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Į V A D A S

| šį pataisytą leidimą aš stengiausi įtraukti svarbiausias pastarųjų šešiolikos 
metų pamokas. Jų būta gana reikšmingų. Nors iš naujo rašyti teko nedaug, 
šias pataisas laikau realiomis ir išsamiomis -  knygos esmė pakeista reikšmin
gais aspektais, kuriuos toliau aptarsiu detaliau.

Kai ši knyga pasirodė 1954 m., joje iš esmės stengiausi veikiau remtis jau 
egzistuojančiomis klasikinėmis psichologijos teorijomis, negu mesti joms iš
šūkį ar sukurti su jomis besivaržančią psichologijos teoriją. Šia knyga mėgi
nau išplėsti asmenybės sampratą praturtindamas ją „aukštesniųjų“ žmogaus 
prigimties lygmenų analize. Iš pradžių net ketinau pavadinti savo knygą Žmo
gaus prigimties aukštumos (Higher Ceilings for Human Nature). Jeigu prireiktų 
jos temą išreikšti vienu sakiniu, būčiau nusakęs ją taip: be to,, ką mano laiko 
psichologinės teorijos pasakė apie žmogaus prigimtį, žmogus turi ir aukštes
niąją prigimtį, kuri, būdama instinktoidinė (instinctoid), yra svarbi jo esmės 
dalis. Jei man būtų leista pridurti dar vieną sakinį, aš būčiau pabrėžęs iš esmės 
holistinę žmogaus prigimtį prieštaraudamas analitiniam-skaidančiam-ato- 
mistiniam-niutoniškajam biheiviorizmo ir Freudo psichoanalizės požiūriui.

Kitaip sakant, konstruodamas savo teoriją, aš nedvejodamas pasinaudo
jau jau sukauptais eksperimentinės psichologijos ir psichoanalizės duomeni
mis. Taip pat perėmiau psichologijos empirinę ir eksperimentinę dvasią bei 
demaskuojančią, žmogaus psichikos gelmes siekiančią psichoanalizės nuo
statą, tačiau atmečiau vienos ir kitos suformuotą žmogaus vaizdinį. Mano 
knyga įkūnijo kitokią žmogaus prigimties filosofiją, naują žmogaus vaizdinį.

Tačiau tai, ką tuomet laikiau nesutarimais psichologų šeimoje, dabar jau, 
manyčiau, paaiškėjo esantis gana siauras naujos Zeitgeist* pasireiškimas -  tai 
nauja bendra ir viską aprėpianti gyvenimo filosofija. Si nauja „humanistinė“ 
Weltanschauung** atrodo tapsianti nauju, kur kas daugiau žadančiu bei įkve

* Laiko dvasia (vok.).
** Pasaulėžiūra (vok.).
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piančiu būdu aiškinti visas žmogaus pažinimo sritis ir kartu kiekvieną iš jų, 
pavyzdžiui, ekonomiką, sociologiją, biologiją, ir visas profesijas, kaip antai 
teisę, politiką, mediciną, taip pat aiškinti visas socialines institucijas -  šeimą, 
švietimą, religiją, etc. Tad peržiūrėjau savo knygą remdamasis šiuo asmeniniu 
įsitikinimu ir, šios naujos pasaulėžiūros įkvėptas, į jau išryškėjusį joje psicho
logijos kūną įauginau ir tikėjimą, kad naujasis požiūris byloja apie daug pla
tesnį pasaulėvaizdį bei išsamesnę gyvenimo filosofiją ir kad šis aspektas jau 
išskleistas tiek, kad pakankamai įtikintų, tad ir vertinti jį derėtų rimtai.

Norėčiau užsiminti apie tą erzinantį faktą, jog šią pačią tikriausią re
voliuciją (turiu galvoje naują žmogaus, visuomenės, gamtos, mokslo, tikrųjų 
vertybių, filosofijos vaizdinį) beveik visiškai ignoruoja intelektualinė ben
druomenė, ypač jos dalis, valdanti komunikacijos kanalus, kuriais informacija 
pasiekia išsilavinusią visuomenės dalį ir jaunimą. (Todėl ir pavadinau šį judė
jimą „nepastebėta revoliucija“.)

Daugumą šios intelektualinės bendruomenės narių paženklinusi gili ne
viltis ir cinizmas kartais išsigimsta į tulžingai graužiančią neapykantą ir žiau
rumą. Iš esmės jie neigia galimybę patobulinti žmogaus prigimtį ir visuome
nę, rasti esmines žmonių vertybes, apskritai neigia gyvenimo meilę.

Abejodami sąžiningumo, gerumo, dosnumo, meilės realumu, jie per
žengia bet kokio protingo skepsio ribas ir, nesutramdydami teisiančios savo 
nuostatos, pereina į aktyvų priešiškumą susitikę su žmonėmis, kuriuos pa
šaipiai niekina kaip kvailius, „berniukus skautus“, kietagalvius, naivuolius, 
geradarius, „polianas“*. Toks aršus pykčio išliejimas, neapykanta, draskyma- 
sis pranoksta paprastą panieką. Kartais tai atrodo kaip įnirtinga kontrataka 
prieš tai, kas jiems pasirodo tižgaulia pastanga juos apkvailinti, apgauti, iš jų 
pasišaipyti. Manau, kad psichoanalitikas įžvelgtų tokiame elgesyje pykčio ir 
keršto už patirtus nusivylimus dinamiką.

Tokiai nevilties subkultūrai, tokiai „aš vis tiek tave užgraušiu“ nuosta
tai, tokiai kontrmoralei, kai grobuoniškumas ir neviltis yra realūs, o gera va
lia -  ne, aiškiai prieštarauja humanistinės psichologijos teorijos, o kartu ir 
tie pradiniai duomenys, kurie pateikti tiek šioje knygoje, tiek daugelyje bib
liografijoje nurodytų šaltinių. Nors vis dar būtina labai atsargiai teigti, kad

* Poliana -  Eleanor Porter knygos herojė, mergaitė optimistė, kuri nuolat laukia pykstant 
ką nors gera.
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pačioje žmogaus prigimtyje slypi „gerumo“ prielaidos (žr. septintą, devintą, 
vienuoliktą ir šešioliktą skyrius), jau nedvejodami galime atsikratyti nevil
tį varančio įsitikinimo, kad žmogaus prigimtis yra iš esmės išsigimėliška ir 
bloga. Toks įsitikinimas jau nėra vien skonio dalykas. Užsispyręs jo laikytis 
gali tik aklas ar neišmanėlis, tas, kuris atsisako pripažinti faktus. Tad tokį 
įsitikinimą derėtų laikyti asmenine projekcija, o ne apgalvota filosofine ar 
moksline nuostata.

Humanistinės ir holistinės mokslo sampratos, pristatomos pirmuosiuo
se dviejuose skyriuose ir B priede, buvo iš esmės patvirtintos daugelio pa
skutiniojo dešimtmečio atradimų, o ypač puikios Michaelo Polanyio kny
gos Individualus patinimas (Personal Knowledge, 376). Mano paties knyga 
Mokslo psichologija (The Psychology of Science, 292) pratęsia daugelį jo idėjų. 
Šios knygos nedviprasmiškai prieštarauja klasikinei, tradicinei mokslo filo
sofijai, kuri dar per daug vyrauja, ir pasiūlo kur kas geresnį mokslinio asmens 
tyrimo pakaitalą.

Holistinio požiūrio stengiausi laikytis per visą šią knygą, tačiau sodresnė 
ir galbūt sudėtingesnė interpretacija pateikiama B priede. Akivaizdu, jog ho
lizmas -  teisinga nuostata: juk ir Visata yra viena ir susieta, bet kuri visuome
nė yra viena ir susieta, bet kuris asmuo yra vienas ir susietas. Ir vis dėlto ho- 
listinė nuostata sunkiai įsitvirtina, ja nėra vadovaujamasi kaip pasaulėžiūra, o 
turėtų būti. Pastaruoju metu vis labiau linkstu manyti, kad atomistinis mąsty
mo būdas yra švelnios formos psichopatologija ar bent jau vienas iš kognity- 
vinio nebrandumo sindromo aspektų. Holistinė mąstysena ir pasaulėvaizdis 
atrodo visiškai natūraliai ir automatiškai priimtini sveikesniems, save aktua
lizuojantiems žmonėms, tačiau nepaprastai sunkūs menkiau išsivysčiusiems, 
nebrandiems, ne tokiems sveikiems žmonėms. Žinoma, šiandien tai dar tik 
įspūdis, tad nenoriu šios temos per smarkiai akcentuoti. Tačiau manau, kad 
visai teisėtai galėčiau pasiūlyti ją kaip hipotezę, kurią reikėtų patikrinti, ir tai 
padaryti palyginti lengva.

Motyvacijos teorija, kurią pateikiau trečiame-septintame skyriuose ir 
prie kurios šiek tiek grįždavau visoje knygoje, turi įdomią istoriją. Ji, pirmiau
sia 1942 m. pristatyta psichoanalitikų bendruomenei, buvo bandymas integ
ruoti į vieną teorinę struktūrą tuos tiesos fragmentus, kuriuos man atskleidė 
Freudo, Adlerio, Jungo, D.M.Levy’io, Frommo, Horney ir Goldsteino kūri
niai. Gana padrika mano paties psichoterapinė patirtis man padėjo suvokti,
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kad kiekvienas iš šių autorių sakė tiesą, kuri įvairiu metu gali būti pritaikyta 
įvairiems asmenims. Man rūpėjo grynai klinikinis klausimas: kokios anksty
vosios deprivacijos sukelia neurozę? Kokie psichiką veikiantys vaistai gydo 
neurozę? Kokia yra neurozės profilaktika? Kokia tvarka derėtų skirti psichinį 
poveikį turinčius medikamentus? Kurie jų stipriausi? Kurie svarbiausi?

Galėtume sakyti, jog ši teorija pasirodė esanti sėkminga klinikiniu, so
cialiniu ir asmenybiniu, tačiau ne laboratoriniu ir eksperimentiniu požiūriu. 
Ji puikiai atitiko daugelio žmonių asmeninę patirtį ir dažnai tapdavo jiems 
struktūriška teorija, padedančia jiems suvokti jų pačių vidinį gyvenimą. Dau
guma žmonių patiki šia teorija tiesiogiai, asmeniškai, subjektyviai. Tačiau jai 
vis dar trūksta eksperimentinio verifikavimo ir patvirtinimo. Aš dar neįsten
giau sugalvoti, kaip sėkmingai išbandyti ją laboratorijoje.

Iš dalies šį galvosūkį man padėjo išspręsti Douglasas McGregoras (332), 
kuris pritaikė šią motyvacijos teoriją industrinei situacijai. Ja pasirėmė ne tik 
sutvarkydamas savo stebėjimais gautą medžiagą bei duomenis, ji padėjo jam 
tuos duomenis panaudoti retrospektyviai, kaip teorijos patvirtinimo ir verifi
kavimo šaltinį. Būtent iš šios srities, o ne iš kokios nors laboratorijos turėčiau 
gauti empirinį savo teorijos patvirtinimą. (Pavyzdžių, paremiančių mano teo
riją, pateikta bibliografijoje.)

Kaupdamas savo teorijos patvirtinimus iš šios bei kitų gyvenimo sričių, 
aš išsiaiškinau štai ką: kai kalbame apie žmonių poreikius, turime galvoje jų 
gyvenimo esmę. Kaip aš galėjau tikėtis, kad šią esmę galima patikrinti kokioje 
gyvūnų laboratorijoje ar kad ją patvirtins laboratorijos mėgintuvėlyje vykstą 
reiškiniai? Akivaizdu, kad norint ją patikrinti, reikia žinoti viso žmogaus gy
venimo situaciją jo socialinėje aplinkoje. Būtent ši situacija ir patvirtins mano 
teoriją arba ją paneigs.

Klinikinės-terapinės ketvirtojo skyriaus temos ištakos akivaizdžios, nes 
jame daugiau gilinamasi į neurozę sukeliančius veiksnius negu į psichotera
peutui lengvai suprantamus motyvus, pavyzdžiui, inerciją ir tingumą, juslinius 
malonumus, sensorinio stimuliavimo ir veiklos poreikį, absoliutų mėgavimąsi 
gyvenimu arba jo trūkumą, polinkį išsaugoti viltį ar pulti į neviltį, tendenciją 
daugiau ar mažiau regresuoti dėl baimės, nerimo, stokos ir t.t. poveikio, o ką 
jau minėti aukščiausias žmogaus vertybes, kurios taip pat yra motyvuojantys 
veiksniai, kaip antai grožis, tiesa, tobulumas, užbaigtumas, teisingumas, tvar
ka, nuoseklumas, harmonija, etc.
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Trečiajam ir ketvirtajam skyriams papildyti rekomenduočiau savo kny
gos Būties psichologijos link (Towards a Psychology of Being, 295) trečią, ketvir
tą ir penktą skyrius, savo veikalo Eupsichikos valdymas (.Eupsychian Manage
ment, 291) skyrių „Žemesnieji skundai, aukštesnieji skundai ir metaskundai“ 
(„Lower Grumbles, Higher Grumbles and Metagrumbles“) ir savo kūrinį 
Metamotyvacijos teorija: vertybinio gyvenimo biologinės šaknys (A Theory ofMe- 
tamotivation: the Biological Rooting of the Value-Life, 314).

Žmogaus gyvenimo niekada neperprasime, kol neatsižvelgsime į aukš
čiausius jo siekius. Augimą, savęs aktualizavimą, stengimąsi būti sveikam, 
tapatumo ir autonomijos paieškas, tobulumo troškimą (tinka ir visi kiti ver
žimosi „aukštyn“ apibūdinimai) šiandien jau turime nedvejodami pripažinti 
kaip plačiai įsitvirtinusią ir galbūt universalią žmogaus tendenciją.

Tačiau egzistuoja ir kita -  regresavimo, baimės, savęs menkinimo -  ten
dencija, kurią itin lengva pamiršti šiais mūsų apsinuodijimo „asmenybės augi
mu“ laikais, ypač nepatyrusiems paaugliams. Manau, kad tinkama profilakti
ka, apsauganti nuo tokių iliuzijų, yra deramas psichopatologijos bei gelminės 
psichologijos išmanymas. Tenka pripažinti, kad daugelis žmonių pasirenka 
veikiau tai, kas blogiau, negu tai, kas geriau, kad augimas dažnai būna skaus
mingas procesas, todėl kartais jo ir vengiame, kad mes ne tik vertiname ge
riausias savo galimybes, bet jų ir baiminamės (314), kad mūsų visų požiūris į 
tiesą, grožį bei dorumą labai dviprasmiškas, nes jų trokšdami, mes sykiu jų ir 
gąsdinamės (295). Psichologai humanistai turėtų dar kartą perskaityti Freu- 
dą kreipdami dėmesį į jo pateikiamus faktus, ne į jo metafiziką. Aš taip pat 
norėčiau rekomenduoti ypač įžvalgią Hoggarto (196) knygą, kuri tikrai padės 
mums suprasti, kaip aistringai menkesnio išsilavinimo žmones, apie kuriuos 
rašo šis autorius, traukia tai, kas vulgaru, banalu, pigu ir dirbtina.

Ketvirtas skyrius ir šešto skyriaus dalis „Instinktoidinė pamatinių po
reikių prigimtis“ („The Instinctoid Nature of Basic Needs“) yra mano tikrųjų 
žmogaus vertybių sistemos pagrindas, tai visiems žmonėms naudingi dalykai, 
kurie patys save pagrindžia, kurie iš esmės geri ir trokštami, tad jiems nerei
kia daugiau jokio pateisinimo. Tai vertybių hierarchija, kylanti iš pačios žmo
gaus prigimties esmės. Šių dalykų ne tik nori ir trokšta visi žmonės, jie būtini 
tam, kad žmogus išvengtų ligų ir psichopatologijos. Kitais žodžiais sakant, šie 
pamatiniai poreikiai ir metaporeikiai (314) kartu yra ir vidiniai pastiprintojai 
(;reinforcers), nesąlyginiai stimulai, kurie gali būti panaudojami ir kaip įvairių
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rūšių instrumentinio mokymo bei formavimo pagrindas. Tai reiškia, jog gy
vūnai ir žmonės tam, kad pasiektų šias esmines gėrybes, praktiškai yra pasi
ruošę išmokti viską, kas jiems laiduos šias pagrindines vertybes.

Manau, būtinai, tegul ir prabėgomis, turėčiau paminėti dar tai, kad tei
sėta ir produktyvu instinktoidinės prigimties pamatinius poreikius bei meta- 
poreikius laikyti teisėmis, ne tik poreikiais. Tai suprantame vos tik pripažinę, 
kad žmonės turi teisę būti žmogiškomis būtybėmis ta pačia prasme, kaip 
katės turi teisę būti katėmis. Tam, kad pasiektume visišką žmogiškumą, šie 
poreikiai ir metaporeikiai privalo būti patenkinti, tad juos galime vadinti ir 
prigimtinėmis teisėmis.

Poreikių ir metaporeikių hierarchija pravertė man dar ir kitu požiūriu. 
Aš išsiaiškinau, kad ja galima pasinaudoti kaip švedišku stalu, kai žmonės 
gali vaišintis pagal savo skonį ir apetitą. Kitaip sakant, visoks asmens elgesio 
motyvacijos vertinimas skatina atsižvelgti ir į vertintojo charakterį. Jis paren
ka motyvus, su kuriais susies stebimojo elgesį, pavyzdžiui, vadovaudamasis 
savo bendra optimistiška ar pesimistiška nuostata. Pastebėjau, kad pesimis
tinė nuostata šiais laikais pasirenkama kur kas dažniau, taip dažnai, jog at
rodo pravartu būtų pavadinti šį reiškinį „motyvacijos nužeminimu“. Trumpai 
paaiškinant, tai polinkis pasirinkti ne vidutiniojo lygmens, bet žemesniojo 
lygmens, ne aukštesniojo lygmens, bet vidutiniojo lygmens poreikius. Grynai 
materialistinei motyvacijai atiduodama pirmenybė prieš socialinę ar meta- 
motyvaciją arba prieš visų trijų derinį. Tai savotiškas paranoją primenąs įta
rumas, žmogaus prigimties nuvertinimo forma, kurią man dažnai teko ste
bėti, bet kuri, kiek žinau, nebuvo sėkmingai aprašyta. Manau, kad bet kuri 
užbaigta motyvacijos teorija privalo įtraukti ir šį papildomą kintamąjį.

Neabejoju, kad idėjų istorikas įvairių laikotarpių įvairiose kultūrose ne
sunkiai ras gausių pavyzdžių pailiustruoti abi bendras tendencijas, tiek žmo
gaus motyvacijos žeminimo, tiek jos aukštinimo. Šiuo metu, kai rašau šią kny
gą, mūsų kultūrai būdinga aiški visuotinė tendencija nužeminti motyvaciją. 
Ką nors aiškindami, smarkiai piktnaudžiaujame per dažnai remdamiesi že
mesniaisiais poreikiais, o į aukštesniuosius ar metaporeikius atsižvelgiame ap
verktinai retai. Manau, šios tendencijos pagrindas -  ne tiek empiriniai faktai, 
kiek išankstinė nuostata. Man atrodo, jog aukštesnieji poreikiai ir metaporei
kiai kur kas labiau determinuojantys, negu įsitikinę mano tiriamieji subjektai, 
ir tikrai daugiau, negu drįsta pripažinti šiuolaikiniai intelektualai. Akivaizdu,
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jog tai empirinis ir mokslinis klausimas, ne mažiau akivaizdu ir tai, jog jis per 
daug svarbus, kad galėtume palikti jį svarstyti uždaroms ir savoms grupėms.

Į penktą skyrių apie poreikių tenkinimo teoriją aš įtraukiau ir skirsnį apie 
poreikių tenkinimo patologiją. Prieš kokius penkiolika ar dvidešimt metų 
tikrai nebuvome pasirengę patvirtinti, kad pasiekus tai, ką stengėmės pasiekti, 
tai, kas turėjo padaryti mus laimingus, gali būti patologinių padarinių. Kartu 
su Oscaru Wilde’u mes išmokome bijoti savo troškimų, nes jų išsipildymas 
gresia virsti tragedija. Atrodo, kad tai gali įvykti bet kuriame motyvaciniame 
lygmenyje -  ir materialiniame ar tarpasmeniniame, ir transcendentiniame.

Sis netikėtas atradimas mums parodė, kad pamatinių poreikių patenki
nimas dar automatiškai nesuteikia vertybių sistemos, kuria individas galėtų 
tikėti ir kuriai jis galėtų įsipareigoti. Kaip tik paaiškėjo, kad vienas iš įmano
mų pamatinių poreikių patenkinimo padarinių gali būti nuobodulys, tikslo 
praradimas, anomija ir pan. Atrodytų, kad mes geriausiai funkcionuojame 
tada, kai siekiame kažko, ko mums trūksta, kai trokštame kažko, ko netu
rime, kai savo galias sutelkiame savo troškimui patenkinti. Paaiškėja, kad 
poreikio patenkinimo būsena nebūtinai sutampa su laimės ar pasitenkinimo 
būsena. Sykiu tai ir abejonių būsena, kai ne tik išsprendžiamos problemos, 
bet ir iškyla naujų.

Sis atradimas implikuoja, jog daugeliui žmonių vienintelis prasmingo 
gyvenimo apibrėžimas, kurį jie galėtų suprasti, yra „neturėti ko nors iš esmės 
svarbaus ir to siekti“. Tačiau žinome, kad gyvenimas save aktualizavusiems 
asmenims, net ir patenkinus visus jų pamatinius poreikius, įgauna tik daugiau 
prasmės, nes tuomet jie gali gyventi, kaip sakoma, Būties srityje (295). Taigi 
įprasta ir plačiai paplitusi prasmingo gyvenimo filosofija yra klaidinga arba 
bent jau nebrandi.

