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27. oktobra 2018 mineva 10 let od smrti prof. Maksa Tušaka, profesorja klinične
psihologije na Oddelku za psihologijo, FF UL. Trajno je zaznamoval obdobje akademske
klinične psihologije v času, ko je bil študij psihologije v Ljubljani edini v Sloveniji. Več kot
30 generacij psihologov ga je spoznalo kot markantnega človeka vsestranskih interesov,
strasti in talentov.
Bil je mentor 123 študentom pri diplomskih nalogah, 36 magistrskim študentom, 12
študentom kliničnopsihološkega svetovanja in 10 doktorjem znanosti. Neizbrisen pečat
je pustil tudi z delom v Psihološki študentski svetovalnici na Filozofski fakulteti, kjer je
desetletja pomagal številnim študentom v stiskah. Za svoje delo je prejel Veliko priznanje
Filozofske fakultete. Bil je tudi predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
na takratnem Ministrstvu za šolstvo in šport.
Na področju klinične psihologije je bila diagnostika eno od njegovih osrednjh zanimanj.
Med njimi še posebej projekcijske preizkušnje, npr. s pomočjo risanja in barv. Monografiji
Risarske preizkušnje in Risanje v psihodiagnostiki sta ključni na tem področju.
Njegova strast je bila psihologija živali, katere izraz sta tudi knjigi Psihologija konja in
Človek in žival: zdrava naveza. Skupaj z eno od hčerk, tudi psihologinjo, sta orala ledino
na področju z živalmi podprte psihoterapije (AAT) v Sloveniji. Na Oddelku za psihologijo je predaval tudi Komparativno
psihologijo. Posebej rad je imel konje. Ostale so anekdote in spomini na dogodke in goreče razlage v zvezi s konji in kasaškimi
dirkami.
Ko govorimo o Maksu Tušaku, ne moremo mimo njegovega dela in uspehov z vrhunskimi športniki v različnih individualnih
in skupinskih športih. Posebej rad je delal s smučarskimi skakalci. Na Fakulteti za šport v Ljubljani je ustanovil Laboratorij za
psihodiagnostiko in ga nekaj časa vodil. Na Oddelku za psihologijo je predaval Psihologijo športa. Njegovo znanje in izkušnje
s področja psihologije športa na nek način živijo naprej tudi z delom njegovega sina.
Ob spominih na sproščene trenutke, ko nas je Maks zabaval z rokohitrskimi čarovnijami, izvabil zvoke iz številnih
inštrumentov, ki jih je igral, zapel kakšno narodno pesem ali pa pričaral vzdušje iz njegove koroške mladosti, ki je popisano
v črticah Vse te uštne liete moje, se rojeva otožnost. Vendar, z minevanjem časa praznino ob izgubi in otožnost vse bolj polni
zavedanje pomena stvari, ki so trajnejše od nas. Maksu se za to ne moremo več zahvaliti, lahko pa to, kar nas je obogatilo,
prenesemo drugim.
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