sloterdijk, 2010,
str. 83). Снаgа и самосвојносU знања којима расDолаже моAерна
Dсихолоgија UреRало Rи Aа Aолази оUуAа шUо Dозицију човека из-
мешUа из Aомена gеомеUрије и служRи за Dријаву Rоравка, како
Uо не Rез цинизма каже СлоUерAијк (Sloterdijk, 2010, str. 83). Изме-
шUање Dозиције човека Dсихолоgија ће оRавиUи ваљано ако, Dо-
лазећи оA Uоgа Aа је човекова DрироAа сваgAа љуAска DрироAа, за
љуAску сушUину узме оно шUо је још СDиноза узео: жељу. Жеља је
срце љуAскоg DосUојања и ценUрална DреокуDација Dсихоанали-
зе, али Rи UреRало Aа RуAе и ценUрална DреокуDација Dсихолоgије
као науке о Aуши у целини.

ПроRлем је у Uоме шUо еgзакUни смисао DрироAњака у Dсихо-
лоgу – Dа и оном као шUо је ФројA – не AоDушUа Aа филозофију
DрихваUи као неку науку, иако AециAирано каже Aа је оно шUо је
Uражио у меAицини AоRио у филозофији. Филозофији се може
DриgовориUи Aа Dружа RесDрекорно Dовезану слику свеUа, Aа
Dрецењује сазнајну вреAносU лоgичких оDерација, Aа верује у ин-
Uуицију као извор знања и Aа се оAала анимисUичким наклоно-
сUима јер верује у чароRно својсUво речи и уUицај мишљења на
сUварносU. Без речи, оAносно Rез мисли и њеноg маgичноg носио-
ца – речи, Uешко је замислиUи Rило које оUкриће. Али, није Uешко
сложиUи се с Томасом Маном Aа филозофија сUварно сUоји ис-
DреA и изнаA DрироAних наука и Aа се сва меUоAика и еgзакUносU
налазе у служRи њене AуховноисUоријске воље. ИAући Aо крајно-
сUи, моgло Rи се рећи Aа наука није никаAа Aошла ни Aо каквоg оU-
крића ако је филозофија није за њеgа ауUоризовала или на њеgа
уDуUила (Mann, 1952, str. 97). Данашња филозофија, како је gово-
рио Јирgен ХаRермас, има заAаUак Aа у наукама DоAсUакне јаке
сUраUеgије Uеорије насDрам емDирисUичкоg елеменUаризма и
инAукционизма (Šarčević, 2010, str. 39). За Dсихолоgију је Uо to be,
or not to be. Дакако, с филозофијом, која се као и Dсихолоgија Rави
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„смислом �ивс�вовања” и DуUевима Aа се он оUкрије или разуме у
начину на који човек оRликује своју еgзисUенцију. И Dсихолоgија
и филозофија смисaо RивсUвовања UреRа Aа Uраже у самом начи-
ну DосUојања љуAскоg Rића. Филозофија нам указује Aа човек има
DосеRан начин DосUојања, који ХајAеgер назива „UуRивсUвовање”
(Dasein), који се не може о�јашњава�и као шUо се оRјашњавају
DреAмеUи DрироAних наука, већ gа UреRа разумева�и на основу
њеgових Aоживљаја и Aуховноg сUварања. ЕмDиријски елеменUа-
ризам, о коме gовори ХаRермас, Uу може RиUи оA мале корисUи,
јер схва�и�и нешUо значи, како каже Пол Валери, AокучиUи узрок
оноga шUо човека Dокреће (Valéry, 2005, str. 80). ОA Uоgа DуU иAе ка
разумевању моgућносUи инAивиAуалноg самооAређивања и са-
моосUваривања, за које су филозофија и Dсихолоgија DоAјеAнако
заинUересоване и (са)оAgоворне.

ЕgзисUенцијална DсихоUераDија у којој је еgзисUенција схваће-
на као свесно, исDуњено и ка RивсUвовању окренуUо UуRивсUвова-
ње, Лаканово враћање ФројAу уз исDрављање самоg ФројAа несве-
сним које је сUрукUурирано као језик и Бионoва филозофскa
ревизијa ФројAа уз Dомоћ КанUа, Uако се Dсихички аDараU Aели на
Aве менUалне функције: функцију алфа, која оAgовара феномену
и чува суRјекU оA DсихоUичноg сUања, и функцију �е�а, која оAgо-
вара ноумену (сUвари Dо сеRи, иAеји) и разgолићује суRјекU, gово-
ре најарgуменUованије о Uоме колико је RлискосU Dсихолоgије и
филозофије сUварна AоRиU за Dсихолоgију.
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SUMMARY QUO VADIT PSYCHOLOGIA: A PHILOSOPHIA VEL AD PHILOSOPHIAM?

Where is psychology heading: away from philosophy or towards
it? It seems that psychology itself had to thematize, inter alia, both
scope and consequences of its “separation and individuation” from
philosophy and its own philosophical origins. Instead of having a
philosophical context, within which the previous psychological
knowledge existed, the contemporary psychology has been left to
metaphysics, meta-technique and mathematization for the purposes
of its growth as an empirical science, extolling the scientific method
conceived as a method of positive science, and loosing thus both its
“soul” and the soul as a proper object of study. Its avoidance to use
the word “soul” might be the best testimony thereof. Contemporary
psychology – as an essentially anti-philosophical psychology – has
placed the “psychological” in the physical, otorhinolaryngological or
ophthalmological content, researching mostly only simple empirical
relations. Such a psychology goes against its proper interests
precisely because its anti-philosophical orientation reduces its
research object to a physical fact prepared to enter exclusively math-
ematical operations. As opposed to that, a psychology maintaining
its relationship with philosophy would itself be an experience,
instead of being a mere theory. In place of psychology focusing on life
itself, as Heidegger suggested, and not only on sensations, impres-
sions based on touch, and memory factors, that what has been
happening is exactly the opposite. If psychology was to examine life
in its entire reality, it certainly wouldn’t be forced to become the true
philosophy, but the philosophical approach would only contribute to
increased critical and comprehensive nature of psychological
research. The manner in which the academic psychology perceives
both individual functions and the subject himself provides a sound
indicator of these “partial” objects of cognition. Those, in turn, as
partial perspectives of psychological knowledge, inevitably lead to a
multitude of psychologies. Only philosophy can represent the
common denominator containing the need for creation of a unique
science which does not imply the reduction of Multitude to One, but
instead implies the forbearance of such theoretical ‘outbursts’ of
prejudices against the concepts of “mental entities” and “psychic
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processes” that have characterized behaviorism. If Gilles Deleuze and
Félix Guattari can pose a question about what philosophy is, then the
psychologists could pose the same question. Especially since they
could receive significant assistance from philosophy “as a skill of
notion forming, inventing and production” (according to the teach-
ings of Guattari and Deleuze, among others). 

KEY WORDS: anti-philosophical psychology, existentialist philosophy, existential-
ist psychotherapy, sense of existence, divided subject, desire.