Manau, kad man pavyko nubrėžti ryškesnius kontūrus ir „skundų teo
rijai“ (291), kaip ją pavadinau. Trumpai šnekant, pastebėjau, kad poreikių 
patenkinimas suteikia tik laikiną laimę, kurią savo ruožtu pakeičia kitas ir, 
viliamės, aukštesnio lygmens nepasitenkinimas. Atrodo, kad žmogaus viltis 
dėl amžinosios laimės taip niekada ir neišsipildo. Žinia, laimė mus aplanko, 
ji pasiekiama, reali. Bet atrodo, turime susitaikyti, kad savo prigimtimi ji 
greit praeinanti, ypač jei šnekame apie stipresnės laimės formas. Viršūnių 
išgyvenimai trumpi, jie ir negali ilgai trukti. Stipri laimė epizodiška, ji ne
trunka amžinai.
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Tačiau jau tai prilygsta užmojui peržiūrėti laimės teoriją, kuri valdė mus 
tris tūkstančius metų ir nulėmė tokias mūsų sampratas kaip dangaus, Rojaus 
sodo, gero gyvenimo, geros visuomenės, gero žmogaus. Mūsų meilės istorijos 
tradiciškai baigdavosi taip: „Ir jie gyveno ilgai ir laimingai“. Tokia buvo ir 
mūsų socialinio tobulėjimo bei socialinių revoliucijų teorijų pabaiga. Mes per 
daug tikėjome, todėl ir nusivylėme visiškai realiu, nors ir ribotu, mūsų visuo
menės tobulėjimu. Mes nusivylėme ir diduma pranašumų, tokių kaip prof
sąjungos, moterų teisė balsuoti, tiesioginiai senato rinkimai, diferencijuotas 
pajamų mokestis bei daugybe kitų patobulinimų, kuriuos įkūnijome Konsti
tucijos papildymuose. Kiekvienas iš šių patobulinimų žadėjo „aukso amžių“, 
amžiną laimę, galutinį visų problemų sprendimą. Įvykę faktai teatnešė nu
sivylimą. Bet nusivylimas reiškia, kad per smarkiai vylėmės. Tad galėtume 
aiškiai pasakyti, kad pagrįstai galime tikėtis šių geresnių dalykų. Tačiau nėra 
jokio pagrindo viltis pasiekti tobulumą arba sukurti amžiną laimę.

Dar noriu atkreipti dėmesį į tai, kas beveik visuotinai praleidžiama pro 
akis, nors atrodytų yra taip akivaizdu, -  būtent, kad tą palaimą, kurią jau pa
siekėme, priimame už gryną pinigą, kad ją užmirštame, išstumiame iš sąmo
nės, pagaliau nė nevertiname, bent tol, kol visa tai iš mūsų neatimta (žr. taip 
pat 483). Pavyzdžiui, dabar, 1970 m. sausio mėnesį man berašant šį įvadą, 
Amerikos kultūrai būdinga tai, kad dauguma nesusimąstančių ir lėkštų žmo
nių tarsi klastotes, tarsi tai, kas neturi jokios vertės, už ką neverta pakovoti, 
ko neverta saugoti ar vertinti vien dėl to, kad visuomenė dar nėra tobula, nu
braukia neabejotinus laimėjimus ir patobulinimus, už kuriuos kautasi, kurių 
siekta per pastaruosius šimtą penkiasdešimt metų.

Toks pavyzdys, kaip šiuolaikinė moterų kova už „išsilaisvinimą“, geriau
siai pailiustruotų šį sudėtingą, bet mums itin opų vertybių įkainojimą iš nau
jo, nors galėčiau parinkti ir tuzinus kitų; jis puikiai parodo ir tai, koks dicho- 
tomiškas ir linkęs skaldyti žmogaus mąstymas, kaip jam trūksta hierarchinio, 
integruojančiojo prado. Apskritai galėtume sakyti, jog šiandien mūsų kul
tūroje jaunos merginos svajonė, neleidžianti jai pažvelgti toliau, dažniausiai 
yra sutikti vyriškį, kuris ją pamiltų, suteiktų jai namus, kuris padovanotų jai 
kūdikį. Savo fantazijose vėliau ji laimingai gyvena. Tačiau iš tikrųjų nesvar
bu, kaip aistringai ji trokšta namų ar kūdikio, ar mylinčio vyriškio, anksčiau 
ar vėliau šiomis Dievo dovanomis ji pasisotina, jos ima atrodyti savaime jai 
priklausančios; moteris pajunta nerimą, nepasitenkinimą, tarsi kažko trūktų,
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tarsi reikėtų siekti kažko daugiau. Dažna klaida, kurią padaro moteris, yra ta, 
kad namus, kūdikį ir vyrą ji ima vertinti it tikro gyvenimo klastotes, kartais 
net kaip spąstus, įkalinimą, tada pajunta aukštesnius poreikius ir trokšta pa
tenkinti juos arba-arba būdu, pavyzdžiui, ji nori profesinio darbo, laisvės ke
liauti, asmeninės autonomijos ir kitų dalykų. Ir skundų teorija, ir hierarchinio 
poreikių integravimo teorija aiškina, jog tik nebrandi ir neišmintinga asme
nybė šias alternatyvas vertina kaip viena kitą paneigiančias. Teisingiausia apie 
tokią nusivylusią moterį manyti, kad ji nuoširdžiai stengiasi išsaugoti viską, 
ką ji jau turi, ir tuomet -  visai kaip profesinės sąjungos -  reikalauti daugiau! 
Tai reiškia, kad jai tiesiog patiktų išsaugoti tai, ką gero jau turi, ir prie šito 
pridurti daugiau. Tačiau atrodo, jog net ir šioje srityje dar nesame išmokę 
amžinosios pamokos: kad ir ko moteris trokštų, karjeros ar kitų dalykų, vos 
tik ji tai pasieks, visas procesas kartosis iš naujo. Po laimingumo, pakylėtumo, 
išsipildymo laikotarpio neišvengiamai ateina metas, kai visa turima imame 
laikyti savaime suprantamais dalykais, kai vėl pradedame nerimauti, pajunta
me nepasitenkinimą trokšdami daugiau!

Kaip realią galimybę aš siūlau apmąstyti tai, kad jei mes iki galo per- 
prastume šiuos žmogaus bruožus, jei įstengtume atsižadėti amžinos ir neper
traukiamos laimės sapno, jei susitaikytume su tuo faktu, kad ekstazė yra pra
skriejanti būsena, kurią neišvengiamai pakeičia nepasitenkinimas, troškimas 
daugiau, tuomet ir daugumai įmanytume išaiškinti tuos dalykus, kurie savai
me suprantami save aktualizavusioms asmenybėms -  būtent vertinti kiek
vieną Dievo dovaną ir dėkoti už ją, vengti spąstų, į kuriuos stumia arba-arba 
pasirinkimas. Visiškai įmanoma, kad moteris gali pasiekti visa tai, ko kon
krečiai ji trokšta (būti mylima, namų, vaikų), ir tuomet, neatsisakant nieko iš 
to, ką davė minėtų poreikių patenkinimas, žengti iš moteriškumo į bendrą jai 
ir vyrams žmogiškumą, pavyzdžiui, visiškai išskleisti savo proto galias, visus 
savo talentus, kad ir kokiais ji būtų apdovanota, savo ypatingą savitą genijų, 
realizuoti individualybę.

Šeštame skyriuje „Instinktoidinė pamatinių poreikių prigimtis“ dėme
sį sutelkiu į visai kitus dalykus. Pastarajame dešimtmetyje įvykusi genetikos 
mokslo pažanga paskatino mus priskirti genams kur kas didesnę determinuo
jamąją galią palyginti su ta, kokią pripažinome prieš kokius penkiolika metų. 
Iš šių atradimų psichologams turbūt svarbiausi tie įvairūs dalykai, kurie gali at
sitikti X  ir Y chromosomoms: susidvejinimas, susitrejinimas, atitrūkimas, etc.
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Devintą skyrių „Ar destruktyvumas instinktoidiškas?“ taip pat gerokai 
pakeičiau atsižvelgdamas į šiuos naujus mokslo atradimus.

Gal šie nauji genetikos faktai padės man aiškiau išdėstyti savo požiūrį 
ir tiksliau perteikti jį skaitytojui. Kol kas ginčai dėl paveldimumo ir aplinkos 
vaidmens beveik tokie pat primityvūs kaip ir per pastaruosius penkiasdešimt 
metų. Vis dar blaškomės: viena vertus, remiamės pernelyg supaprastinta ins
tinktų teorija, lemiamais laikančia grynai gyvūniškus instinktus, kita vertus, 
linkstame visai atmesti instinktus pripažįstantį požiūrį ir lemiamu laikome 
aplinkos poveikį. Ir vieną, ir kitą požiūrį nesunku paneigti, mano įsitikinimu, 
jie abu tokie nepagrįsti, kad juos beveik galima pavadinti kvailais. Priešingai 
šioms poliarinėms nuomonėms, šeštame skyriuje ir toliau per visą knygą dės
toma teorija išreiškia trečiąją sampratą, būtent, kad žmonių rūšiai būdingi 
itin silpni rudimentiniai instinktai, nė iš tolo neprimenantys tikrųjų gyvūną 
valdančių instinktų. Šie instinktų rudimentai ir instinktoidinės tendencijos 
tokios silpnos, jog kultūra ir lavinimas jas nesunkiai užgožia, tad juos reikėtų 
laikyti kur kas galingesniais. Faktiškai psichoanalizės metodus ir kitas psichi
kos turinį atskleidžiančias terapijas, o ką jau kalbėti apie tapatumo ieškojimą, 
galime suvokti kaip priemones atlikti dar ir šią itin sudėtingą bei subtilią 
užduotį -  atskleisti, kokie už slepiančio išmoktų dalykų, papročio ir kultūros 
sluoksnio galėtų būti mūsų rudimentiniai instinktai ir instinktoidinės ten
dencijos, ta menkai teišryškėjanti esminė mūsų prigimtis. Trumpai, žmogus 
turi biologinę esmę, bet ji yra itin silpnai ir subtiliai determinuota, todėl rei
kalingi specialūs „medžioklės būdai“ jai atskleisti. Savo gyvūniškumą, savo 
priklausomybę rūšiai mums tenka atskleisti individualiai ir subjektyviai.

Tad išvada tokia: žmogaus prigimtis yra ypač lengvai formuojama, o tai 
reiškia, jog kultūra ir aplinka be ypatingų pastangų pajėgia ją sunaikinti ar 
suniokoti genų suteiktą jai potencialą, tačiau sukurti šio potencialo ar jo pa
gausinti kultūra neįstengia. Man tai atrodo ypač stiprus argumentas, kodėl 
visuomenė turėtų suteikti absoliučiai lygias galimybes kiekvienam į šį pasaulį 
ateinančiam kūdikiui. Kartu tai ir itin stiprus argumentas, pagrindžiantis po
zityvios visuomenės būtinumą, nes blogoje aplinkoje lengvai prarandamos 
arba sunaikinamos žmogaus galimybės. Sitai norėčiau pabrėžti šalia viso kito, 
ką jau buvau pasakęs apie tai, kad paprastas priklausymas žmonių rūšiai pa
grindžia ipso facto teisę tapti iki galo žmogiškam, būtent aktualizuoti visas 
galimas savo žmogiškąsias potencijas. Buvimas žmogumi ta prasme, kad esi



Į V A D A S

gimęs žmonių rūšies atstovu, turėtų būti apibrėžiamas ir kaip tapsmas žmo
gumi. Kūdikis yra žmogus tik potencialiai, jis privalo išaugti iki žmogiškumo 
visuomenėje, kultūroje ir šeimoje.

Anksčiau ar vėliau šis požiūris privers mus kur kas rimčiau nei iki šiol 
pažvelgti į individualius skirtumus bei į patį priklausymo žmonių rūšiai fak
tą. Šiuos individualius skirtumus mums teks išmokti įvertinti iš naujo ir su
prasti: i) jie ypač plastiški, paviršutiniški, lengvai pakeičiami, lengvai išstu
miami, tačiau jie skatina visokiausias subtilias patologijas. Iš čia kyla mūsų 
subtili užduotis: 2) pasistengti atskleisti kiekvieno individo temperamentą, 
konstituciją, paslėptus polinkius, kad jis galėtų nevaržomas ugdyti savo in
dividualų stilių. Tokia nuostata reikalaus iš psichologų daug daugiau nei iki 
šiol dėmesio atskleidžiant, kokia ta ne visada įžvelgiama psichologinė ir fi
ziologinė kaina, kokios tos kančios, kurias sukelia tikrosios savo prigimties 
polinkių paneigimas. Sykiu tai reiškia ir atidesnį termino „tinkamas augimas“ 
vartojimą kalbant apie visus amžiaus tarpsnius.

Pagaliau privalau nurodyti, kad mums teks pasiruošti tiems sukrečian- 
tiems padariniams, kurių rasis atsisakius socialinio neteisingumo alibi. Kuo 
labiau mažiname socialinį neteisingumą, tuo labiau matome, kaip sparčiai jį 
pakeičia „biologinis neteisingumas“, kurį lemia faktas, kad kūdikiai ateina į 
pasaulį atsinešdami skirtingą genetinį potencialą. Jei jau ryžtamės suteikti vi
sas galimybes atskleisti gerąsias kiekvieno kūdikio potencijas, vadinasi, pripa
žįstame ir skurdžias potencijas. Ką kaltinti, kai kūdikis gimsta su širdies yda, 
silpnais inkstais, su neurologiniais defektais? Jei kaltinti tokiu atveju tegalime 
gamtą, kaip tai atsilieps savigarbai individo, kurį „nuskriaudė“ pati gamta?

Siame skyriuje bei kituose savo darbuose aš pasitelkiu „subjektyvios 
biologijos“ sąvoką. Man ji atrodo itin naudingas įrankis užgrįsti plyšiui tarp 
subjektyvumo ir objektyvumo, fenomenologinio ir biheivioristinio požiūrių. 
Tikiuosi, atradimas, kad kiekvienas gali ir privalo studijuoti savo biologiją 
introspektyviai ir subjektyviai, bus naudingas ir kitiems, ypač biologams.

Destruktyvumui skirtas devintas skyrius buvo pakeistas iš esmės. Įtrau
kiau jį į platesnę blogio psichologijos kategoriją, išsamia šio vieno blogio 
aspekto analize tikėdamasis parodyti, kad įmanoma empiriškai ir moksliš
kai spręsti blogio problemą. Jos perdavimas empirinių mokslų jurisdikcijon 
mane įkvepia, kad mes visiškai pagrįstai galime tikėtis vis geriau perprasti 
blogį, o tai reiškia, kad galėsime daugiau padaryti jį įveikdami.
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Sužinojome, kad agresija determinuota genetiškai ir kultūriškai. Ypač 
svarbu atskirti sveiką agresiją nuo patologinės.

Lygiai kaip agresijos negalima kildinti nei vien iš visuomenės, nei vien iš 
žmogaus prigimties, taip jau dabar beveik aišku ir tai, kad blogis nėra nei vien 
socialinis, nei vien psichologinis padarinys. Tai gal ir per daug akivaizdu, kad 
dar reikėtų minėti, bet šiandien sutinkame daugybę žmonių, kurie ne tik įsi
tikinę šiomis nepagrįstomis teorijomis, bet ir vadovaujasi jomis.

Dešimtame skyriuje „Ekspresyvinis elgesio komponentas“ aš vartoju są
voką „apoloniškoji kontrolė“ pageidaujamai kontrolei apibūdinti, tai yra to
kiai, kuri ne tik nekelia grėsmės poreikių patenkinimui, bet kaip tik suteikia 
didesnių galimybių juos patenkinti. Šią sąvoką laikau nepaprastai svarbia tiek 
pačiai psichologijos teorijai, tiek taikomajai psichologijai. Ji padėjo man at
skirti (nesveiką) impulsyvumą nuo (sveiko) spontaniškumo, o šitoks atskyri
mas mūsų laikais itin reikalingas -  juk ypač jauniems žmonėms ir daugeliui 
kitų atrodo, kad bet kokia kontrolė neišvengiamai represyvi ir bloga. Tikiuosi, 
kad ši įžvalga bus naudinga kitiems, kaip naudinga buvo man pačiam.

Aš dar nepritaikiau šio naujojo konceptualinio įrankio tokioms senoms 
problemoms kaip laisvė, etika, politika, laimė svarstyti, bet tikiuosi, kad kiek
vienas rimtas į šias sritis besigilinantis mąstytojas netruks įvertinti jo reikš
mingumą bei jėgą. Psichoanalitikas veikiausiai atkreips dėmesį, kad šis spren
dimas šiek tiek primena Freudo malonumo ir realybės principų integravimą. 
O psichodinamikos teoretikui, tikiuosi, bus naudinga apmąstyti šių dviejų 
principų panašumus bei skirtumus.

Vienuoliktame skyriuje, skirtame savęs aktualizavimui, pašalinau vie
ną painiavos šaltinį, labai aiškiai taikydamas šią sąvoką tik vyresnio amžiaus 
žmonėms. Taikant manuosius savęs aktualizavimo kriterijus, jauni žmonės 
dar nėra savęs aktualizavę. Bent jau mūsų kultūroje jaunuoliai dar nėra įgavę 
tapatumo ar autonomijos, jie dar nespėję patirti laiko išmėginto, ištikimy
be sutvirtinto poromantinės meilės santykio, jie dar neradę savo pašaukimo 
altoriaus, ant kurio galėtų save atnašauti. Jie dar nesusikūrę savo vertybių 
sistemos, jie dar nėra pakankamai patyrę (atsakomybės už kitus, tragedijų, 
nesėkmių, laimėjimų, sėkmės), kad galėtų atsikratyti perfekcionistinių iliuzi
jų ir tapti realistais. Dažniausiai jie dar nesudarę santaikos su mirtimi, neiš
mokę būti kantrūs, dar nesužinoję, kiek blogio juose pačiuose ir kituose, kad 
taptų gailestingi; jie dar neturėjo pakankamai laiko išsiugdyti nešališką po-



žiūrį į tėvus ir vyresniuosius, jėgą ir autoritetą; jiems dar trūksta pažinimo ir 
išsilavinimo, kad taptų išmintingi, jie paprastai dar neįgiję drąsos pasirodyti 
nepopuliarūs, nesigėdyti atvirai pasirodyti dori ir t.t.

Kiekvienu atveju geresnė psichologinė strategija būtų atskirti subrendu
sio, visiškai žmogiško, save aktualizavusio žmogaus, kuris realizavęs ir aktua
lizavęs savo žmogiškąsias potencijas, sąvoką nuo bet kokio amžiaus tarpsnio 
sveikumo sąvokos. Tai galima išreikšti, kaip man paaiškėjo, gana prasminga 
ir tyrimui parankia sąvoka: „geras augimas savęs aktualizavimo link“ {good- 
growth-toward-self-actualization), Aš pakankamai daug tyrinėjau jaunus 
žmones, daugiausia studentus, kad įsitikinčiau, jog įmanoma atskirti „svei
kumą“ nuo „nesveikumo“. Man atrodo, kad sveiki jaunuoliai ir merginos dar 
linkę augti, jie mieli, net meilūs, jie nėra pikti, širdies gilumoje jie geraširdžiai 
ir altruistai (tik labai šito drovisi), slapta jie myli tuos vyresniuosius, kurie 
verti jų meilės. Jauni žmonės nėra tikri dėl savęs, jie dar nesusiformavę, ne
ramūs, nes tokių kaip jie tarp jų bendraamžių mažuma (jų asmeninės nuo
monės ir skoniai dažniau kategoriški, tiesmukiški, kilniau motyvuoti, tai yra 
doresni nei paprastai). Slapta jie išgyvena dėl žiaurumo, niekingumo ir gaujos 
dvasios, kuri taip dažnai valdo jaunus žmones.

Žinoma, aš nežinau, ar šis sindromas neišvengiamai perauga į savęs ak
tualizavimą, kokį aš jį aprašiau esant būdingą vyresnio amžiaus žmonėms. 
Tuo įsitikinti padės tik ilgėlesnės studijos.

Aš aprašiau save aktualizavusius subjektus kaip neribojamus tautiškumo. 
Galėčiau pridurti, kad jų neriboja klasė ir kasta. Mano tyrimai patvirtino, 
nors to ir tikėjausi a priori, kad turtai bei socialinis orumas sukuria palankes
nes sąlygas aktualizuoti save.

Kitas klausimas, kurio nenumačiau pirmajame knygos variante, buvo šis: 
ar tokie žmonės pajėgia gyventi tik su kitais „gerais“ žmonėmis ir tik gera
me pasaulyje? Mano ankstesni įspūdžiai, kuriuos, žinoma, reikėtų patikrinti, 
liudija, kad save aktualizavusios asmenybės iš esmės lanksčios, jos gali realiai 
adaptuotis prie visokių žmonių, visokios aplinkos. Manau, jie sugeba su gerais 
žmonėmis elgtis kaip su gerais, o su blogais elgtis kaip su blogais.

Dar vienas save aktualizavusių asmenų aprašymo papildymas kilo iš mano 
„skundų“ teorijos (291) ir plačiai įsikerojusio mūsų polinkio nevertinti to, ką 
pasiekėme patenkinę vienus savo poreikius, o gal net ir visai tai nubrauk
ti, tiesiog atsainiai numoti ranka. Save aktualizuojantys asmenys palyginti
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apsaugoti nuo to nelaimingumo, kuris trykšta būtent iš šios neišsenkančios 
versmės. Žodžiu, jie pajėgia jaustis „dėkingi“. Jie sąmoningai suvokia tą pa
laimą, kokia yra apdovanoti. Stebuklai, tegul ir pasikartojantys, yra stebuklai. 
Nepelnytos sėkmės, likimo dovanotos malonės suvokimas jiems garantuoja, 
kad gyvenimas brangus ir niekada netampa pilkas.

Mano atlikta save aktualizavusių asmenybių analizė davė, prisipažinsiu, 
didžiuliam mano palengvėjimui, puikių rezultatų. Galų gale aš smarkiai ri
zikavau, atkakliai stengdamasis įrodyti tai, kuo buvau įsitikinęs intuityviai, ir 
šio proceso metu išdrįsau paklibinti mokslinio metodo ir filosofinės kritikos 
pagrindinius kanonus. Pagaliau juk aš mečiau iššūkį toms taisyklėms, kurio
mis tikėjau, kurių pats laikiausi, tad žinojau, kad žengiu plonu ledu. Supran
tama, kad visų šių tyrinėjimų metu mane nuolat lydėjo nerimas, aš neišven
giau vidinių konfliktų ir abejonių savimi.

Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius jau prikaupta tiek mano po
žiūrį įrodančių bei patvirtinančių duomenų (žr. Bibliografiją), kad iš esmės 
nebūtų ko daugiau nerimauti. Tačiau puikiai žinau, kad mums vis dar kils 
pamatinių metodologinių ir teorinių problemų. Tai, kas jau padaryta, tėra 
pradžia. Dabar mums jau pasiekiami daug objektyvesni, sutartiniai ir neas- 
meniški save aktualizavusių (sveikų, visiškai žmogiškų, autonomiškų) indivi
dų atrankos metodai. Aiškiai nurodomi tarpkultūriniai tyrinėjimai. Bent jau 
mano nuomone, tikrai vienintelį patikrinamą patvirtinimą suteiks tik nuo
latinis individų stebėjimas nuo lopšio iki kapo duobės. Būtina tyrinėti visas 
gyventojų grupes, ne vien atrinkti, kaip aš dariau, tuos, kuriuos galėtume pa
vadinti Olimpinių žaidynių aukso medalininkais. Esu įsitikinęs, kad reikė
tų kur kas atidžiau patyrinėti tas pačias „nepagydomas“ nuodėmes bei ydas, 
kurios nesvetimos ir geriausiems žmonėms, tuomet geriau suvoksime, koks 
neįveikiamas yra blogis kaip žmogaus prigimties dalis.

Tokie tyrimai, neabejoju, pakeis mūsų mokslo (292), etikos ir vertybių 
(314), religijos (293), darbo, valdymo ir tarpasmeninių santykių (291) bei 
visuomenės (312) filosofiją, ir šiandien sunku net numatyti, ką dar. Be to, 
neabejoju, jog didžiulius socialinius bei švietimo pokyčius išvystume turbūt 
visiškai netrukus, vos tik mums pavyktų įdiegti savo jaunajai kartai, kad bū
tina atsisakyti nerealistiško perfekcionizmo, būtina liautis reikalavus, kad 
būtų tobuli žmonės, tobula visuomenė, tobuli mokytojai, tobuli tėvai, tobuli 
politikai, tobulos santuokos, tobuli draugai, tobulos organizacijos ir t.t. Nė
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vienas iš šių dalykų tobulas neegzistuoja ir paprasčiausiai negali egzistuoti, 
išskyrus trumpus greit pralekiančius viršūnių išgyvenimus, tobulo susiliejimo 
akimirksnius ir t.t. Tokie lūkesčiai, kaip byloja mums, tegul ir nepakankamas, 
žinojimas, yra iliuzija, jie neišvengiamai, negailestingai kelia nusivylimą, o 
su juo — pasibjaurėjimą, pyktį, depresiją, kerštą. Man paaiškėjo, kad didžioji 
blogio versmė kaip tik ir yra reikalavimas “Nirvaną dabar\“ Jeigu reikalauja
me tobulo vadovo ar tobulos visuomenės -  vadinasi, atsisakome pasirinkti 
tarp geresnio ir blogesnio. Jei tai, kas netobula, apibūdinama kaip blogis, vis
kas tampa blogiu, kadangi viskas netobula.

Taip pat tikiu, kad žvelgiant pozityviai, šiame didžiajame tyrinėjimų 
paribyje prasivers tikrasis žmogaus prigimties vertybių pažinimo šaltinis. Čia 
slypi vertybių sistema, religijos pakaitalas, idealizmo troškimo pasotinimas, 
normatyvinė gyvenimo filosofija, kurios, atrodo, reikia visiems žmonėms, ku
rios jie trokšta, o be jos tampa niekingi ir pikti, vulgarūs ir banalūs.

Psichologinė sveikata nėra vien gera subjektyvi savijauta, bet yra tinka
ma, tikra, reali. Šiuo požiūriu sveikata geriau nei „nesveikata“, ji pranašesnė 
už nesveikatą. Ji ne tik tinkama ir tikra, ji nuovokesnė, įžvelgia daugiau ir 
aukštesnių tiesų. Kitaip sakant, sveikatos trūkumas ne tik įstumia mus į siau
bingą būseną, tai ir aklumo forma, tai kognityvinė patologija, moralinė bei 
emocinė netektis. Negana to, tai luošumo atmaina, sugebėjimų prarastis, tai 
nuskurdintas mūsų sugebėjimas daugiau padaryti ir daugiau pasiekti.

Tegul ir ne kažin kiek esama sveikų žmonių. Juk jau buvo aiškiai paro
dyta, kad sveikata su visomis jos vertybėmis -  tiesa, gėriu, grožiu -  egzistuoja, 
vadinasi, ji iš principo pasiekiama realybė. Tiems, kurie nori matyti, o ne būti 
akli, kurie nori jaustis gerai, o ne blogai, kurie nori būti sveiki, o ne luoši, 
patarčiau siekti psichologinės sveikatos. Visi prisimena mažylę, kuri paklaus
ta, kodėl gėris geriau negu blogis, atsakė: „nes jis gražesnis“. Laikydamiesi 
tos pačios samprotavimo logikos, nesunkiai parodytume, jog gyventi „gero
je visuomenėje“ (broliškoje, sinerginėje, teikiančioje pasitikėjimą visuome
nėje; T teorija) geriau, negu gyventi džiunglių visuomenėje (autoritariškoje, 
priešiškoje, hobsiškojo tipo visuomenėje; X  teorija) tiek biologinių, medici
ninių ar darviniškų išlikimo vertybių požiūriu, tiek subjektyvių ir objektyvių 
augimo vertybių požiūriu (314). Tą patį galima pasakyti ir apie gerą santuo
ką, gerą draugystę, gerus tėvus. Viso to ne tik trokštame, teikiame tam pirme
nybę, bet tai yra ir „trokštini“ dalykai visai konkrečiomis prasmėmis. Suvokiu,
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kad toks požiūris pridarys nemenkų rūpesčių filosofams profesionalams, ta
čiau neabejoju ir tuo, kad jie išsikapanos.

Įrodymų, jog nuostabių žmonių gali būti ir yra, nors jų ir yra vos vienas 
kitas, nors jie ir panašūs j milžinus molio kojomis, pakanka, kad jie mums 
suteiktų drąsos, vilties, jėgų kautis toliau, neprarasti tikėjimo savimi, mūsų 
galimybėmis augti. Kartu ir tikėjimas žmogaus prigimtimi, net ir pats blai
viausias, turėtų įkvėpti mus neišduoti broliškumo bei atjautos principų.

Paskutiniojo pirmojo šios knygos leidimo skyriaus „Pozityviosios psicho
logijos link“ aš nusprendžiau atsisakyti, nes tai, ką drąsiai galėjau teigti 1954 
metais, nebėra taip teisinga šiandien. Tegul ir ne itin plačiai pripažinta, pozi
tyvioji psichologija egzistuoja. Humanistinės psichologijos mokyklos, naujoji- 
transcendentinė psichologija, egzistencinė, Rogerso, eksperimentinė, holisti- 
nė, vertybių psichologija -  visos jos egzistuoja, bent jau Jungtinėse Valstijose, 
tik, deja, dar nedažnai dėstomos psichologijos fakultetuose, tad besidomin
tiems tenka patiems rasti būdą, kaip susipažinti su šiomis mokyklomis. O kiti 
išgirsta apie jas visai netikėtai. Skaitytojui, kuris norėtų savarankiškai susipa
žinti su išvardytomis psichologijos mokyklomis, patarčiau pavartyti Mousta- 
kaso (344), Severino (419), Bugentalio (69) bei Suticho ir Vicho (411) vei
kalus, kuriuose gerai pateikta puikių asmenybių, idėjų ir duomenų pavyzdžių 
bei aprašymų. Norintiems susirasti atitinkamų mokyklų, žurnalų, draugijų, 
visuomeninių organizacijų adresus, patarčiau pavartyti mano knygos Būties 
psichologijos link (žr. 295) priedą „Eupsichikos tinklas“.

Nenurimstančiam studentui aspirantui aš vis tiek patariu perskaityti pa
skutinįjį šios savo knygos pirmojo leidimo skyrių. Veikiausiai pirmąjį leidimą 
ir šiandien įmanoma rasti daugumos universitetų bibliotekose. Rimtai besi
domintiems galiu rekomenduoti ir savo knygą Mokslo psichologija (Psychology 
of Science). Tiems, kurie norėtų įsigilinti į šiuos klausimus taip rimtai, kad 
imtųsi juos analizuoti, tinkamiausia šios srities knyga būtų Polanyio Indivi
dualus pažinimas (376).

Sis pataisytas leidimas iliustruoja vis griežtesnį atsiribojimą nuo vertybes 
ignoruojančio mokslo tradicijos; tiksliau pasakius, aš atsisakau bergždžių pa
stangų sukurti nuo vertybių nepriklausomą mokslą. Siame leidime mano nuo
stata normatyvesnė nei anksčiau, aš vis labiau įsitikinęs teigiu, kad mokslas yra 
vertybiškai įkvėptas tyrinėjimas, atliekamas vertybių ieškančių mokslininkų, 
ir tvirtinčiau, kad šie mokslininkai pačioje žmogaus prigimties struktūroje at
skleidžia įgimtas ir visai žmonių rūšiai būdingas vertybes.
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Gal kai kam pasirodys, kad aš užsipuolu mokslą, kurį jie myli ir gerbia, 
o aš taip pat jį myliu ir gerbiu. Sutinku, kartais tokia baimė labai pagrįsta. 
Daugeliui, ypač socialinių mokslų atstovams, vienintele laisvo nuo vertybių 
mokslo alternatyva atrodo politinis įsipareigojimas (jie remiasi vien apibrėži
mu, neturėdami visos informacijos), jie įsitikinę, kad šios alternatyvos viena 
kitą paneigia. Pasirinkti vieną jiems neišvengiamai reiškia atmesti kitą.

Bet tokios dichotomijos nebrandumą netrunka įrodyti tegul ir toks pa
prastas faktas, kad tikslios informacijos reikia ir tam, kuris viešai skelbiasi 
esąs politikas -  juk jam reikia informacijos, kad galėtų kautis su politiniu 
savo priešu.

Tačiau palikdami nuošalyje tokius kvailokus argumentus ir mėgindami 
pažvelgti į šį rimtą klausimą aukščiausiu lygiu, kokiu tik galima, manau, ne
sunkiai įrodytume, kad normatyvinis įkarštis (daryti gera, padėti žmonijai, 
pagerinti pasaulį) puikiai dera su moksliniu objektyvumu; jis iš tiesų netgi 
leidžia įsivaizduoti tobulesnį, kur kas paveikesnį mokslą, kurio jurisdikcija 
daug platesnė negu dabartinė, kurią riboja noras būti vertybiškai neutraliam, 
palikti vertybes savavališkai teigti nemokslininkams, faktais nesiremiantiems 
asmenims. Sitai pasiekiame tiesiog išplėšdami savo objektyvumo sampratą, 
įtraukdami į ją ne tik „stebėtojišką pažinimą“ (<laissez-faire, nesuinteresuotą 
pažinimą, pažinimą „ko“, pažinimą iš išorės), bet ir patirtinį pažinimą (85), ir 
tai, ką aš vadinu pažinimu iš meilės ar daosistiniu pažinimu.

Paprastas daosistinio objektyvumo modelis kyla iš nesuinteresuotos 
meilės ir pasigėrėjimo kito asmens Būtimi (5 -meilė). Pavyzdžiui, meilė savo 
kūdikiui, draugui, profesijai ar net savo mokslo sričiai, šios srities „problemai“ 
gali būti tokia visiška, tokia palanki, jog ji visiškai nesikiša, visiškai nesibrau- 
na: mes tiesiog mylime daiktus, tokius, kokie jie yra, tokius, kokie jie taps, be 
jokio impulso pakeisti juos arba patobulinti. Reikia didelės meilės, kad savo 
meilės objektą sugebėtum palikti ramybėje, kad leistum jam būti ir tapti. Taip 
galima mylėti savo vaiką leidžiant jam tapti tuo, kuo tapti jam leidžia jo pri
gimtis. Bet, ir būtent tai aš stengiuosi įrodyti, tokiu pat būdu galime mylėti 
ir tiesą. Tiesą galime pamilti taip, kad patikėtume jos tapsmu. Savo kūdikį 
įmanoma mylėti dar negimusį ir užgniaužus kvapą, didžios laimės užlietam, 
stebėti, kokiu asmeniu jis užaugs, o dabar mylėti tą būsimą asmenį.

Išankstiniai vaiko gyvenimą numatantys planai, su juo siejamos ambi
cijos, jam parengti vaidmenys, net viltys, kad jis taps tuo ar anuo, -  visai ne
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daosistinis požiūris. Tai paprasčiausiai reikalavimai, kad vaikas taptų tuo, kuo 
tėvai nusprendė jis turįs tapti. Toks kūdikis jau gimsta su nematomais tram
domaisiais marškiniais.

Panašiai galima mylėti ir tiesą, kuri dar atsiskleis, ja tikėti ir laimingam 
stebėti it stebuklą atsiveriančią jos prigimtį. Galime tikėti, jog neužteršta, ne
manipuliuojama, nepriversta, neišreikalauta tiesa bus gražesnė, tyresnė, daug 
tikresnė, nei būtų buvusi palenkta taip, kad atitiktų išankstinius mūsų lūkes
čius, viltis, planus ar esamus politinius poreikius. Taigi tiesa irgi gali gimti jau 
su „nematomais tramdomaisiais marškiniais“.

Normatyvinis entuziazmas gali būti ir neteisingai suprastas, ir iškreipti 
beužgimstančią tiesą išankstiniais reikalavimais. Bijau, kad kai kurie moksli
ninkai būtent taip ir elgiasi, iš esmės atsisakydami mokslo vardan politikos. 
Tačiau daosistinės nuostatos mokslininkas pajėgia mylėti ir dar tik turinčią 
gimti tiesą, jis myli ją tiek, jog tiki, kad šios užgimimas tik į gera, todėl, įkvėp
tas troškimo pagerinti pasaulį, jis leidžia šiai tiesai būti.

Tikiu dar ir tuo, kad kuo grynesnė tiesa, kuo mažiau joje doktrinos prie
maišų, kurias įneša išankstines nuostatas turintys mąstytojai, tuo palankesnė 
ji bus žmonijos ateičiai. Tikiu, kad pasauliui būsima tiesa svarbiau negu šian
dieniniai mano politiniai įsitikinimai. Tuo, kas bus žinoma, aš tikiu daugiau 
nei dabartiniu savo žinojimu. Tai yra humanistinė-mokslinė frazės „Tebūnie 
Tavo, o ne mano valia“ versija. Mano baimės ir viltys dėl žmonijos ateities, 
mano užsidegimas daryti gera, mano taikos ir brolybės troškimas, mano nor
matyvinis įkarštis — visa tai išsipildys kuo palankiausiai, jei aš išliksiu nuo
lankiai atsivėręs tiesai, objektyvus ir nesuinteresuotas daosistine prasme, jei 
griežtai atsisakysiu iš anksto vertinti tiesą, kaip nors ją klastoti, jei toliau 
tikėsiu tuo, kad kuo daugiau aš žinau, tuo geresniu tiesos pagalbininku ga
lėsiu tapti.

Daug kur šioje knygoje, kaip ir daugumoje ankstesnių darbų, dariau 
prielaidą, kad realių asmens potencijų aktualizavimą sąlygoja esminius jo po
reikius patenkinantys tėvai bei kiti žmonės, tie veiksniai, kuriuos nūnai va
diname „ekologiniais“, kultūros „sveikata“ arba jos trūkumas, padėtis pasau
lyje. Augimą savęs aktualizavimo ir visiško žmogiškumo link daro įmanomą 
tik sudėtinga „palankių išankstinių sąlygų“ hierarchija. Tos fizinės, cheminės, 
biologinės, tarpasmeninės, kultūrinės sąlygos individui galiausiai svarbios 
tiek, kiek jos pasirūpina arba nepasirūpina jo poreikiais bei „teisėmis“, kurios
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leidžia jam tapti pakankamai tvirtam ir „asmeniškam“, kad galėtų paimti į 
savo rankas savo likimą.

Analizuojant šias prielaidas, tenka su liūdesiu konstatuoti tą faktą, kad 
sunaikinti žmogiškąsias potencijas ar jas nuslopinti taip lengva, jog iki galo 
savo žmogiškąją esmę išskleidęs asmuo atrodo tarsi stebuklas, toks neįtikėti
nas įvykis, kad tiesiog įkvepia pagarbią baimę. Ir tuo pat metu mus padrąsina 
faktas, kad save aktualizavusios asmenybės iš tiesų egzistuoja, vadinasi, save 
aktualizuoti įmanoma, įmanoma pramušti pavojų šarvus, įmanoma perkirsti 
finišo tiesiąją.

Čia tyrinėtojas beveik neišvengiamai pateks į susikryžiuojančių kaltini
mų ugnį tiek dėl tarpasmeninių dalykų, tiek dėl psichikos turinio, dėl to, kad 
yra arba per didelis „optimistas“, arba „pesimistas“, priklausomai nuo to, į ką 
tuo metu sutelkiamas dėmesys. Ir, žinoma, vieni jį apkaltins tuo, kad jis per 
daug pasitiki paveldimumu, kiti -  tuo, kad per daug dėmesio skiria aplinkai. 
Politinės grupuotės irgi stengsis priklijuoti jam vienokią ar kitokią etiketę, 
priklausomai nuo to, kokios laikraščių antraštės tuo metu vyraus.

Žinoma, mokslininkas atsispirs šioms „viskas arba nieko“ tendencijoms 
kurti dichotomijas, rubrikuoti. Jis ir toliau mąstys laipsniškumo sąvokomis 
ir holistiškai suvoks daugelį vienu metu veikiančių determinančių. Jis kaip 
įmanydamas stengsis aprėpti naujus duomenis, atskirti juos kuo aiškiau 
nuo savo troškimų, vilčių, baimių. Dabar visiškai aišku, kad šios proble
mos -  kas yra geras asmuo ir kas yra gera visuomenė -  priklauso empirinio 
mokslo jurisdikcijai ir kad mes pagrįstai galime tikėtis geriau pažinti šias 
sritis (316).

Šioje knygoje daugiau gilinuosi į pirmąją problemą, savo žmogiškumą iki 
galo išskleidusį žmogų, ne į antrąją — kokia visuomenė sukuria galimybes jam 
išsiskleisti. Šia tema aš nemažai rašiau jau po 1954 metų, kai pasirodė pirma
sis šios knygos leidimas, bet atsispyriau pagundai įtraukti visas naujas išvadas 
į pataisytąjį leidimą. Užuot tai padaręs, aš verčiau rekomenduosiu skaitytojui 
vieną kitąją gvildenantį savo kūrinį (291, 301, 303, 311a, 311b, 312, 315). 
Taip pat atkakliai raginčiau jį susipažinti su gausia tiriamojo pobūdžio lite
ratūra, gvildenančia normatyvinės socialinės psichologijos temas, o pastaroji 
vadinama įvairiai: ir organizacine raida, ir organizacine teorija, ir valdymo 
teorija.Tokių teorijų implikacijos, atskirų atvejų aprašymai ir tyrimai man at
rodo gilūs, jie iš tikrųjų pasiūlo realią alternatyvą, pavyzdžiui, marksistinėms



teorijoms, demokratinėms ir autoritarinėms bei kitoms egzistuojančioms so
cialinėms filosofijoms. Aš nepaliauju stebėtis tuo, kad tiek mažai psicholo
gų susipažinę su tokiais autoriais kaip Argyrisas (15,16), Bennisas (42, 43, 
45), Likertas (275) ir McGregoras (332), čia paminėjau tik vieną kitą iš bes
idarbuojančiųjų šioje srityje. Kiekvienu atveju norintys rimčiau susipažinti 
su savęs aktualizavimo problema turėtų rimtai vertinti ir šią naująją socialinę 
psichologiją. Jei man tektų išrinkti vieną žurnalą, kurį turėčiau rekomenduoti 
norinčiam neatsilikti nuo naujausių šios srities atradimų, veikiausiai pasiūly
čiau Taikomųjų biheivioristinių mokslų žurnalą {Journal of Applied Behavioral 
Sciences), nors pavadinimas visiškai klaidinantis.

Pagaliau norėčiau užsiminti ir apie tai, kad ši knyga yra perėjimas 'į 
humanistinę psichologiją arba tai, kas pradėta vadinti Trečiąja jėga. Tegul 
mokslo požiūriu dar ir ne itin brandi humanistinė psichologija jau atvėrė 
duris visų tų psichologinių reiškinių, kuriuos galėtume pavadinti transcen
dentiniais arba transpersonaliniais, analizei, o šie duomenys buvo iš princi
po neįkandami dėl biheiviorizmo ir froidizmo filosofinio ribotumo. Tokiems 
reiškiniams aš priskiriu ne tik aukštesnes ir pozityvesnes sąmonės ir asme
nybės būsenas, kaip antai materializmo, grynojo ego, atomistinio skaldančio 
bei dalinančio ir supriešinančio požiūrio įveikimą, bet ir vertybių (amžinųjų 
tiesų), kaip smarkiai išplėsto savojo „aš“ dalies, sampratą. Atsirado ir naujas 
žurnalas Transpersonalinės psichologijos žurnalas (Journal of Transpersonal Psy
chology), kuris skirtas būtent šiems klausimams.

Jau galima pradėti galvoti ir apie transžmogiškąją sritį -  psichologiją ir 
filosofiją, kuri pranoksta pačią žmoniją kaip rūšį. Visa tai dar prieš akis.
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PADĖKA

Noriu iš visos širdies padėkoti Billui Laughlinui ir W. P. Laughlino labda
ros fondui už skirtą man stipendiją ir išlaikymą, nes aš netrikdomas galėjau 
parengti šį pataisytą knygos leidimą. Tokio teorinio darbo -  apmąstyti pro
blemas iki pačios jų gelmės -  neįmanoma dirbti, jeigu slegia dar kokie kiti 
rūpesčiai. Be šios stipendijos tikrai nebūčiau įstengęs to imtis. Kartu noriu 
padėkoti ir už Paramos švietimui fondo, priklausančio Fordo fondui, 1967- 
1968 metais man skirtą stipendiją. Šiuos metus aš paskyriau humanistinės 
švietimo sistemos kūrimui.

Ponia Kay Pontius ne tik dirbo visą sekretorės darbą, kurio reikėjo kny
gai, bet ir padėjo parengti bibliografiją, redagavo, skaitė korektūras, atliko 
daug kitų užduočių. Visus šiuos darbus ji nudirbdavo sparčiai, sumaniai, su 
puikia nuotaika. Suprasdamas, kaip sunkiai ji dirbo, iš visos širdies noriu jai 
padėkoti. Noriu padėkoti ir poniai Hildai Smith, mano buvusiai sekretorei 
Brandeiso universitete, už jos suteiktą pagalbą tuo metu, kai aš tik pradėjau 
šį darbą rengdamasis palikti universitetą. Ponia Marylyn Morrell negailėda
ma energijos padėjo man sudaryti bibliografiją. George’as Middendorfas iš 
Harper 8cRow leidyklos pasiūlė man išleisti šį pataisytą knygos variantą ir už 
tai esu jam dėkingas.

Tuos, kuriems esu intelektualiai įsiskolinęs, jau minėjau daugelyje kitų 
savo knygų ir šios knygos bibiliografijoje, tad dar sykį nekartosiu.

Noriu padėkoti daugybei draugų (jų tiek daug, kad visų nesuminėsiu), 
kurie padėjo man išklausydami, pokalbiais, diskusijomis. Teorines problemas 
lengviau apmąstyti apsvarstant jas su bičiuliais. Mano žmona Berta, kuriai šį 
idėjų išmėginimą teko pakelti kasdien, beveik visuomet įstengė išlikti kantri 
ir paslaugi. Noriu jai padėkoti užjos pagalbą ir pasigėrėti jos kantrybe.





Pirmas skyrius

P S I C H O L O G I N I S  
POŽI ŪRI S j MO K S L Ą

Psichologinis mokslo interpretavimas prasideda aiškiai suvokus, kad mokslas 
yra žmogaus kūrinys, jis nėra autonomiškas, nežmogiškas ar „daiktas“perse, te- 
paklūstąs savo paties taisyklėms. Mokslo ištakos yra žmogaus motyvai, jo tiks
lai yra žmogaus tikslai, jį kuria, atnaujina ir puoselėja žmonės. Mokslo dėsniai, 
organizacija ir formuluotės priklauso ne tik nuo realybės, kurią jis atranda, pri
gimties, bet ir nuo šią realybę atrandančiojo žmogaus prigimties. Psichologas, 
ypač jei jis sukaupęs klinikinės patirties studijuodamas žmones, visai natūraliai 
ir net spontaniškai į kiekvieną dalyką žvelgs asmenybiškai, o tik paskui nagri
nės jų sukurtas abstrakcijas, jam rūpės ir mokslininkai, ne tik pats mokslas.

Visas klaidinančias pastangas įtikinti, kad yra kitaip, bet kokį atkaklų 
mėginimą paversti mokslą visiškai autonomišku ir susireguliuojančiu bei 
žvelgti į jį tarytum j nesuinteresuotą žaidimą, kuris žaidžiamas pagal sugal
votas, šachmatus primenančias taisykles, psichologas turėtų vertinti kaip ne
realistines, melagingas ir net prieštaraujančias empirinei tikrovei.

Siame skyriuje pirmiausia norėčiau paaiškinti kai kurias svarbiausias tie
sas, kuriomis pagrįstos mano tezės. Nurodysiu ir numatomas šių mano tezių 
implikacijas bei padarinius.

MOKSLININKŲ PSICHOLOGIJA

MOKSLININKŲ MOTYVACIJA
Mokslininkus, kaip ir visus kitus žmonių rūšies atstovus, motyvuoja visai rūšiai 
būdingi maisto bei kiti poreikiai: poreikis būti saugiam, apsaugotam, patirti 
rūpinimąsi savimi, priklausyti bendruomenei; meilės ir švelnumo poreikis, 
poreikis būti gerbiamam, įgyti visuomeninę padėtį ir statusą bei su tuo su
sijusį savęs vertinimą, savęs aktualizavimo poreikis arba troškimas išreikšti
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ypatingas individualias bei savo kaip žmonių rūšies atstovo potencijas. Šiuos 
poreikius psichologas pažįsta geriausiai dėl tos paprastos priežasties, kad jų 
frustracija sukelia psichopatologiją.

Mažiau ištyrinėti, bet žinomi iš paprasto stebėjimo yra kognityviniai po
reikiai, tokie kaip grynas troškimas pažinti (smalsumas) ir suprasti (poreikis 
filosofiškai, teologiškai paaiškinti vertybių sistemą).

Pagaliau mažiausiai ištyrinėtos yra grožio, simetrijos ir galbūt papras
tumo, užbaigtumo, tvarkos paskatos, kurias galėtume vadinti estetinėmis, taip 
pat ekspresyvinės, emocinės ir motorinės raiškos poreikiai, kuriuos galima
sieti su šiais estetiniais poreikiais.

v ✓
Šiandien atrodo, kad visi kiti poreikiai, troškimai ar potraukiai (drives) 

arba užtikrina jau išvardintųjų pamatinių tikslų patenkinimą, arba yra neuro- 
tiški, arba vienokio ar kitokio mokymosi procesų padariniai.

Suprantama, kad mokslo filosofui labiausiai rūpi atskleisti kognityvinius 
poreikius. Neišsemiamas žmogaus smalsumas varė mokslą į priekį jam dar 
tebebūnant gamtos istorija, toks pat atkaklus troškimas suprasti, paaiškinti 
ir sisteminti sukuria teoriškesnį bei abstraktesnį mokslą. Tačiau mokslo sine 
qua non sąlyga kaip tik yra šis polinkis teorizuoti, nes paprastas smalsumas 
neretai būdingas ir gyvūnams (172, 174).

Be abejo, mokslą visais jo raidos tarpsniais įkvepia ir kiti motyvai. Per 
dažnai užmirštame, kad pirmieji mokslo teoretikai dažnai mokslą laikė prie
mone padėti žmonijai. Pavyzdžiui, Baconas (24) tikėjosi, kad mokslas gerokai 
palengvins ligas ir skurdą. Matėme, kad net graikų moksle, grindžiamame 
galinga platoniškąja grynojo ir kontempliacinio proto tradicija, gana įtakin
ga buvo ir jo praktinė bei humanistinė kryptis. Apskritai tapatinimosi su 
žmonija bei priklausymo jai jausmas, o pasakius patetiškiau, meilės žmonijai 
jausmas dažnai gali būti pagrindinis ne vieno mokslininko motyvas. Yra to
kių, kurie mokslą pasirenka panašiai kaip kiti -  socialinės rūpybos darbą ar 
mediciną, skatinami noro padėti kitiems.

Ir pagaliau reikėtų pripažinti, kad bet koks kitas žmogaus poreikis gali 
tapti pirminiu motyvu eiti į mokslą, dirbti mokslinį darbą ir jį toliau tęsti. 
Mokslas gali būti pragyvenimo šaltinis, prestižo šaltinis, saviraiškos priemo
nė, arba jis gali tenkinti ne vieną neurotinį poreikį.

Daugumos asmenų stebėjimai vargu ar leis mums įžvelgti vienintelį, 
kitus nustelbiantį motyvą, veikiausiai matysime visų, skirtingu intensyvu-
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mu pasireiškiančių motyvų simultanišką veikimą. Saugiausia būtų teigti, kad 
kiekvieno mokslininko darbą motyvuoja ne tik meilė, bet ir paprastas smal
sumas, ne tik prestižo troškimas, bet ir poreikis uždirbti pinigų.

RACIONALUMO IR IMPULSO SINERGINIS POBŪDIS
Nūnai jau gana aišku, jog proto ir gyvūniškumo dichotomijos samprata atgy
veno, kadangi protas yra ne mažiau gyvūniškas kaip valgymas, bent jau žmo
giškojo gyvūno atveju. Impulsas nebūtinai prieštarauja protingam sprendi
mui, nes intelektas (intelligence) taip pat yra impulsas. Šiaip ar taip, darosi vis 
aiškiau, kad sveiko žmogaus racionalumas ir impulsai yra sinergiški ir dažnai 
padiktuoja žmogui ne prieštaraujančias, bet panašias išvadas. Tai, kas nėra 
racionalu, nebūtinai yra iracionalu ar antiracionalu, dažniau tai proraciona- 
lu. Nuolatinė geismo ir pažinimo sferų neatitiktis ar antagonizmas paprastai 
būna socialinės ar individualios patologijos padarinys.

Žmogaus meilės ar pagarbos poreikis beveik toks pats „šventas“ kaip ir 
jo tiesos poreikis. „Grynasis“ mokslas savaime nėra nė kiek vertingesnis už 
„humanistinį“ mokslą, nėra ir menkesnis. Ir vieną, ir kitą nulemia žmogaus 
prigimtis, tad nereikia jų netgi dichotomizuoti. J savo sritį pasinėręs moks
lininkas gali patirti ir malonumą, ir tuo pačiu daryti gera. Graikai neklydo 
gerbdami protą, gal tik per daug išskyrė jį iš viso kito. Pavyzdžiui, Aristoteliui 
neatrodė, kad meilė tokia pat žmogiška kaip ir protas.

Tie atsitiktiniai atvejai, kai tarp kognityvinio poreikio patenkinimo ir 
emocinio poreikio patenkinimo įsižiebia trumpalaikis konfliktas, verčia mus 
kelti veikiau laikinio integravimo, koordinavimo bei derinimo klausimus 
negu šių poreikių konflikto bei priešiškumo klausimą. Gali įvykti ir taip, kad 
grynas, objektyvus, nesuinteresuotas, nehumanistiškas „tikrojo“ mokslininko 
smalsumas ima trukdyti patenkinti kitus, ne mažiau svarbius žmogaus porei
kius, kaip antai saugumo. Čia turiu galvoje ne tik tokį akivaizdų pavyzdį kaip 
atominė bomba, bet ir tą kur kas bendresnį faktą, kad pats mokslas implikuo
ja vertybių sistemą. Juk pagaliau „grynasis“ mokslininkas artėja ne prie tos 
ribos, kai tampama Einšteinu ar Newtonu, ne, jis ima panašėti į nacių „moks
lininką“, eksperimentuojantį koncentracijos stovykloje, arba į „pamišusį“ 
Holivudo mokslininką. Išsamesnis, humanistiškesnis ir transcendentiškesnis 
tiesos ir mokslo apibrėžimas pateikiamas: 66, 292 ir 376. Mokslas vardan 
mokslo nėra sveikesnis už meną vardan meno.
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PLIURALISTINĖ MOKSLO PRIGIMTIS
Žmonės tiki, kad mokslinis darbas turėtų suteikti tokį pat įvairiapusį pasitenki
nimą, kokį jie patiria visuomeniniame gyvenime, darbe bei santuokoje. Moks
las turi ką pasiūlyti kiekvienam, senam ir jaunam, drąsiam ir droviam, parei
gingam ar pramogautojui. Kai kas moksle ieško būtent humanistinių tikslų, 
kitiems kaip tik patinka jo beasmeniškumas, nežmogiškumas. Vieniems pir
miausia rūpi dėsningumas, kiti akcentuoja turinį ir nori daugiau sužinoti apie 
„svarbius“ dalykus, tegu ir ne visai tiksliai ir elegantiškai. Vieniems patinka 
praskinti kelius, būti pirmaisiais, kitiems artimesnis naujakurių darbas, organi
zuoti, tvarkyti, prižiūrėti jau užkariautą teritoriją. Vieni moksle ieško saugumo, 
kiti nuotykio ir jaudulio. Apibūdinti idealų mokslą ar mokslininką, metodą'ar 
klausimą, ar veiklą, ar tyrimą nėra paprasčiau, kaip apibūdinti idealią žmoną. 
Taip kaip pritariame apskritai santuokai, o paliekame individui pasirinkti pagal 
individualų skonį, tokią pat pliuralistinę nuostatą derėtų taikyti ir mokslui.

Galima būtų išskirti bent tokias mokslo funkcijas:

1. Problemų kėlimas, klausimų formulavimas, nuojautos ugdymas, hi
potezių kūrimas.

2. Išbandymas, patikrinimas, patvirtinimas arba atmetimas, verifikavi
mas; hipotezių gryninimas ir jų tikrinimas; eksperimentų kartojimas 
ir jų tikrinimas; faktų kaupimas ir jų tikslinimas.

3. Organizavimas, teorizavimas ir struktūrinimas; vis platesnis apiben
drinimas.

4. Istorinės patirties, žinių kaupimas.
5. Technologinis mokslo aspektas: instrumentai, metodai, technika.
6. Administracinis, vykdomasis, organizacinis aspektas.
7. Viešinimo bei lavinamoji mokslo funkcija.
8. Mokslo pritaikymas žmogaus poreikiams.
9. Įvertinimas ir mėgavimasis, šlovinimas ir garbinimas.

Tokia daugybė funkcijų neišvengiamai numato būtiną darbo pasidaliji
mą, juk tokiais įgūdžiais, kokių reikia visoms minėtoms funkcijoms atlikti, 
gali pasigirti tik retas individas. Darbo pasidalijimui reikia įvairių žmonių, 
įvairių skonių, įvairių sugebėjimų, įvairių įgūdžių.

Skoniai atspindi ir išreiškia charakterį bei asmenybę. Tai tinka ir kal
bant apie skonį moksle, pavyzdžiui, fizikoje ar antropologijoje, apie kurio 
nors mokslo sritis, kaip antai ornitologiją ar genetiką. Tai pasakytina ir siau
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resne prasme, svarstant konkrečią tam tikros srities problemą, kaip, sakykime, 
retroaktyvus slopinimas (retroactive inhibition) ar įžvalga, apie metodo bei 
medžiagų pasirinkimą, tikslumo laipsnį, pritaikomumo ar praktiškumo lygį, 
tikimą nūdieniams žmogaus interesams.

Moksle mes visi vieni kitus papildome ir esame vieni kitiems reikalin
gi. Jei visi teiktų pirmenybę fizikai, o ne biologijai, mokslo pažanga būtų 
neįmanoma. Laimė, kad skirtingai suprantame tai, ko moksle derėtų siekti, 
kaip laimė ir tai, kad ne visi mėgstame vienodą klimatą ar tą patį muzikos 
instrumentą. Juk orkestras atsiranda kaip tik dėl to, kad vieni mėgsta smuiką, 
o kiti -  klarnetą ar būgną. Taip ir mokslas plačiausia prasme gali egzistuoti 
tik dėl skonių įvairovės. Mokslui reikalingi kuo įvairiausi žmonės (manau, 
kad derėtų sakyti būtent taip, užuot sakius: „Mokslas gali toleruoti įvairiausius 
žmones“), visai kaip menui, filosofijai ar politikai, kadangi kiekvienas asmuo 
gali iškelti skirtingus klausimus ir matyti pasaulį savaip. Net šizofrenikas gali 
būti savaip naudingas, nes jo liga suteikia jam ypatingo jautrumo.

Tikrą pavojų mokslui kelia monistinis spaudimas dėl to, kad dažnam 
„žmonių rūšies pažinimas“ iš tikrųjų reiškia tik „savęs pažinimą“. Mes per 
daug linkę savo skonius, prietarus ir viltis projektuoti į visatą. Pavyzdžiui, fizi
kas, biologas ir sociologas savo srities pasirinkimu (401) jau parodė, kad svar
biais aspektais jie iš pagrindų skiriasi. Pagrįstai galime tikėtis, kad dėl tokio 
esminio skonių skirtingumo jie pateiks skirtingus mokslo, jo metodo, tikslų ir 
vertybių apibrėžimus. Aišku, kad individualius mokslininkų skirtumus derėtų 
pripažinti taip pat tolerantiškai, kaip žmonių skirtumus kitose srityse.

KAI KURIOS PSICHOLOGINIO POŽIŪRIO 
Į MOKSLĄ IMPLIKACIJOS

MOKSLININKAS KAIP ANALIZĖS OBJEKTAS
Mokslininko tyrimas, be abejo, yra esminis, netgi būtinas mokslo tyrimo as
pektas. Kadangi mokslas kaip institucija iš dalies yra padidinta tam tikrų 
žmogaus prigimties aspektų projekcija, bet koks įgytas šių konkrečių aspektų 
pažinimas automatiškai bus „padaugintas“ daugelį kartų. Pavyzdžiui, kiekvie
ną mokslą ir kiekvieną bet kurio mokslo teoriją paveiks tai, jei bus daugiau 
sužinota apie: 1) šališkumo ir objektyvumo prigimtį; 2) abstrahavimo proceso 
prigimtį; 3) kūrybiškumo prigimtį; 4) kultūrinimo prigimtį ir mokslininko 
pasipriešinimą kultūrinimui; 5) tai, kaip mūsų troškimai, viltys, nerimas,
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lūkesčiai iškreipia suvokimą; 6) mokslininko vaidmens arba statuso pobūdį; 
7) antiintelektualizmą mūsų kultūroje; 8) tikėjimo, įsitikinimo, religijos, tik
rumo etc. prigimtį. Žinia, pirmiausia reikia atsakyti į tuos klausimus, kuriuos 
jau minėjome, ypač apie mokslininko motyvaciją bei tikslus (292, 458).

MOKSLAS IR ŽMOGIŠKOSIOS VERTYBĖS
Mokslas ir pagrįstas žmogiškosiomis vertybėmis, ir pats yra vertybių sistema (66). 
Mokslo radimąsi ir jo tikslus lemia žmogaus emociniai, kognityviniai, raiškos 
ir estetiniai poreikiai. Bet kurio iš šių poreikių patenkinimas yra „vertybė“. 
Tai pasakytina tiek kalbant apie saugumo meilę, tiek apie tiesos ar tikrumo 
meilę. Estetinis pasitenkinimas, kurį mums teikia glaustumas, santūrumas, 
elegancija, paprastumas, tikslumas, tvarkingumas, yra matematiko ir moksli
ninko, bet kartu ir amatininko, menininko ar filosofo vertybės.

Tai visiškai neprieštarauja tam faktui, kad mus kaip mokslininkus sieja 
ir, matyt, toliau bent jau tam tikru mastu sies tokios pamatinės mūsų kultū
ros vertybės kaip sąžiningumas, žmoniškumas, pagarba individui, tarnavimas 
visuomenei, demokratiška pagarba individo teisei apsispręsti, tegu ir klaidin
gai, gyvybės ir sveikatos saugojimas, skausmo palengvinimas, pasitikėjimo 
rodymas ten, kur jo reikia, abipusis pasitikėjimas, dorumas, „teisingumas“.

Aiškiai matome, kad „objektyvumas“ ir „nesuinteresuotas stebėjimas“ 
yra frazės, kurias reikia iš naujo apibrėžti (292). „Vertybių atsisakymas“ iš 
pradžių reiškė teologinių ir kitų autoritarinių dogmų, kurios iš anksto nu
lemia faktus, atsisakymą. Ši procedūra yra tokia pat būtina šiandien, kokia ji 
buvo Renesanso laikais, nes mes vis dar norime, kad faktai būtų kuo labiau 
atsijoti nuo priemaišų. Organizuota religija mūsų šalyje mokslui kelia tik 
menką grėsmę, bet mums vis dar tenka susikauti su itin gajomis politinėmis 
bei ekonominėmis dogmomis.

VERTYBIŲ SUPRATIMAS
Vienintelis dabar žinomas būdas, kaip „neužteršti“ žmogiškomis vertybėmis gam
tos, visuomenės ir savęs pačių suvokimo, — tai labai aiškiai įsisąmoninti, kokios 
buvo šios vertybės visais laikais, suprasti jų daromą įtaką suvokimui, o supratus 
padaryti būtinas savo sampratų korekcijas. Užteršimą suprantu kaip psichinių 
determinančių painiojimą su tikrovės determinantėmis, kai suvokti iš tiesų 
stengiamės antrąsias. Vertybių, poreikių, troškimų, šališkumų, baimių, intere
sų bei neurozių analizė turi tapti visų mokslinių tyrimų pagrindiniu aspektu.
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Tai teigdami, privalome atsižvelgti ir į pačius bendriausius žmonių po
linkius abstrahuoti, klasifikuoti, įžvelgti panašumus ir skirtumus ir apskritai 
selektyviai domėtis tikrove, stumdyti ir perstumdyti ją pagal žmonių intere
sus, troškimus ir baimes. Šitaip suklasifikuoti savo percepcijas pagal įvairias 
„rubrikas“ vienais atžvilgiais pageidautina ir naudinga, kitais atžvilgiais -  ne
pageidautina ir žalinga, mat nors šis metodas ir labai išryškina vienus tikrovės 
aspektus, kitus jis tuo pat metu nugramzdina į šešėlį. Derėtų suprasti, kad 
nors gamta ir duoda mums užuominų, kaip klasifikuoti, nors kartais ji pati 
nurodo, kaip reikėtų atskirti reiškinius, dažnai šios užuominos tik minima
lios arba dviprasmiškos. Dažnai mums tenka sukurti ar primesti gamtai savo 
klasifikaciją. Tai darome ne tik taip, kaip siūlo gamta, bet paklūstame ir savo 
žmogiškajai prigimčiai, savo pačių neįsisąmonintoms vertybėms, išankstinėms 
nuostatoms ir interesams. Turint galvoje, kad mokslo idealas yra kuo labiau 
sumažinti tokių žmogiškų teorijų determinančių skaičių, to niekada nepa
sieksime neigdami jų įtaką, bet pasieksime veikiau ją tinkamiau perpratę.

Įtarų grynojo mokslo atstovą turėtų nuraminti tai, kad šiais ramybę 
drumsčiančiais samprotavimais stengiamės tik padėti jam kuo sėkmingiau 
pasiekti tikslą, tai yra geriau pažinti gamtą, įsigilinus į pažįstantįjį, apvalyti 
nuo žmogiškųjų faktorių pažinimo objektą (376, 377).

ŽMOGAUS PSICHOLOGIJOS IR GAMTOS DĖSNIAI
Vienais aspektais žmogaus psichologijos ir gamtos dėsniai sutampa, tačiau kitais 

jie visiškai skiriasi. Tai, kad žmonės gyvena gamtos pasaulyje, nereiškia, jog 
jie turi vadovautis jos taisyklėmis bei dėsniais. Žmogus, gyvendamas realiame 
pasaulyje, be abejo, privalo prie jo prisitaikyti, tačiau savaime tai nepaneigia 
fakto, kad žmogus egzistuoja pagal jam būdingus dėsnius, nesutampančius 
su gamtinės tikrovės dėsniais. Žmogaus troškimai, baimės, svajos, viltys reiš
kiasi kitaip, negu akmenukai, laidai, temperatūra arba atomai. Filosofija nėra 
konstruojama taip, kaip tiltas. Seimą ir kristalą reikia tyrinėti skirtingai. Visi 
mūsų samprotavimai apie motyvus ir vertybes nereiškia, kad ketiname sub- 
jektyvizuoti ar psichologizuoti gamtą, bet, suprantama, privalome psicholo- 
gizuoti žmogaus prigimtį.

Fizinė tikrovė nepriklauso nuo žmonių troškimų ir poreikių, ji nei lin
ki mums gero, nei stengiasi pakenkti, ji neturi tikslų, siekių, uždavinių arba 
funkcijų (tikslus turi tik gyvos būtybės), neturi nė pažintinių ar jausminių 
polinkių. Si tikrovė išliks, net jei išnyktų visi žmonės, o tai nėra neįmanoma.
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Pažinti šią tikrovę, kokia ji yra, o ne kokios mums norėtųsi, pageidautina 
kiekvienu požiūriu -  tiek „gryno“ nesuinteresuoto smalsumo, tiek praktinės 
naudos, kurią gali duoti gamtos prognozavimas bei jos palenkimas tiesiogi
niams žmogaus tikslams. Kantas, be abejo, buvo teisus teigdamas, kad gamtos 
pasaulis nėra mums iki galo pažinus, tačiau įmanoma prie jo priartėti, dau
giau ar mažiau pažinti jį adekvačiai.

MOKSLO SOCIOLOGIJA
Mokslo ir mokslininkų sociologinei analizei turėtų būti skiriama kur kas daugiau 
dėmesio nei dabar. Jei patys mokslininkai iš dalies determinuoti įvairių kultū
ros kintamųjų, tai determinuoti ir jų produktai. Kiek mokslui reikalingas kitų 
kultūrų atstovų indėlis, kiek atokiai mokslininkui reikėtų laikytis nuo savo 
kultūros, kad jo suvokimas būtų pagrįstesnis, kiek jis, užuot buvęs, pavyz
džiui, amerikietis, turėtų būti internacionalistu, kiek mokslininko priklauso
mybė klasei ir kastai lemia jo darbo vaisius -  tokius klausimus mokslininkas 
privalo kelti ir į juos atsakyti, jei nori geriau suprasti, kaip kultūros poveikis 
„užkrečia“ jo gamtos sampratą.

TIKROVĖS PAŽINIMO BŪDŲ ĮVAIROVĖ
Mokslas tėra vienas iš būdų pažinti gamtinę, socialinę bei psichologinę tikrovę. 
Kūrybingas menininkas, filosofas, rašytojas humanistas, tačiau nė kiek ne 
mažiau ir grioviakasys gali atskleisti tiesą taip, kaip ir mokslininkas, ir visus 
juos reikia vienodai skatinti1. 1

1 Pagrindinius skirtumus tarp idealaus menininko ir idealaus mokslininko galbūt gali
ma nusakyti taip: menininkas paprastai būna geriau perpratęs ir geriau sugeba atskleis
ti idiografines (unikalias, idiosinkratines, individualias) savybes, o mokslininkas veikiau 
yra nomotetinio (abstraktaus, apibendrinto) žinojimo specialistas. Antra, menininkas yra 
artimesnis mokslininkui, kai šis apčiuopia problemas, klausinėja, kelia hipotezes, o ne 
kai problemas sprendžia, tikrina sprendimus bei įsitikina jų teisingumu. Šias pastarąsias 
funkcijas paprastai paliekame mokslininkui. Šiuo atžvilgiu mokslininkas panašesnis į 
verslininką, sportininką ar chirurgą, kadangi jis pragmatiškas ir susiduria su tuo, ką gali
ma verifikuoti, patikrinti. Jis turi parodyti rezultatus, kurie leistų įvertinti, kiek pagrįstos 
jo pretenzijos. Jei tikimės, kad jis gamina dviračius, tai jo pagamintus dviračius galima 
suskaičiuoti. Bet mokytojas, menininkas, dėstytojas, terapeutas, dvasininkas gali ketu
riasdešimt metų daryti tas pačias klaidas, nieko nepasiekti ir vis tiek jaustis esąs teisuolis 
ir sėkmingai dirbąs. Klasikinis pavyzdys -  terapeutas, kuris visą savo gyvenimą darė tą 
pačią klaidą, o paskui pavadino ją „turtinga klinikine patirtimi“.
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Klaidinga būtų manyti, kad šios veiklos nesuderinamos ar net kad jas 
neišvengiamai turime atskirti vieną nuo kitos. Mokslininkas, kuris taip pat 
dar šiek tiek ir poetas, ir filosofas, o gal net svajotojas, beveik visuomet pro
duktyvesnis nei ribotesni jo kolegos.

Jeigu ši psichologinio pliuralizmo nuostata skatina mus manyti, kad 
mokslas yra įvairių talentų, motyvų ir interesų derinimas, tai skirtumas tarp 
mokslininko ir nemokslininko iš viso tampa sunkiai įžvelgiamas. Mokslo fi
losofas, pasinėręs į mokslinių koncepcijų kritiką ir analizę, aišku, yra tikrai 
artimesnis mokslininkui, taip pat besidominčiam grynąja teorija, negu pa
starasis grynojo mokslo atstovas -  mokslininkui-technologui.

Dramaturgas ar poetas, kuris pasiūlo nuoseklią žmogaus prigimties 
teoriją, tikrai artimesnis psichologui, negu psichologas -  inžinieriui. Mokslo 
istorija gali domėtis ir istorikas, ir mokslininkas — tai nėra svarbu. Klinikine 
praktika užsiimantis psichologas arba gydytojas terapeutas, kruopščiai kau
piantis medžiagą apie konkretaus paciento ligą, daugiau peno gali gauti iš 
romanisto negu iš į abstrakčius eksperimentus pasinėrusių savo brolių.

Aš nežinau, kaip aiškiai atriboti mokslininkus nuo nemokslininkų. Net 
eksperimentinio tyrinėjimo čia nepritaikysi kaip metodo, kadangi tiek daug 
žmonių, kurie gauna mokslininko atlyginimą, niekuomet neatliko ir niekad 
neatliks tikro eksperimento. Asmuo, kuris dėsto chemiją dvimečiame kole
dže, laiko save chemiku, nors jis niekada neatrado nieko nauja chemijoje, 
o tik skaitė chemijos žurnalus ir kartojo kitų darytus eksperimentus tarsi 
virimo knygos receptus. Jis gali būti menkesnis mokslininkas negu šviesus 
dvylikametis mokinukas, kuris nuolat eksperimentuoja savo rūsyje, arba 
skeptiška namų šeimininkė, kuri įtariai išmėgina, ko verta visa, ką bruka 
reklamos agentai.

Kuriuo atžvilgiu mokslinio tyrimo instituto vadovas išlieka mokslinin
ku? Visą jo gyvenimą iki paskutinio atodūsio gali užimti administracinis ir 
organizacinis darbas. Bet jis juk tikisi, kad bus pavadintas mokslininku.

Jei idealus mokslininkas suderina kūrybingą hipotezių kūrėją, stropų 
eksperimentatorių-bandytoją, filosofinių sistemų kūrėją, mokslininką isto
riką, technologą, organizatorių, švietėją-rašytoją, naujovių diegėją, vertin
toją, tai nesunku įsivaizduoti, kad bet kurią idealią komandą turėtų suda
ryti bent jau šie devyni individai, is kurių nė vienam nereikia būti visaverčiu 
mokslininku.
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Tačiau nors šis pavyzdys rodo, kad mokslininko-nemokslininko dicho
tomija per daug primityvi, taip pat nederėtų pamiršti bendresnės tiesos, kad 
tas, kuris per giliai panyra j specializacijos gelmes, ilgainiui nenustebina kažin 
kokiais stebuklingais rezultatais, kadangi kaip žmogus jis nuskursta. Galima 
apibendrinti, kad visavertis ir sveikas žmogus daugumą dalykų gali daryti kur 
kas geriau, negu, vėl apibendrintai tariant, suluošintas žmogus. Paradoksalu, 
kad asmuo, kuris stengiasi būti per daug grynas mąstytojas slopindamas savo 
impulsus ir emocijas, paprastai tampa ligotas, jis praranda gebėjimą blaiviai 
mąstyti, tampa blogu mąstytoju. Trumpai tariant, galime tikėtis, kad moksli
ninkas, kuris dar yra šiek tiek ir menininkas, bus geresnis mokslininkas negu 
tas, kuris neturi nė menkiausios menininko gyslelės.

Ypač tai paaiškėja nagrinėjant konkrečius atvejus. Visi didieji mūsų 
mokslininkai pasižymėjo itin plačiais interesais ir tikrai nebuvo kokie riboti 
technologai. Nuo Aristotelio iki Einšteino, nuo Leonardo iki Freudo didieji 
atradėjai buvo universalios ir įvairiapusiškos asmenybės, kurioms rūpėjo hu
manizmas, filosofija, socialiniai bei estetiniai klausimai.

Privalome daryti tokią išvadą: psichologinio pliuralizmo nuostata moksle 
moko mus, kad tiesos ir pažinimo link veda daug kelių, kad tiesą gali atskleis
ti ir kūrybingas menininkas, filosofas, rašytojas humanistas -  arba kaip atskiri 
individai, arba kaip vieno individo aspektai.

PSICHOPATOLOGIJA IR MOKSLININKAS
Reikia tikėtis, kad visoms kitoms aplinkybėms esant vienodoms, mokslinin
kas (arba menininkas, mechanikas, administratorius), kuris yra laimingas, 
saugus, ramus ir sveikas, bus geresnis mokslininkas (arba menininkas, me
chanikas, administratorius) už tą, kuris nelaimingas, nesaugus, praradęs dva
sios ramybę, nesveikas.

Neurotiška asmenybė iškraipo tikrovę, kėliajai savo reikalavimus,prime
ta nebrandžius savo teorinius aiškinimus, bijo to, kas nežinoma ir kas nauja, 
ji per smarkiai apribota savo asmeninių poreikių, kad pajėgtų objektyviai ap
rašyti tikrovę, per greitai išsigąsta, per daug trokšta kitų žmonių pritarimo.

Reikia paminėti bent tris šio fakto implikacijas. Pirma, mokslininkas, ar 
verčiau sakykime, apskritai tiesos ieškotojas, kad galėtų sėkmingai atlikti savo 
darbą, turi būti psichologiškai sveikas, o ne ligotas. Antra, galima tikėtis, kad 
tobulėjant kultūrai, gerės visų jos piliečių sveikata, tad turėtų tobulėti ir tiesos
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ieškojimo metodai. Trečia, reikėtų tikėtis, kad psichoterapija turėtų padėti 
mokslininkui geriau atlikti individualią jo funkciją.

Jau pripažįstame ir tai, kad geresnės socialinės sąlygos pagelbsti siekian
čiajam pažinimo -  mes reikalaujame akademinės laisvės, etatinės tarnybos, 
geresnio atlyginimo2.

2 Tuos skaitytojus, kuriems šis teiginys skamba revoliucingai ir kurie jaučia pareigą pasi
gilinti į tai daugiau, aš raginčiau susikauti su nuostabia knyga šia tema -  Michaelo Pola- 
nyi’o Individualus pažinimas (376). Jeigu nesate susipažinę su šia knyga, negalite manyti, 
kad esate pasiruošę žengti į artėjantį šimtmetį. Jeigu jums nepakanka laiko, valios ar 
ištvermės perskaityti šią milžinišką knygą, tada patarčiau savo knygą Mokslo psichologi
ja: žvalgyba {Psychology of Science: A Reconnaissance, 292); ji paranki tuo, kad trumpa ir 
paskaitoma, tačiau apžvelgia tas pačias problemas. Sis skyrius, dvi paminėtos knygos ir 
kai kurios kitos, nurodytos jų bibliografijose, pakankamai gerai reprezentuoja šiuo metu 
moksle vyraujančią Zeitgeist.



Antras skyrius

KAS MOKSLE SVARBIAU -  
PROBLEMA AR JOS SPRENDI MO BŪDAI?

Pastaruosius porą dešimtmečių vis daugiau kritikos susilaukia „oficialiojo“ 
mokslo trūkumai bei nuodėmės. Tačiau, išskyrus pavydėtinai taiklią Lyndo 
analizę (282), aptarti tokių nesėkmių ištakas beveik niekam ir nerūpėjo. Sia
me skyriuje ketinu parodyti, jog daugelį ortodoksinio mokslo, ypač psicho
logijos, silpnybių lemia mokslo apibrėžimas, akcentuojantis priemones arba 
metodus.

Kalbėdamas apie priemonių akcentavimą, turiu galvoje polinkį manyti, 
kad moksle svarbiausia yra instrumentai, technikos, procedūros, aparatai ir 
mokslo metodai, o ne problemos, klausimai, funkcijos ar tikslai. Nerafinuotai 
akcentuojant priemones, mokslininkai painiojami su inžinieriais, gydytojais, 
dantistais, laboratorijų technikais, stiklo pūtikais, šlapimo mėginius anali
zuojančiais laborantais, mašinų prižiūrėtojais. Priemones akcentuojant inte
lektualiau, mokslas ir mokslinis metodas paprastai tampa sinonimais.

METODO AKCENTAVIMAS

Neišvengiamai, akcentuojant elegantišką, išpuoselėtą problemos sprendimo meto
dą bei naudojamą aparatūrą, dažnai sumenkinamas problemos prasmingumas, jos 
gyvybingumas bei svarba, o ir kūrybingumo svarba apskritai. Bet kuris mokslo 
daktaru siekiantis tapti psichologas supras, ką tai reiškia praktiškai. Meto
dologiniu požiūriu patenkinamas eksperimentas, banalus jis ar ne, retai kri
tikuojamas. Tačiau drąsi, novatoriška problema, dar net iki galo nesuformu
luota, dažnai tiesiog sumalama į miltus kritikuojant vien dėl to, kad „o kas, jei 
nepasiseks“. Iš tikrųjų atrodo, kad mokslinėje literatūroje kritika reiškia tik 
metodo, technikos, logikos ir t.t. kritiką. Neprisimenu, kad kokioje nors man
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žinomoje literatūroje ar kokiame nors moksliniame darbe būtų kritikuojamas 
kitas darbas už tai, kad jis nesvarbus, banalus ar menkavertis1.

Taigi vis labiau linkstama manyti, kad pati disertacijos problema ne
svarbi, svarbu, kad tik ji būtų nepriekaištingai parašyta. Trumpai sakant, visai 
nebebūtina, kad disertacija praturtintų pažinimą. Iš mokslų daktaro reikalau
jama, kad jis būtų susipažinęs su savo srities tyrinėjimo metodais bei su jau 
sukauptais duomenimis. Toli gražu ne visada pabrėžiama, kad iš jo tikimasi 
ir gerų tyrinėtojo idėjų. Kaip tik todėl visiškai ir akivaizdžiai nekūrybingi 
asmenys įstengia tapti „mokslininkais“.

Žemesniu lygiu -  turiu galvoje mokslų dėstymą vidurinėje mokykloje 
ir koledže -  išvystame panašius rezultatus. Studentas skatinamas tapatinti 
mokslą su kryptingu manipuliavimu aparatūra, su mechaninėmis proce
dūromis, išmoktomis iš patarimų knygos, kitaip sakant, manipuliuoti kitų 
idėjomis, kartoti tai, ką jau atrado kiti žmonės. Niekas jam nepasakys, kad 
mokslininko nedera tapatinti su techniku ar asmeniu, mėgstančiu paskaiti
nėti knygas apie mokslą.

Tokį mano nepasitenkinimą itin lengva suprasti klaidingai. Aš neketinu 
sumenkinti metodo, aš tenoriu nurodyti, kad net moksle nesunku tikslus su
painioti su priemonėmis. Mokslo metodus sukilnina ir pagrindžia tik jo tiks
lai arba siekiai. Veikliam mokslininkui, suprantama, privalo rūpėti metodai, 
bet tik todėl, kad jų padedamas jis įgyvendina tikruosius savo tikslus, tai yra 
įstengia atsakyti į svarbius klausimus. Jei jis tai užmiršta, tampa panašus į tą 
Freudo aprašytąjį asmenį, kuris visą laiką praleisdavo blizgindamas akinius, 
užuot juos užsidėjęs ir žiūrėjęs.

Pernelyg smarkiai akcentuojant mokslo priemones,pranašumą įgyja aparatus 
prižiūrintys technikai, ne „klausimų kėlėjai“ ir problemų sprendėjai. Nė ne
ketindamas kurti kokios nors radikalios ir nerealios dichotomijos, vis dėlto

1 „Tačiau net mokslininkai nesibaidydavo uoliai plušėti prie didžiulių monografijų nereikš
mingomis temomis. Vadino tai originaliais tyrinėjimais. Svarbiausia jiems būdavo at
skleisti nežinotus faktus, o ne tai, ar juos ir buvo verta žinoti. Galbūt kiti specialistai jais 
kada nors pasinaudos. Visuose universitetuose specialistai, pasitelkę piliakalnių rentėjų 
kantrybę, rašė vieni kitiems vardan mistiškų tikslų“ (C. Van Doren, Three Worlds, Harper 
Sc Row, 1936, p. 107). „Arba jie sėdi visą dieną palei pelkę su meškerėmis ir dėl to mano 
esą gilūs, tačiau to, kuris žvejoja ten, kur nesama žuvų, aš nelaikau net paviršutinišku“ 
(F. Nietzsche, Thus Spake Zarathrustra, Modern Library, 1937, p. 117).

„Sportininkas“ yra žmogus, kuris sėdi ir stebi atletus.
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galėčiau nurodyti skirtumą tarp tų, kurie žino tik kaip daryti, ir tų, kurie žino, 
ką daryti. Šie pirmieji, kurių niekuomet netrūkdavo, moksle neišvengiamai lin
kę tapti pamokslininkais, protokolo ir procedūros, taigi, kitaip sakant, ritualo 
bei ceremonijos žinovais. Anksčiau tokie žmonės tebuvo įkyrūs, o dabar, kai 
mokslas tampa nacionalinės bei tarptautinės politikos reikalu, jie pajėgia sukel
ti ir gana realią grėsmę. Tokia tendencija dvigubai pavojinga dėl to, kad nepro- 
fesionalai supranta manipuliatorius kur kas geriau negu kūrėjus ir teoretikus.

Priemonių akcentavimas labai skatina perdėtai vertinti kiekybiskumą kaip 
tikslą savaime. Taip teigiu todėl, kad priemonėms pirmumą teikiantis mokslas 
daugiau akcentuoja, kaip formuluojami teiginiai, o ne tai, kas šiais teiginiais 
sakoma. Elegantiškumas ir tikslumas priešpriešinami išvados tinkamumui ir 
platumui.

Priemones akcentuojantys mokslininkai prieš savo valią derina proble
mas prie metodų, o ne atvirkščiai. Pirmiausia jie klausia: „Kokias proble
mas aš galėčiau gvildenti pasitelkdamas turimus metodus bei įrangą?“ užuot 
dažniau paklausę: „Kokios yra opiausios, lemtingiausios problemos, kurioms 
turėčiau paskirti savo laiką?“ Kaip dar paaiškinti tą faktą, kad daugelis viduti
niškų mokslininkų praleidžia ištisą gyvenimą kokioje bevertėje srityje, kurios 
ribas brėžia ne esminiai klausimai apie pasaulį, bet kokio nors aparato ar me
todo galimybės?2 Psichologijoje mažai kam daro įspūdį tokie apibūdinimai 
kaip „gyvūnų psichologas“, „psichologas statistikas“, tai yra tokie psichologai, 
kurie gali imtis bet kokios problemos, tačiau tik su sąlyga, kad jai spręsti galės 
panaudoti gyvūnus arba savo statistiką. Pagaliau visa tai ima priminti garsųjį 
girtuoklį, kuris ieškojo savo piniginės ne ten, kur ją pametė, bet po gatvės 
žibintu, „kur šviesiau“, arba gydytoją, kuris visiems savo pacientams diagno
zuodavo „priepuolį“, nes tik šią vienintelę ligą mokėjo gydyti.

Priemonių akcentavimas smarkiai skatina kurti mokslų hierarchiją, kai su 
gana pražūtingais padariniais fizika laikoma „moksliškesne“ už biologiją, biolo
gija -  už psichologiją, psichologija -  už sociologiją. Tokiai hierarchijai įmanoma 
pritarti tik tuo atveju, jei mums daugiau rūpi elegancija, sėkmė, metodo tiks
lumas. Problemas akcentuojančio mokslo požiūriu tokios hierarchijos nieka
da nederėtų siūlyti, nes kas išdrįstų teigti, kad tokie klausimai kaip nedarbas,

2 „Mes užuot darę tai, ką reikėtų daryti, mieliau darome tai, ką mokame padaryti“ (R. An-
shen, ed., Science and Man, Harcourt, Brace 8c World, 1942, p. 466).



2.  KAS MOK SL E S V AR B I AU  -  P R O B L E M A  AR JOS S P R E N D I M O  B Ū D A I ?  I 45

rasiniai prietarai ar meilė kaip nors iš esmės mažiau svarbūs negu klausimai 
apie žvaigždes, natrį arba inkstų funkcijas?

Priemonių, ne problemų akcentavimas nulemia per didelį mokslo susiskai
dymą į sritis, sukuria sienas, kurios atriboja mokslus tarytum atskiras teritorijas. 
Jacquesas Loebas, paklaustas, ar jis neurologas, chemikas, fizikas, psichologas 
ar filosofas, teatsakė: „Aš sprendžiu problemas“. Iš tiesų tokį atsakymą turė
tume girdėti dažniau. Daugiau tokių mokslininkų kaip Loebas išeitų mokslui 
tikį naudą.Tačiau pageidaujantys sukti šia kryptimi neretai nuleidžia rankas 
susidūrę su filosofija, kuri, užuot skatinusi mokslininką reikštis kaip rizikos 
nebijantį tiesos ieškotoją, tapatina jį su techniku bei ekspertu, užuot įkvėpusi 
jį stebėtis, ji pasmerkia mokslininką žinoti.

Jeigu mokslininkai laikytų savo priederme kelti klausimus ir spręsti 
problemas, o ne vien stengtųsi tapti specializuotais technikais, tai šiandien 
matytume juos besiveržiančius prie dar neištirtų mokslo paribių, uoliai besi
stengiančius spręsti psichologijos ir sociologijos problemas, apie kurias tu
rėtume žinoti daugiausiai, tačiau žinome mažiausiai. Kodėl tik vienas kitas 
mokslininkas ryžtasi griauti tas mokslo sritis atskyrusias ribas? Kaipgi taip 
susiklosto, kad tuzinui psichologijos problemas gvildenančių mokslininkų 
tenka šimtas, pasinėrusių į fizikos ar chemijos tyrinėjimus? Kas žmonijai 
naudingiau -  palenkti tūkstantį šviesių galvų efektyvesnėms bomboms (ar 
tegul net ir penicilinui) gaminti ar sutelkti jas spręsti tokias problemas kaip 
nacionalizmas, išnaudojimas, psichoterapijos tobulinimas?

Technokratinė mokslo samprata sukuria per didelę prarają tarp mokslininkų 
bei kitų tiesos ieškotojų, kartu ir tarp įvairių metodų, kuriuos vieni ir kiti taiko 
ieškodami tiesos ir supratimo. Jei mokslą apibūdiname kaip tiesos, įžvalgos ir 
supratimo ieškojimą, kaip gilinimąsi į reikšmingus klausimus, tuomet vargu ar 
pavyktų atskirti mokslininkus nuo poetų, menininkų ir filosofų3, nes neretai jie 
visi ieško atsakymo į tuos pačius klausimus. Anksčiau ar vėliau, žinia, teks at
likti semantiškai sąžiningą diferenciaciją ir, reikia pripažinti, diferencijuoti teks 
daugiausia atsižvelgiant į metodą bei apsisaugojimo nuo klaidų būdus. Tačiau

3 „Mylėti turėtume pačius klausimus.“ -  Rilke.
„Mes sužinojome visus atsakymus, visus atsakymus:
Tačiau mes nežinome klausimų.“ - A. MacLeish, The Hamlet of A. MacLeish, Houghton 
Mifflin.
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mokslui, aišku, būtų geriau, jeigu mokslininko, poeto ir filosofo neskirtų tokia 
neperžengiama bedugnė kaip šiandien. Technokratinis požiūris tiesiog nustu
mia juos j skirtingus pasaulius, bet akcentuojant problemas, mokslininkas ir 
menininkas būtų tik vienas kitam pagelbstintys bendradarbiai. Daugumos di
džiųjų mokslininkų biografijos rodo, kad teisingiau laikyti juos bendradarbiais. 
Daug didžiausių mokslininkų patys buvo menininkai ir filosofai, o iš filosofų 
jie neretai gaudavo tiek pat peno kaip ir iš savo kolegų mokslininkų.

PRIEMONIŲ AKCENTAVIMAS 
IR MOKSLINĖ ORTODOKSIJA

Priemonių akcentavimas moksle neišvengiamai skatina rastis dogmatiškumą, 
kuris savo ruožtu kuria heterodoksiją. Mokslo klausimus bei problemas re
tai įmanoma suformuluoti, suklasifikuoti, sutalpinti į katalogą. Vakarykščiai 
klausimai jau ne klausimai, o atsakymai. Rytdienos klausimai dar neiškilę. 
Tačiau vakarykščius metodus ir technikas įmanoma suformuluoti bei sukla
sifikuoti. Tuomet jie pavadinami „mokslinio metodo dėsniais“. Kanonizuoti, 
apaugę tradicija, ištikimybe ir istorija jie, užuot nurodę kryptį ar padėję, vei
kiau tampa šiandienos trukdžiais. Ne tokių kūrybingų, bailių, konvencionalių 
asmenų rankose šie „dėsniai“ faktiškai tampa reikalavimu dabarties proble
mas spręsti tik taip, kaip jas sprendė mūsų protėviai.

Tokia nuostata ypač pavojinga psichologijos ir sociologijos mokslui. Šio
se srityse priesakas būti tikrai moksliškam paprastai interpretuojamas taip: 
pasikliaukite fizikos ir biologijos mokslų metodais. Tad daugelis psichologų 
bei sociologų kaip tik ir mėgdžioja senuosius metodus, užuot kūrę ir išradę 
naujus, kurie jau verkiant reikalingi dėl to, kad šių mokslų išsivystymo lygis, 
jų problemos bei duomenys iš esmės skiriasi nuo fizinių mokslų. Tradicija 
moksle gali tapti pavojinga palaima, o ištikimybė -  pražūtinga be išlygų.

MOKSLINĖS ORTODOKSIJOS PAVOJAI?
Pagrindinis mokslinės ortodoksijos keliamas pavojus yra tas, kad ji stabdo naujų 
metodų raidą. Jei mokslinio metodo dėsniai jau suformuluoti, belieka juos 
taikyti. Nauji metodai, nauji tyrimo būdai neišvengiamai turi kelti įtarimą 
ir paprastai jie būdavo pasitinkami priešiškai, tereikia prisiminti geštaltinę
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psichologiją, Rorschacho testą. Tokiu išankstiniu priešiškumu iš dalies gali
ma aiškinti ir tą faktą, kad dar iki šiol nesukurta reliacionistinė, holistinė bei 
sindrominė logika, taip pat statistiniai ir matematiniai metodai, kurių reikia 
naujiesiems psichologijos ir sociologijos mokslams.

Paprastai mokslo pažangą laiduodavo bendradarbiavimas. Kaip kitaip 
riboti individai galėtų padaryti svarbius, netgi didingus atradimus? Kai ne
bendradarbiaujama, pažanga apmiršta, kol pasirodo koks milžinas, kuriam 
pagalbos nereikia. Ortodoksija reiškia, kad atsisakoma suteikti pagalbą kita
tikiui eretikui. Kadangi tik nedaugelis tiek eretikų, tiek ortodoksų yra genijai, 
vadinasi, nepertraukiamai, sklandžiai gali rutuliotis tik tradicinis mokslas. 
Galime tikėtis, kad „eretiškoms“ idėjoms bus ilgai ir kankinamai priešina
masi, jos bus ignoruojamos, paskui gana ūmiai iškils į šviesą, jeigu jos bus 
teisingos, ir tuomet savo ruožtu taps ortodoksija.

Kitas, gal dar gresmingesnis, ortodoksijos pavojus, kyląs is priemonių ak
centavimo, yra tas, kad ji vis smarkiau apriboja mokslo jurisdikciją. Tad ne tik 
stabdoma naujų metodų raida, bet ir neleidžiama kelti daugelio klausimų 
vien todėl, kad, kaip skaitytojui jau nesunku numanyti, į tokius klausimus 
negalima atsakyti pasitelkus turimus metodus. Tai subjektyvumo klausimai, 
vertybių klausimai, religijos klausimai. Būtent dėl šios kvailokos priežasties 
išgirstame tą nereikalingą prisipažinimą apie pralaimėjimą, tą prieštaringą 
sąvoką „nemokslinė problema“, tarsi būtų tokių klausimų, kurių neišdrįstume 
kelti ir mėginti įjuos atsakyti. Kiekvienas, nors kiek paskaitinėjęs ir perpratęs 
mokslo istoriją, neišdrįs kalbėti apie neišsprendžiamą problemą: galėtume tik 
sakyti, kad esama problemų, kurios dar neišspręstos. Būtent toks situacijos 
apibūdinimas skatina mus nenuleisti rankų, veikti neprarandant kūrybin
gumo bei išradingumo. Apibūdindami ją mokslinės ortodoksijos požiūriu, 
pavyzdžiui, klausdami, „ką galima nuveikti su šiuo mums pažįstamu mokslo 
metodu?“, mes savo noru apsiribojame, išsižadame ištisų žmogaus intere
so sričių. Ši tendencija gali prasiveržti neįtikimiausiais ir grėsmingiausiais 
kraštutinumais. Prisimenu, jog neseniai viename iš mokslininkų kongresų 
svarstant nacionalinių mokslo tyrimo fondų kūrimo klausimą, nuskambėjo 
mokslininkų fizikų pasiūlymas nutraukti valstybės paramą psichologijos ir 
socialiniams mokslams kaip „nemoksliškiems“. Kuo dar galėtų būti pagrįstas 
toks reikalavimas, jei ne ypatinga pagarba išpuoselėtiems metodams ir visišku 
nesupratimu, kad mokslo esmė -- kelti klausimus, ir jis įsišaknijęs žmonių
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vertybėse bei motyvuose. Kaip aš, psichologas, turėčiau suprasti šiuos ir kitus 
panašius savo kolegų fizikų puldinėjimus? Gal man griebtis jų metodų? Bet 
mano problemoms spręsti jie beverčiai. Kaip jie išspręs psichologijos proble
mas? O gal psichologijos problemų nė nereikia spręsti? O gal mokslininkai 
iš viso turėtų pasitraukti iš tyrinėjimų lauko ir vėl užleisti j j teologams? O gal 
šitą reikalavimą tiesiog reikėtų suprasti kaip ad hominem pasišaipymą? Ar tuo 
implikuojama, kad psichologai kvaili, o fizikai protingi? Tačiau kuo remiantis 
būtų galima suformuluoti tokį neįtikėtiną teiginį? Įspūdžiais? Tuomet noriu 
pasidalyti ir savo įspūdžiais: vienoje mokslininkų grupėje kvailių atsiras ne 
mažiau, negu kitoje. Tad kieno įspūdžiai tikresni?

Bijau, kad paaiškinimas čia tik vienas: tokia nuostata, nors garsiai ir 
neišpažįstama, metodą laiko svarbiausiu dalyku, o gal net tik jį vieną ir te
vertina.

Dogmatiška technokratinė mokslo samprata skatina mokslininką siekti „pro
tingo saugumo“, o ne rodyti drąsą, rizikuoti. Qrtodoksas mokslininkas turėtų 
pamažu ir patogiai judėti išmintu keliu, užuot kirtęs naujus takus per nežino
mybę. Ši nuostata primeta konservatyvų, o ne radikalų požiūrį į nežinomybę. 
Ji, užuot įkvėpusi mokslininką būti pionieriumi, paverčia jį naujakuriu4.

Mokslininko vieta -  bent jau retkarčiais -  būti pačiame tirštume to, kas 
nežinoma, chaotiška, sunkiai įžvelgiama, nesuvaldoma, paslaptinga, aiškiai 
nesuformuluota. Ten dažniausiai ir atsiduria problemoms pirmenybę teikian
tis mokslas. O technokratinė mokslo samprata kaip tik ir trukdo mokslinin
kui žengti į nežinomybę.

Metodų ir technikų pervertinimas skatina mokslininkus manyti, kad (i) jie 
objektyvesni ir ne tokie subjektyvūs, kokie iš tikrųjų yra, ir kad (2) jiems neturi 
rūpėti vertybės. Metodai etiniu požiūriu yra neutralūs, problemos bei klau
simai gali tokie ir nebūti, nes anksčiau ar vėliau jie sukelia neišbrendamus 
ginčus dėl vertybių. Vienintelis būdas išvengti vertybių problemos yra pa
brėžti mokslo metodus, o ne jo tikslus. Gali būti, kad viena iš pagrindinių 
technokratinio požiūrio į mokslą ištakų yra pernelyg uolios pastangos būti 
kuo objektyvesniam, nesusijusiam su vertybėmis.

4 „Genijai -  tarsi šarvus pramušantys ietigaliai, jų žaibą primenąs įsiveržimas į niekieno 
žemę neišvengiamai palieka neapsaugotus jų pačių flangus.“ (A. Koestler, The Yogi and 
the Commisar, Macmillan, 1945, p. 241).
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Tačiau, kaip matėme pirmajame skyriuje, mokslas nebuvo, nėra ir negali 
būti visiškai objektyvus, kitaip sakant, nepriklausomas nuo žmogiškųjų ver
tybių. Negana to, labai ginčytina, ar jis apskritai turėtų stengtis toks būti (bū
tent būti visiškai objektyvus, užuot buvęs objektyvus tiek, kiek tai įmanoma 
žmogui). Visos šiame ir ankstesniuose skyriuose paminėtos klaidos rodo, kuo 
pavojingos pastangos ignoruoti žmogaus prigimties trūkumus. Neurotikas ne 
tik asmeniškai brangiai moka už tuščias savo pastangas, bet, gana ironiška, jo 
gebėjimas mąstyti tolydžio vis skursta.

Dėl tokios prasimanytos nepriklausomybės nuo vertybių,, vertingumo krite
rijai tampa vis miglotesni. Jeigu technokratinės filosofijos būtų radikalios (o 
tokios jos būna retai) ir jeigu jos būtų visiškai nuoseklios (tokios būti jos 
nedrįsta baimindamosi akivaizdžiai neprotingų padarinių), nepajėgtume at
skirti svarbaus eksperimento nuo nesvarbaus. Būtų tik techniškai nepriekaiš
tingai ir techniškai prastai atlikti eksperimentai5. Remiantis vien metodolo
giniais kriterijais, patį trivialiausią tyrimą reikėtų gerbti ne menkiau, kaip ir 
patį vaisingiausią. Žinoma, taip atsitinka nedažnai, bet tik todėl, kad taikomi 
ir kiti kriterijai bei standartai, ne vien metodologiniai. Bet nors šią klaidą 
tokiu akivaizdžiu pavidalu išvystame retai, ji gana dažnai matoma ne tokia 
aiškia forma. Pavyzdžių gausu mokslo žurnaluose, tačiau ko neverta daryti, 
tai beprasmiška daryti net ir gerai.

Jeigu mokslas būtų tik taisyklių ir procedūrų rinkinys, tai kuo tada skir
tųsi, viena vertus, mokslas ir žaidimas šaškėmis, kita vertus, „umbrealogija“, 
alchemija ar dantisto praktika6?

5 „Mokslininką vadiname „didžiu“ ne tiek dėl to, kad jis išsprendė problemą, kiek dėl to, kad 
suformulavo problemą, kurios sprendimas... prisidės prie tikrosios pažangos“ (H. Can- 
tril, An Inquiry concerning the characteristics of man,/, abnorm. social Pshycol, 1950, 45,
p. 491-503)*

„Suformuluoti problemą dažnai kur kas svarbiau negu ją išspręsti, nes sprendimas 
gali būti vien matematinio ar eksperimentinio įgūdžio reikalas. Norint iškelti naujus 
klausimus, numatyti naujas galimybes, pažvelgti į senas problemas iš naujos perspektyvos 
reikia kūrybinės vaizduotės ir tai yra realios mokslo pažangos požymis.“ (A. Einstein, 
and L. Infeld, 7he Evolution of Physics, Simon and Schuster, 1938.)

6 Seras Richardas Livingstone’as iš Oxfordo Corpus Christi koledžo apibūdino techniką 
kaip „asmenį, kuris visiškai supranta savo darbą, išskyrus galutinę jo paskirtį bei jo vietą 
visatos sąrangoje“. Kažkas kitas irgi panašia dvasia teigė, kad ekspertas yra tas, kuris, 
verždamasis prie didžiosios klaidos, stengiasi išvengti visokių mažų klaidų.



50

Trečias skyrius

M O T Y V A C I J O S  TEORI JOS j VA D AS

Šiame skyriuje pateikiame šešiolika teiginių, kurie turėtų būti įtraukti į kiek
vieną pagrįstą motyvacijos teoriją. Kai kurie iš šių teiginių yra tokie teisingi, 
kad primena nuvalkiotas tiesas. Šiuos, manau, reikėtų iš naujo pabrėžti. Dėl 
kitų gal ir galima pasiginčyti, dėl jų nesutikti.

INDIVIDAS KAIP INTEGRUOTA VISUMA

Mūsų pirmasis teiginys skelbia, kad individas yra integruota, organizuota 
visuma. Šį teorinį teiginį paprastai psichologai pripažįsta gana nuolankiai, 
tačiau vėliau realiai eksperimentuodami jį ramiai ignoruoja. Prieš imantis 
kokio nors pagrįsto eksperimento ir pradedant kurti pagrįstą motyvacijos 
teoriją, reikia suprasti, kad šis teiginys yra eksperimentiškai ir teoriškai tik
ras. Pavyzdžiui, jis reiškia, kad motyvuojamas yra visas individas, ne jo dalis. 
Gera teorija nepripažįsta tokios esybės kaip skrandžio ar burnos poreikis, ar 
genitalijų poreikis. Kalbėti reikia tik apie individo poreikį. Valgyti nori Joh- 
nas Smithas, ne Johno Smitho skrandis. Pasitenkinimą irgi patiria individas, 
o nėjo dalis. Maistas pasotina Johno Smitho, nėjo skrandžio alkį.

Vertindami Johno Smitho alkį vien kaip jo virškinamojo trakto funkciją, 
eksperimentatoriai ignoravo tą faktą, kad, kai individas alkanas, pasikeičia ne 
tik jo virškinimo funkcija, bet ir nemažai, gal net dauguma, kitų funkcijų, 
kurias jis geba atlikti. Jo suvokimas pasikeičia, išalkęs jis maistą pastebės grei
čiau negu kokiu kitu metu. Jo prisiminimai pasikeičia (dabar gerą valgį jis 
prisimins greičiau negu kada kitu metu). Jo emocijos pasikeičia, jis labiau įsi
tempęs ir nervingesnis nei paprastai. Jo mąstymo turinys pasikeičia, jis veikiau 
svarstys, kur gauti maisto, negu kaip išspręsti algebros uždavinį. Šį sąrašą gali
ma tęsti, kad jis apimtų visus kitus gebėjimus, sugebėjimus ar funkcijas -  tiek 
fiziologines, tiek psichines. Kitaip sakant, kai Johnas Smithas alkanas, jis visas 
alkanas: kaip individas jis visiškai skiriasi nuo to, kas jis yra kitu metu.



3.  M O T Y V A C I J O S  TE OR I J O S Į V A D A S

ALKIS KAIP PARADIGMA

Pasirinkti alkį kaip visų kitų motyvacinių būsenų paradigmą tiek teoriškai, 
tiek praktiškai yra neprotinga ir nepagrįsta. Atidžiai paanalizavę matome, kad 
alkio potraukis yra konkretesnis, o ne bendresnis motyvacijos atvejis. Jis la
biau izoliuotas (vartojant šį žodį taip, kaip jį vartojo geštaltinės psichologijos 
atstovai ir Goldsteino sekėjai) negu kiti motyvai, jis ne toks įprastas kaip kiti 
motyvai, pagaliau šis potraukis skiriasi nuo kitų motyvų tuo, kad jo somatinis 
pagrindas yra žinomas, o tai motyvacinėms būsenoms nėra įprasta. Kokios 
yra labiau įprastos tiesioginės motyvacijos? Eilinę dieną pasitelkę savistabos 
metodą, jas gana nesunkiai įžvelgtume.Troškimai, kurie dažniausiai blykčioja 
sąmonėje, daugiausia yra drabužių, automobilių, draugiškumo, draugijos, pa
gyrimų, prestižo ir panašūs troškimai. Įprasta juos vertinti kaip antrinius, arba 
kultūrinius, poreikius, kurie priskiriami kitam lygmeniui negu tikrai „garbin
gi“, arba pirminiai, potraukiai, t. y. fiziologiniai potraukiai. Faktiškai šie antri
niai potraukiai mums kur kas svarbesni, jie kur kas įprastesni.Tad paradigma 
verčiau reikėtų laikyti vieną iš jų, o ne tokį potraukį kaip alkis.

Buvo įprasta manyti, kad visi potraukiai reikšis pagal tą patį modelį 
kaip ir fiziologiniai potraukiai. Dabar jau neklystamai galima spėti, jog ši
taip niekada nebus. Daugumos potraukių neįmanoma išskirti, neįmanoma 
jų ir somatiškai lokalizuoti, negalima jų vertinti taip, tarsi jie būtų vienintelis 
tuo metu organizme vykstąs dalykas. Tipiško potraukio ar poreikio, ar troš
kimo neįmanoma ir, ko gero, niekada nebus įmanoma, susieti su konkrečiu, 
izoliuotu, lokalizuotu somatiniu pagrindu. Akivaizdu, kad tipiškas troškimas 
yra viso asmens poreikis. Tyrinėjimo modeliu kur kas geriau pasirinkti tokį 
potraukį kaip pinigų troškimas, o ne tiesiog alkį, ar netgi geriau, užuot pasi
rinkus kokį dalinį tikslą, rinktis fundamentalesnį, tokį kaip meilės troškimas. 
Jokie įrodymai, kurių šiandien gausu, taip ir nepadės mums iki galo perprasti 
meilės poreikio, nesvarbu, kiek daug žinotume apie alkio potraukį. Galėtu
me pasakyti net ir stipriau -  būtent, kad iki galo perpratę meilės poreikį, 
galėtume kur kas geriau pažinti ir bendrą žmogaus motyvaciją (kartu ir alkio 
potraukį), negu ją pažįstame išsamiai tyrinėdami alkio potraukį.

Siame kontekste pravartu prisiminti kritinę paprastumo sampratos ana
lizę, kurią taip dažnai girdėjome iš geštaltinės psichologijos atstovų. Alkio



A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

potraukis, atrodąs paprastas palyginti su meilės poreikiu, ilgainiui paaiškėja 
nesąs toks paprastas reiškinys (160). Paprastumo įspūdį sukursime atsirink
dami pavienius atvejus ar pavyzdžius tokios veiklos, kuri tarytum ir nepri
klauso nuo organizmo visumos. Nesunku parodyti, kaip svarbi veikla dina
miškai susijusi su beveik viskuo, kas žmogui svarbu. Kam tuomet pasirinkti 
veiklą, kuri šia prasme visai nėra vidutinė, veiklą, kuri parenkama specialiai 
analizei tik todėl, kad ją lengviau tirti mūsų įprastais, tačiau nebūtinai teisin
gais, izoliavimo bei redukcijos metodais, o gal tik todėl, kad ji nepriklauso 
nuo kitos veiklos? Jeigu reikėtų pasirinkti, ar (i) eksperimentiškai nagrinėti 
paprastas problemas, kurios, deja, yra banalios ir niekam nesvarbios, ar (2) 
spręsti eksperimentines, kurios yra gąsdinamai sudėtingos, tačiau svarbios, 
neabejoju, kad mes pasirinktume sudėtingas.

PRIEMONES IR TIKSLAI

Atidžiai paanalizavę kasdienio savo gyvenimo troškimus, išvystame, kad jie 
pasižymi bent viena svarbia savybe -  jie paprastai yra priemonės siekti ko
kio nors tikslo, o ne tikslai savaime. Norime pinigų, kad galėtume įsigyti 
automobilį. Vėl, automobilio norime todėl, kad kaimynai turi automobilį ir 
mums nesinori jaustis už juos menkesniems, mes trokštame išsaugoti savi
garbą, trokštame, kad mus mylėtų ir gerbtų kiti. Paprastai analizuodami są
moningą troškimą išvystame, kad galime leistis toliau, taip tariant, prie kitų, 
fundamentalesnių individo tikslų. Kitaip sakant, čia susiduriame su situacija, 
kuri labai primena simptomų vaidmenį psichopatologijoje. Simptomai svar
būs ne tiek patys savaime, bet tuo, ką jie galiausiai reiškia -  kokie galėtų būti 
tikrieji jų tikslai arba padariniai. Pačių simptomų analizė ypatingų rezulta
tų neduoda, bet dinamines simptomų prasmes analizuoti svarbu, nes tokia 
analizė duoda vaisių, pavyzdžiui, tampa psichoterapijos pagrindu. Konkretūs 
troškimai, kurie dešimtis kartų praplaukia mūsų sąmonėje, svarbūs ne tiek 
savaime, kiek tuo, ką jie reiškia, kur mus nukreipia, kokia tikroji jų prasmė 
juos giliau paanalizavus.

Šiai gilesnei analizei būdinga tai, kad ji neišvengiamai veda prie tokių 
tikslų ar poreikių, už kurių toliau skverbtis neįmanoma: ji atskleidžia porei
kių patenkinimą, kuris atrodo esąs tikslas savaime ir nereikalingas tolesnio
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pateisinimo ar įrodymo. Šie vidutinio žmogaus poreikiai pasižymi ta savybe, 
kad neretai jie nėra tiesiogiai įžvelgiami, o dažniau būna konceptualiai at
skleidžiami analizuojant įvairius konkrečius sąmoningus troškimus. Kitaip 
sakant, motyvacijos analizė iš dalies turėtų būti ir tikrųjų žmogaus tikslų, 
troškimų ar poreikių tyrimas.

Šie faktai nurodo ir kitą priežastį, kodėl būtina pagrįsta motyvacijos 
teorija. Kadangi sąmoningai šie tikslai įžvelgiami retai, mums iš karto kyla 
būtinybė nagrinėti visą nesąmoningos motyvacijos problemą. Gilindamiesi 
vien tik į sąmoningą motyvacinį gyvenimą, dažnai praleisime pro akis tai, 
kas ne mažiau svarbu, o gal net ir svarbiau už tai, kas įžvelgiama sąmoningai. 
Psichoanalizė ne sykį parodė, kad ryšys tarp sąmoningo troškimo ir jį grin
džiančio tikrojo nesąmoningo tikslo nebūtinai turi būti tiesioginis. Iš tikrųjų 
šis santykis gali būti negatyvus, pavyzdžiui, reakcijų susiformavimo atveju. 
Tad reikėtų teigti, kad pagrįsta motyvacijos teorija tikrai neturėtų ignoruoti 
nesąmoningo gyvenimo.

TROŠKIMAI IR KULTŪRA

Jau sukaupta pakankamai antropologinių duomenų, rodančių, kad funda
mentalūs ar tikrieji visų žmonių troškimai nesiskiria taip smarkiai, kaip są
moningi kasdieniai jų norai. Šitai paaiškinti galėtume tuo, kad, tarkime, dvi 
skirtingos kultūros gali pasiūlyti du visiškai skirtingus būdus patenkinti kon
kretų troškimą, pavyzdžiui, savigarbą. Vienoje visuomenėje savigarba įgyja
ma pelnius gero medžiotojo šlovę, kitoje -  žiniuonio ar bebaimio kario vardą, 
dar kitur -  išsiskiriant ypatinga emocine savitvarda. Turint galvoje galutinius 
tikslus, gali būti, kad vieno individo troškimui tapti įgudusiu medžiotoju bū
dingas tas pats dinamizmas, kaip kito siekiui išgarsėti žiniuonio talentu.Taigi 
galime teigti, kad psichologams būtų parankiau sujungti šiuos du, atrodytų, 
nesuderinamus sąmoningus troškimus į tą pačią kategoriją, užuot priskyrus 
juos skirtingoms kategorijoms remiantis vien tik elgesiu. Akivaizdu, kad pa
tys tikslai yra kur kas universalesni, negu keliai jiems pasiekti, kadangi kelius 
nurodo kiekviena konkreti kultūra. Žmonės yra kur kas panašesni vieni į ki
tus nei galėtų atrodyti.
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DAUGERIOPOS MOTYVACIJOS

Jau iš psichopatologinės analizės sužinojome, jog sąmoningam troškimui 
arba motyvuotam poelgiui būdinga ir kita savybė, susijusi su ta, kurią ką tik 
aptarėme, -  būtent, kad jis gali tapti savotišku kanalu kitiems tikslams iš
reikšti. Pavyzdžiui, gerai žinoma, kad seksualinis elgesys ir sąmoningi seksua
liniai troškimai gali slėpti juos grindžiančius nepaprastai sudėtingus, neįsisą
monintus tikslus. Vieno individo seksualiniai troškimai faktiškai gali reikšti 
troškimą įsitikinti savo vyriškumu. Kitų asmenų seksualiniai troškimai iš es
mės gali reikšti norą padaryti įspūdį, galbūt artumo, draugystės, saugumo, 
meilės troškimą, o gal ir visų šių troškimų derinį. Sąmoningas visų šių indivi
dų seksualinių troškimų turinys gali būti tas pats, ir veikiausiai visi jie vieno
dai klys manydami, kad trokšta tik seksualinio pasitenkinimo. Tačiau dabar 
mes žinome, kad tai neteisinga, kad norint suprasti šiuos individus, praverstų 
panagrinėti, ką iš esmės reprezentuoja seksualinis troškimas bei elgesys, o ne 
vien tai, kaip jį sąmoningai supranta individas. (Tai pasakytina tiek apie par
uošiamąją seksualinio elgesio fazę, tiek apie „seksualinį vartojimą“.)

Sį požiūrį patvirtina ir kitas įrodymas -  atradimas, kad tas pats psicho
patologinis simptomas gali vienu metu reprezentuoti keletą skirtingų, net 
vienas kitam prieštaraujančių troškimų. Isteriškai paraližuota ranka vienu 
metu gali reprezentuoti keršto, gailestingumo, meilės, pagarbos troškimų išsi
pildymą. Suprasti pirmuoju atveju minėtą sąmoningą troškimą arba antruoju 
atveju išreikštą simptomą vien tik biheivioristine prasme reikštų savavališkai 
atmesti galimybę visiškai suprasti asmens elgesį bei jo motyvacinę būseną. 
Pabrėžkime, kad taisyklė, o ne išimtis yra suprasti, jog poelgis ar sąmoningas 
troškimas turi daugiau kaip vieną motyvaciją.

MOTYVACINES BŪSENOS

Tam tikru požiūriu bet kokia organizmo būsena yra ir motyvacinė būsena. Ką 
turime galvoje sakydami, kad asmuo jaučiasi atstumtas? Statiška psichologija 
čia būtų linkusi padėti tašką. Tačiau dinamiška psichologija tokiu teiginiu 
norėtų pasakyti kur kas daugiau, ir visi šie dalykai būtų empiriškai pateisinti. 
Atstumtumo jausmas paveikia visą organizmą, tiek somatinį, tiek psichinį jo
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aspektus. Pavyzdžiui, tai reiškia, jog asmuo taip pat įsitempęs, jaučia spau
dimą, nelaimingas. Be to, ši būsena, jau nesusieta su visa organizmo visuma, 
automatiškai ir neišvengiamai sukelia kitus reiškinius, tokius kaip neįveikia
mą poreikį susigrąžinti palankumą, įvairiarūšius gynybinius mechanizmus, 
stiprėjantį priešiškumo jausmą ir t.t.

Nėra abejonių, jog būseną „šis asmuo jaučiasi atstumtas“ pajėgsime pa
aiškinti tik pridūrę daugelį kitų teiginių apie tai, ką žmogus patiria dėl to, kad 
jaučiasi atstumtas. Kitaip sakant, pats atstumtumo jausmas savaime yra mo
tyvacinė būsena. Dabartinės motyvacijos sampratos paprastai pradedamos, ar 
bent jau atrodo, kad pradedamos plėtoti remiantis prielaida, jog motyvacinė 
būsena yra ypatinga, savita būsena, smarkiai išsiskirianti iš kitų organizmo 
būsenų.Tačiau kaip tik priešingai -  pagrįsta motyvacijos teorija turėtų remtis 
prielaida, kad motyvacija yra nuolatinė, nesibaigianti, kintanti ir sudėtinga, 
kad ji yra beveik visuotinė organizmo būsenos charakteristika.

MOTYVACIJŲ SĄRYŠIAI

Žmogus yra stygių patiriantis gyvūnas ir visiškai pasitenkina nebent trum
pam. Patenkinus troškimą, jo vietą skubiai užima kitas. Sį patenkinus, į pir
mąjį planą iškyla kitas ir t.t. Natūralu, kad visą savo gyvenimą žmogus ne
paliaujamai ko nors nori. Tad mums ir kyla būtinybė tyrinėti motyvacijų 
tarpusavio sąryšius ir kartu atsisakyti ketinimo izoliuotai nagrinėti atskirus 
motyvacijos vienetus, jei norime plačiai suprasti šiuos sąryšius. Potraukio ar 
troškimo išryškėjimas, jo padiktuoti veiksmai, pasitenkinimas, kurį suteikia 
tikslu buvusio objekto įgijimas, -  visa tai net ir kartu mums duoda tik dirb
tinį, izoliuotą, atskirą atvejį, išplėštą iš viso motyvacinės visumos komplekso. 
Tai, ar troškimas pasirodo, praktiškai visuomet priklauso nuo to, patenkinti 
ar ne kiti motyvai, kuriuos gali turėti visas organizmas, tai yra nuo fakto, 
kad kiti galingesni troškimai jau buvo sąlygiškai patenkinti. Tai, kad norime 
kažko kito, reiškia, kad kiti troškimai jau yra patenkinti. Mes niekuomet ne- 
pajustume troškimo kurti muziką ar matematikos sistemas arba puošti savo 
namus, arba gražiai rengtis, jeigu mūsų skrandžiai būtų tušti, jei mes ne
paliaujamai mirtume iš troškulio, jei nuolat drebėtume dėl grėsmingai virš 
mūsų tvyrančios katastrofos arba jei kiti žmonės mūsų nekęstų.
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Motyvacijos teorijų kūrėjai taip ir neatkreipė dėmesio j šiuos faktus: 
pirma, kad žmogus niekuomet nebūna patenkintas absoliučiai, nebent trum
pam, kol patenkintą poreikį pakeičia kitas, ir, antra, kad troškimams būdinga 
tam tikra hierarchija, kurios viršūnėje -  stipriausi iš jų.

POTRAUKIŲ SĄRAŠAS

Reikėtų kartą ir visiems laikams atsisakyti pastangų išvardyti visus žmogaus 
potraukius ar poreikius. Teoriškai tokios pastangos nepagrįstos dėl kelių 
priežasčių. Pirma, šios pastangos implikuoja, kad įvairūs poreikiai, kuriuos 
išvardijame, yra lygūs -  visi vienodai stiprūs ir pasirodo vienodai tikėtinai. 
Tai klaidinga, kadangi tikimybė, ar koks nors troškimas iškils sąmonėje, pri
klauso nuo to, patenkinti ar ne kiti, galingesni troškimai. Tikimybė, kad pa
sirodys konkretūs įvairūs potraukiai, būna labai skirtinga.

Antra, potraukių išvardijimas reiškia, kad juos vieną nuo kito izoliuojame. 
Suprantama, kad jie toli gražu nėra šitokiu būdu vienas nuo kito izoliuoti.

Trečia, kadangi toks potraukių išvardijimas paprastai grindžiamas el
gesiu, mes visiškai ignoruojame viską, ką žinome apie potraukių dinamiką, 
pavyzdžiui, kad sąmoningasis ir nesąmoningasis jų aspektai gali skirtis, kad 
konkretus troškimas iš tikrųjų gali būti tik kanalas keliems kitiems troški
mams išreikšti.

Tokie bandymai išvardyti visus potraukius kvailoki dar ir dėl to, kad jie 
neišsirikiuoja kaip izoliuotų, pavienių narių aritmetinė suma. Jie veikiau su
daro specifiškumo hierarchiją. Čia noriu pasakyti, kad išvardijamų potraukių 
skaičius visiškai priklauso nuo to, kaip konkrečiai šiuos potraukius ketiname 
analizuoti. Realus paveikslas būtų ne daugybė viena šalia kitos suguldytų laz
delių, bet veikiau viena į kitą susidedančių dėžučių, kai vienoje dėžutėje telpa 
trys kitos ir kai kiekvienoje iš šių telpa dar po dešimtį ir kai į kiekvieną iš 
šių dešimties suvožta dar po penkiasdešimt kitų ir t.t. Kita analogija galėtų 
būti histologinis tyrimas: įvairiai padidintas ląstelių vaizdas atrodo vis kitaip. 
Tad galime kalbėti apie patenkinimo arba pusiausvyros, o konkrečiau -  apie 
maisto poreikį, arba dar konkrečiau -  apie poreikį pripildyti skrandį, arba dar 
konkrečiau -  apie baltymų poreikį, arba dar konkrečiau -  apie konkretaus 
baltymo poreikį ir t.t. Pernelyg daug šiuo metu siūlomų poreikių sąrašų tie
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siog sukaupia juos krūvon, įvairiai padidintus, be jokios atrankos. Tokiai su
maiščiai viešpataujant nenuostabu, kad vienuose sąrašuose yra trys ar keturi 
poreikiai, o kituose -  šimtai. Norint galima pateikti tokį sąrašą, kuris aprėptų 
nuo vieno iki milijono potraukių, priklausomai nuo to, kiek konkreti analizė. 
Be to, reikia pripažinti ir tai, kad ketindami analizuoti pamatinius troški
mus, turime aiškiai suvokti, jog turime reikalą su troškimų grupėmis kaip 
fundamentaliomis kategorijomis arba troškimų rinkiniais. Kitaip sakant, toks 
pamatinių tikslų išvardijimas būtų veikiau abstrakti klasifikacija, o ne inven
torinis sąrašas (12).

Maža to, visi kada nors paskelbti potraukių sąrašai verčia manyti, kad 
atskiri potraukiai tarpusavyje nesuderinami. Tačiau taip nėra. Paprastai jie 
taip susipina, kad beveik neįmanoma aiškiai ir griežtai atskirti vieną potraukį 
nuo kito. Kritikuojant potraukių teoriją, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog pati 
potraukio sąvoka veikiausiai suformuluota tyrinėjant fiziologinius poreikius. 
Juos nagrinėjant lengva atskirti skatinimą, motyvuotą poelgį ir tikslu esantį 
objektą. Tačiau kai kalbame apie meilės troškimą, atskirti potraukį nuo tikslu 
esančio objekto ne taip paprasta. Čia potraukis, troškimas, objektu esantis 
tikslas, veikla atrodo tapatūs.

MOTYVACINIO GYVENIMO KLASIFIKACIJA

Manau, kad šiuo metu sukaupti įrodymai liudija, jog vienintelis racionalus 
ir esminis pagrindas, kuriuo remiantis būtų įmanoma sukurti motyvacinio 
gyvenimo klasifikaciją, turėtų būti pamatiniai tikslai arba poreikiai, o ne koks 
nors potraukių, paprastai suprantamų kaip skatuliai, išvardijimas (potraukiai 
veikiau „traukia“ negu „stumia“). Vykstant visai šiai kaitai, dinaminis požiūris 
verčia psichologijos teoriją pripažinti pastoviais tik pamatinius tikslus. Tai, 
kas mūsų jau aptarta, turėtų patvirtinti šį teiginį be tolesnių įrodymų. Iš tiesų 
motyvuotas elgesys nėra tinkamiausias klasifikacijos pagrindas, kadangi, kaip 
matėme, jis gali išreikšti daugelį dalykų. Dėl tos pačios priežasties ir konkre
tus tikslas -  siekiamas objektas -  negali būti patikimas klasifikacijos pagrin
das. Išalkęs žmogus, kuris savo elgesiu siekia gauti maisto, paskui jį kramto ir 
ryja, iš tikrųjų gali siekti veikiau saugumo negu paties maisto. Individas, ku
ris patiria visą seksualinio troškimo procesą -  merginasi, po to vartotojiškai
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mylisi, iš tikrųjų gali siekti ne tiek pasitenkinti seksualiai, kiek patenkinti 
savigarbos poreikį. Nei introspektyviai sąmonėje pasirodantis potraukis, nei 
motyvuotas elgesys, nei akivaizdūs siekiai ar numatomi jų padariniai negali 
tapti tuo pagrindu, kuriuo remdamiesi galėtume konstruoti žmogaus moty
vacinio gyvenimo dinaminę klasifikaciją. Tad logiškai išskiriant tuos fakto
rius, kurie negali būti motyvacijos teorijos pagrindu, mums lieka tik daugiau
sia nesąmoningi pamatiniai tikslai arba poreikiai1.

MOTYVACIJA IR DUOMENYS APIE GYVŪNUS

Akademinės krypties psichologai, kurdami motyvacijos teoriją, smarkiai rė
mėsi eksperimentais su gyvūnais. Jau banalu sakyti, kad baltoji pelė -  ne žmo
gus, bet, deja, tenka tai ir vėl pakartoti, nes per dažnai eksperimentų su gy
vūnais rezultatai laikomi svarbiausiais duomenimis, turinčiais pagrįsti mūsų 
teorinius samprotavimus apie žmogaus prigimtį2. Be abejonių, šie duomenys 
gali būti labai naudingi, bet tik taikant juos atsargiai ir išmintingai.

Savo teiginiui, kad motyvacijos teorija, užuot buvusi animalcentrinė, 
turėtų būti antropocentrinė, rasčiau ir daugiau patvirtinimų. Pirmiausia ap- 
svarstykime instinkto sampratą: instinktą galėtume griežtai apibūdinti kaip 
motyvacinį vienetą, kurio potraukis, motyvuotas poelgis bei tikslu esantis ob
jektas arba juo esantis padarinys akivaizdžiai nulemti paveldimumo. Kylant 
aukštyn filogenetiniais laiptais, taip griežtai apibrėžtas instinktas tolydžio 
nyksta. Tarkime, teisinga būtų sakyti, kad baltajai pelei, pasak mūsų minėto 
apibrėžimo, būdingi alkio, seksualinis bei motinystės instinktai. Akivaizdu, 
kad beždžionės seksualinis instinktas išnykęs, alkio instinktas įvairiais būdais 
modifikuotas ir tik motinystės instinktas aiškiai matyti. Vėl, pasak šio api
brėžimo, visi šie trys žmogaus instinktai išnykę ir vietoj savęs palikę paveldi
mų refleksų konglomeratus, paveldimus potraukius, autogeninį išmokimą bei

1 Žr. Explorations in Personality, kur šie klausimai aptariami išsamiau (346).
Pavyzdžiui, R T. Youngas (492) savavališkai šalina iš motyvacijos teorijos tikslo arba 
siekio sąvoką, kadangi neįmanoma paklausti baltosios pelės, kokie jos tikslai, tačiau ar 
būtina priminti, kad šito galima klausti žmogų? Užuot atmetus tikslo ar siekio sąvoką dėl 
to, kad negalime apie juos pasišnekučiuoti su pele, kur kas protingiau atrodytų nepaisyti 
pelės, nes apie savo tikslus ji nieko negali pasakyti.
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kultūrinį mokymą, pasireiškiančius motyvuotu elgesiu bei renkantis tikslais 
esančius objektus (žr. šeštą skyrių). Tad analizuodami žmogaus seksualinį gy
venimą matome, kad pats seksualinis potraukis yra paveldėtas, bet sugebėji
mą pasirinkti objektą ir elgesį reikia įgyti arba to išmokti gyvenant.

Kylant filogenetiniais laiptais aukštyn, apetitas tampa svarbesnis, o 
alkis -  vis mažiau reikšmingas. Kitaip sakant, baltoji pelė ne tokia išranki 
maistui kaip beždžionė, tačiau ši išrankumu neprilygsta žmogui (302). Ga
liausiai, mums kylant filogenetiniais laiptais ir silpnėjant instinktams, didėja 
priklausomybė nuo kultūros kaip prisitaikymo įrankio. Tad jeigu naudojamės 
duomenimis apie gyvūnus, įsisąmoninkime šiuos faktus ir, pavyzdžiui, at
likdami motyvacijos eksperimentus, tirkime beždžionę, o ne baltąją pelę jau 
vien dėl tos paprastos priežasties, kad mes, žmonės, esame kur kas panašesni 
į beždžiones negu į baltąsias peles. Harlow ir daug kitų primatologų tai įrodė 
gausiais duomenimis (172, 202).

APLINKA

Iki šiol kalbėjome tik apie paties organizmo prigimtį. Dabar būtina bent jau 
šį tą pasakyti ir apie tą situaciją arba aplinką, kurioje egzistuoja organizmas. 
Iš karto turėtume pabrėžti, kad žmogaus motyvacija retai sutikrovinama el
gesiu, kuris nebūtų susijęs su konkrečia situacija bei kitais žmonėmis. Žino
ma, visos motyvacijos teorijos turi atsižvelgti į faktą, kad kultūra determinuo
ja ne tik aplinką, bet ir patį gyvą organizmą.

Turint visa tai galvoje, vis dėlto reikėtų teoretiką įspėti pernelyg nepasi- 
nerti vien tik į išorės, kultūros, aplinkos ar situacijos analizę. Šiaip ar taip, pa
grindinis mūsų analizės objektas yra organizmas arba charakterio struktūra. 
Nesunku konstruojant situacijos teoriją nusiristi į kraštutinumą ir paversti 
organizmą dar vienu tos pačios srities objektu, niekuo nesiskiriančiu arba 
nuo tų objektų, kurių jis siekia, arba nuo kliūčių, kurios trukdo jam šiuos 
objektus pasiekti. Nevalia užmiršti, kad individas iš dalies ir pats susikuria sau 
kliūtis bei jam vertingus objektus ir kad apibūdinti juos derėtų atsižvelgiant 
į konkrečią organizmo situaciją. Aš nežinau, kaip universaliai apibrėžti arba 
aprašyti situaciją, kad šis aprašymas nepriklausytų nuo joje funkcionuojan
čio konkretaus organizmo. Pažiūrėkime, vaikas, besistengiantis pasiekti tam



tikrą jam vertingą objektą, susidūręs su kliūtimis, suvokia ne tik šio objekto 
vertingumą jam, bet ir tai, kad kliūtis yra kliūtis. Psichologiškai nėra tokio 
dalyko kaip kliūtis, yra tik kliūtis konkrečiam asmeniui, kuris stengiasi gauti 
tai, ko nori.

Man atrodo, kad ekstremali ar ypatinga situacijos teorija klesti tuomet, 
kai ji grindžiama neadekvačiomis motyvacijos sampratomis. Pavyzdžiui, bet 
kokiai grynai biheivioristinei teorijai reikalinga situacijos teorija, vieninte
lė galinti suteikti jai kokią nors prasmę. Motyvacijos teorija, besiremianti 
egzistuojančiais potraukiais, o ne tikslais ar poreikiais, norėdama išsilaikyti 
ant kojų, taip pat reikalinga stiprios situacinės teorijos. Tačiau nuolatinius 
fundamentalius poreikius akcentuojanti teorija atskleidžia, kad šie yra pa-' 
lyginti stabilūs, mažiau priklauso nuo konkrečios situacijos, kurioje atsiduria 
individas. Juk, kitaip sakant, poreikis ne tik maksimaliai efektyviai ir įvairiai 
sutelkia savo galimybes veikti, bet jis taip pat organizuoja ir net kuria išori
nę realybę. Kitaip šitai galėtume pasakyti pasitelkę Koffkos nurodytą geo
grafinės ir psichologinės aplinkos skirtį, kad vienintelis patenkinamas būdas 
suprasti, kaip geografinė aplinka tampa psichologine aplinka, -  tai suprasti, 
kad psichologinės aplinkos organizavimo principas yra organizmo tikslas 
toje konkrečioje aplinkoje.

Pagrįsta motyvacijos teorija privalo atsižvelgti į situaciją, tačiau neturi 
tapti gryna situacijos teorija, nebent mes pasiryžtume atvirai atsisakyti pa
stangų suprasti organizmo pastovumo prigimtį tam, kad perprastume tik pa
saulį, kuriame šis gyvena.

Vengdamas nereikalingų ginčų pabrėšiu, kad dabar mus domina ne el
gesio, bet motyvacijos teorija. Elgesį determinuoja kelios determinančių kla
sės, kurių viena -  motyvacija, o kita -  aplinkos jėgos. Motyvacijos analizė ne
paneigia ir neatmeta situacinių determinančių analizės, o veikiau ją papildo. 
Ir viena, ir kita turi savo vietą didesnėje struktūroje.
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INTEGRACIJA

Visos motyvacijos teorijos turėtų atsižvelgti ne tik į faktą, kad organizmas 
paprastai elgiasi kaip integruota visuma, bet ir į tai, kad kartais šis taip nesiel
gia. Žinome, kad susiduriame su konkrečiais specifinio sąlygojimo atvejais
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bei įpročiais, įvairiomis segmentinėmis reakcijomis, visu pluoštu disociacijos 
reiškinių bei integracijos stoka, ir visa tai tenka paaiškinti. Negana to, kas
dieniame gyvenime, kai vienu metu darome daug dalykų, organizmas gali 
reaguoti ne vientisai.

Akivaizdu, kad organizmas būna labiausiai integruotas arba didžiausios 
sėkmės ar džiaugsmo momentais, arba kūrybinio pakilimo akimirkomis, arba 
tomis kritiškomis akimirkomis, kai iškyla didelė problema, grėsmė arba pri
slegia rūpestis. Tačiau kai grėsmė yra gniuždanti arba kai organizmas per 
silpnas ar bejėgis, kad ją įveiktų, jis linkęs dezintegruotis. Apskritai kai gyve
nimas lengvas ir sėkmingas, organizmas vienu metu įstengia daryti daugelį 
dalykų ir reaguoti į daugelį dalykų.

Esu įsitikinęs, kad nemažai reiškinių, kurie atrodo specifiniai ir izo
liuoti, iš tikrųjų tokie nėra. Nuodugnesnė analizė gali įrodyti, jog jie užima 
prasmingą vietą visoje struktūroje, tarkime, kad ir konversiniai isteriniai 
simptomai. Tokia tariama integruotumo stoka kartais gali tik atspindėti 
mūsų pačių neišmanymą, bet nūnai mes jau žinome ir tai, kad tam tikro
mis aplinkybėmis įmanomos ir izoliuotos, segmentinės arba neintegruotos 
reakcijos. Be to, pastaruoju metu aiškėja, kad tokie reiškiniai nebūtinai turi 
būti vertinami kaip menkaverčiai, neigiami ar patologiniai. Veikiau turėtu
me pripažinti juos įrodant vieną iš svarbiausių organizmo gebėjimų -  bū
tent jis geba nereikšmingas, įprastas, lengvai įveikiamas problemas išspręsti 
daliniu, specifiniu ar segmentuotu būdu, šitaip pagrindinius savo gebėjimus 
palikdamas svarbesnėms, daugiau sutelktumo reikalaujančioms problemoms 
spręsti (160).

NEMOTYVUOTAS ELGESYS

Nors dauguma psichologų man sutartinai prieštaraus, vis dėlto esu linkęs 
manyti, jog ne visas elgesys ar reakcijos būna motyvuoti, bent jau ta įprasta 
prasme, kad siekiama patenkinti poreikį, tai yra siekiame to, ko trūksta ar ko 
reikia. Brendimo, raiškos, augimo ar savęs aktualizavimo reiškiniai -  visi jie 
yra universalios motyvacijos taisyklės išimtys, tad ir nagrinėti juos reikėtų ne 
kaip kliūčių įveikimo, bet kaip išraiškos atvejus. Detaliai juos aptariu toliau, 
ypač dešimtame bei keturioliktame skyriuose.
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Be to, Normanas Maieris (284) įtaigiai atkreipė mūsų dėmesį į skirtumą, 
kurį Freudo sekėjai dažnai implikuodavo, tačiau niekad aiškiai ir nedvipras
miškai nenusakė. Dauguma neurotinių simptomų ar tendencijų yra impulsai, 
nukreipti tenkinti pamatinius poreikius, bet dėl kokių nors priežasčių nuslo
pinti, nukreipti netinkama linkme, suplakti su kitais poreikiais arba fiksuo
ti prie netinkamai pasirinktų poreikio patenkinimo priemonių. Tačiau kiti 
simptomai nėra nukreipti tenkinti poreikių, o tėra apsauginės ar gynybinės 
priemonės. Jų tikslas vienintelis -  apsaugoti nuo tolesnės žalos, grėsmės ar 
frustracijos. Skirtumas tarp šių impulsų -  kaip tarp kovotojo, kuris dar viliasi 
laimėti, ir to, kuris neturi vilties laimėti ir tik stengiasi kuo neskausmingiau 
pralaimėti.

Kadangi nusivylimas ir neviltis yra akivaizdžiai svarbūs psichoterapiniam 
prognozavimui, išmokimo lūkesčiams, net tikimybei ilgai gyventi, kiekviena 
užbaigta motyvacijos teorija privalėtų atsižvelgti į Maierio diferenciacijos 
sampratą bei Klee pateiktą jos interpretaciją (233).

GALIMYBE PATENKINTI POREIKIUS

Dewey (108) ir Thorndike’as (449) pabrėžė svarbų motyvacijos aspektą, be
veik visiškai ignoruotą daugelio psichologų, būtent galimybę. Apskritai mes 
sąmoningai trokštame to, ką suvokiame esant galima realiai pasiekti. Sakau, 
kad savo troškimais mes esame kur kas didesni realistai nei manė psichoana
litikai, pasinėrę į nesąmoningų troškimų sritį.

Kai žmogaus pajamos didėja, jis pasijunta aktyviai trokštąs ir siekiąs to
kių daiktų, apie kokius nė nesvajojo prieš keletą metų. Vidutinis amerikietis 
trokšta automobilių, šaldytuvų, televizorių, nes visa tai yra realios galimybės, 
jis netrokšta jachtų, lėktuvų, nes jie vidutiniam amerikiečiui faktiškai neįkan
dami. Visai tikėtina, kad jis net ir nesąmoningai šių dalykų netrokšta.

Sis galimybės patenkinti poreikį faktorius yra lemtingas norint suprasti 
tiek motyvacijų skirtumus, tiek skirtumus tarp įvairių mūsų gyventojų klasių 
ir kastų, tiek mūsų gyventojų bei kitų, neturtingesnių šalių ir kultūrų atstovų 
motyvacijų skirtumus.
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TIKROVĖS POVEIKIS

Su ką tik minėta problema susijęs ir tikrovės poveikio nesąmoningiems impul
sams klausimas. Pavyzdžiui, Freudo požiūriu, id impulsas yra visiškai atskiras 
darinys, iš esmės nesusijęs su nieku kitu pasaulyje, netgi su kitais id impulsais.

Prisiartinti prie id mums turbūt padėtų vaizdiniai, tad pavadinkime jį chao

so, kunkuliuojančio susijaudinimo dauba... Instinktai pripildo ją energijos, 

bet id neorganizuotas ir neturi vienos valios, turi tik impulsą patenkinti 

instinktyvius poreikius, kaip to reikalauja malonumo principas. Logikos 

dėsnis -  pirmiausia prieštaravimo dėsnis -  id procesams negalioja. Priešta

ringi impulsai egzistuoja vienas šalia kito, tačiau nėra taip, kad jie vienas 

kitą neutralizuotų, vienas nuo kito atsiplėštų; daugiausia jie sudaro kom

promisinius darinius ekonominio būtinumo spaudžiami iškrauti energiją.

Id neturi nieko, ką būtų galima palyginti su neigimu; nustembame supratę, 

kad jis yra išimtis filosofų teiginio, jog erdvė ir laikas yra būtinos psichinės 

mūsų veiklos formos....

Natūralu, kad id nežino, kas yra vertybės, gėris ir blogis, moralumas. 

Visus jo procesus valdo ekonominis arba, jei norite, kiekybinis faktorius, 

glaudžiai susijęs su malonumo principu. Iškrovos siekiančių instinktų katek- 

sis -  štai ir viskas, kas, mūsų požiūriu, sudaro id turinį (Sigmund Freud, New 
Introductory Lectures on Psychoanalysis, W.W. Norton, 1933, p. 103—105).

Kiek tikrovės sąlygos šiuos impulsus kontroliuoja, modifikuoja arba nu
slopina jų nepatenkinę, jie tampa ego, o ne id dalimi.

Turbūt nesuklysime sakydami, kad ego yra ta id dalis, kuri modifikuota 

jos artimumo išoriniam pasauliui ir tos įtakos, kurią pasaulis daro id\ ego 
paskirtis -  priimti stimulus ir apsaugoti nuo jų organizmą, panašiai kaip 

gyvosios medžiagos dalelę apsaugo aplink ją esanti žievė. Sis santykis su 

išoriniu pasauliu ego yra lemtingas. Ego yra prisiėmęs užduotį reprezen

tuoti id išorinį pasaulį ir šitaip jį išgelbėti; juk id, aklai verždamasis paten

kinti savo instinktus ir visiškai ignoruodamas galingesnes išorines jėgas, 

kitaip neišvengtų sunaikinimo. Atlikdamas šią funkciją, ego privalo stebėti 

išorinį pasaulį ir išsaugoti tikrąjį jo vaizdą atmintyje likusiuose suvokimo
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pėdsakuose, be to, lygindamas jį su tikrove, turi pašalinti iš šio išorinio pa

saulio vaizdo bet kokį elementą, kuris gali būti atsiradęs jame iš vidinių su

jaudinimo šaltinių. Id pavedimu ego kontroliuoja prieigas į motoriką, tačiau 

tarp troškimo ir veiksmo jis įterpia uždelsiantįjį mąstymo faktorių ir, kol 

delsiama, jis pasitelkia patirties, saugomos atmintyje, likučius. Tokiu būdu 

jis nukarūnuoja malonumo principą, kuris neginčijamai valdo id vykstan

čius procesus pakeisdamas jį realybės principu, žadančiu daugiau saugumo 

ir sėkmės (ibid., p.106).

Tačiau Johnas Dewey nesutinka, kad visi suaugusio žmogaus impulsai, 
bent jau būdingi impulsai, yra integruoti į tikrovę ir jos veikiami. Žodžiu, tai 
prilygsta teiginiui, kad nėra jokių zV impulsų, arba, jei skaitytume tarp eilučių, 
jei tokių ir esama, tai jie veikiau iš esmės patologiniai negu normalūs.

Čia pažymime šį prieštaravimą, tačiau negalime pasiūlyti empirinio 
sprendimo, nes minėtoji prieštara sukelta kaktomuša susidūrusių požiūrių.

O man atrodytų, kad klausimas ne tas, ar egzistuoja tokie impulsai, kaip 
aprašė Freudas. Bet kuris psichoanalitikas paliudys, kad esama tokių fanta
zijos impulsų, kurie egzistuoja nepriklausomai nuo tikrovės, sveiko proto, 
logikos ar net asmeninės naudos. Klausti reikėtų taip: ar jie yra nesveikumo, 
ar regresijos įrodymai, o gal jie atveria sveiko žmogaus gelminį pagrindą? Ku
riuo gyvenimo istorijos momentu infantiliškas fantazijas pradeda modifikuoti 
realybės suvokimas? Ar taip nutinka visiems neurotikams ir sveikiesiems? Ar 
efektyviai funkcionuojanti asmenybė kiekviename slapčiausiame savo impul- 
sų gyvenimo kampelyje gali išlikti visiškai laisva nuo tokios įtakos? O jeigu 
paaiškėja, kad tokie impulsai, būdingi iš esmės pačiam organizmui, egzistuoja 
kiekviename iš mūsų, tuomet teks paklausti, kada jie pasirodo. Kokiomis są
lygomis? Ar jie neišvengiamai stumia mus į bėdą, kaip sakė Freudas? Ar jie 
būtinai turi tapti realybės priešprieša?

SVEIKOS MOTYVACIJOS PAŽINIMAS

Daugiausia apie žmogaus motyvaciją sužinome ne iš psichologų, bet iš pa
cientus gydančių psichoterapeutų. Šie pacientai yra neišsemiamas klaidų, bet 
kartu ir naudingų duomenų šaltinis, kadangi akivaizdu, kad jie yra tik men-
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ka tyrimams atrinktų gyventojų dalis. Neurotinių bėdų turinčių asmenybių 
motyvacija, mano įsitikinimu, iš principo negali padėti kaip sveiko asmens 
motyvacijos paradigma. Sveikata nėra tik ligos nebuvimas, net ne jos priešy
bė. Bet kokia dėmesio verta motyvacijos teorija turi aprėpti tiek didžiausius 
sveiko ir stipraus žmogaus gebėjimus, tiek suluošintų sielų gynybinius ma
nevrus. Ji taip pat turėtų aprėpti bei paaiškinti ir didingiausių bei subtiliausių 
žmonijos istorijos atstovų godas bei viltis.

Tokio supratimo vien suluošinti asmenys mums niekada nesuteiks. Tu
rėtume atkreipti dėmesį į sveikus žmones. Motyvacijos teorijos kūrėjai turėtų 
išsiugdyti kuo pozityvesnę orientaciją.



Ketvirtas skyrius

Ž M O G A U S  M O T Y V A C I J O S  TEORI JA

ĮVADAS

Šiame skyriuje ketinu suformuluoti pozityvią motyvacijos teoriją, kuri paten
kintų anksčiau išvardintus teorinius reikalavimus ir tuo pat metu atitiktų ži
nomus klinikinius, stebėjimų, taip pat ir eksperimentinius faktus. Tačiau tie
siogiai ji kyla daugiausia iš klinikinės patirties. Tikiuosi, kad ši mano teorija 
pratęs funkcionalistinę Jameso ir Dewey tradiciją, susilydys su Wertheimerio, 
Goldsteino ir geštaltinės psichologijos holizmu, Freudo, Frommo, Horney, 
Reicho, Jungo ir Adlerio dinamizmu.Tokią integraciją arba sintezę galėtume 
pavadinti holistine-dinamine teorija.

PAMATINIAI POREIKIAI

FIZIOLOGINIAI POREIKIAI
Paprastai motyvacijos teorija prasideda poreikių -  vadinamųjų fiziologinių 
potraukių aptarimu. Peržiūrėti įprastas šių poreikių sampratas mus verčia dvi 
pastarojo meto tyrimų tendencijos: pirma, tai homeostazės koncepcijos plėt
ra, antra, atradimas, kad apetito ypatumai, pirmenybės teikimas tam tikroms 
maisto rūšims yra gana rimtas organizmo tikrųjų poreikių ar ko nors trūku
mo rodiklis.

Homeostazė reiškia organizmo automatiškas pastangas palaikyti pasto
vią vidinę terpę, normalią kraujo sudėtį. Cannonas (78) aprašė šį procesą 
nurodydamas: (1) vandens kiekį kraujyje, (2) druskos kiekį, (3) cukraus kiekį, 
(4) baltymų kiekį, (5) riebalų kiekį, (6) kalcio kiekį, (7) deguonies kiekį, (8) 
pastovų vandenilio jonų lygį (rūgščių-šarmų pusiausvyrą), (9) pastovią kraujo 
temperatūrą. Aišku, šį sąrašą reikėtų pratęsti įtraukiant kitus mineralus, hor
monus, vitaminus.
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Youngas (491, 492) apibendrino darbus apie tai, kaip apetitas išreiškia 
kūno poreikius. Jeigu kūnui trūksta kurios nors cheminės medžiagos, indi
vidas bus linkęs (netobulai) išsiugdyti specifinį apetitą ar alkį būtent tam 
trūkstamam maisto elementui.

Tad atrodo neįmanoma, o ir beprasmiška sudarinėti kokį nors pamatinių 
fiziologinių poreikių sąrašą, nes šių gali būti nežinia kiek ir tai priklauso nuo 
to, kiek konkretus mūsų aprašymas. Visų fiziologinių poreikių neįmanoma 
laikyti homeostatiniais. Dar neįrodyta, kad gyvulių seksualinis potraukis, ne
miga, paprastas aktyvumas ir noras mankštintis bei motiniškas elgesys yra 
homeostatinio pobūdžio. Be to, šis sąrašas juk neaprėptų įvairių sensorinių 
malonumų (skonių, kvapų, kutenimo, glostymo), kurie veikiausiai fiziologi
niai ir gali tapti motyvuoto elgesio tikslais. Taip pat nežinome, kaip aiškinti 
faktą, kad organizmui vienu metu būdingas ir polinkis į inerciją, tingumą, kuo 
labiau tausoti savo pastangas ir veiklos, stimuliacijos, jaudinimosi poreikis.

Ankstesniame skyriuje nurodėme, kad šiuos fiziologinius potraukius 
arba poreikius reikėtų laikyti daugiau gana neįprastais negu tipiškais, kadangi 
įmanoma juos izoliuoti bei lokalizuoti somatiškai. Kitaip sakant, jie palyginti 
nepriklausomi vienas nuo kito, nuo kitų motyvacijų ir nuo organizmo kaip 
visumos; antra, daugeliu atvejų įmanoma įrodyti, kad egzistuoja lokalizuo
tas somatinis potraukio pagrindas. Tai būna ne taip visuotinai, kaip manyta 
(išimtys yra nuovargis, mieguistumas, motiniškos reakcijos), tačiau tai pasa
kytina apie klasikinius alkio, sekso ir troškulio atvejus.

Vėl reikėtų priminti, kad bet kurie iš fiziologinių poreikių ir su jais su
sijęs vartotojiškas elgesys gali būti kanalais, kuriais prasiveržia įvairūs kiti 
poreikiai. Pavyzdžiui, asmuo, kuris mano esąs alkanas, iš tikrųjų gali daugiau 
ieškoti paguodos ar priklausomybės negu vitaminų ar baltymų. Ir atvirkščiai, 
alkį galima šiek tiek numalšinti kitokia veikla, pavyzdžiui, atsigėrus vandens, 
surūkius cigaretę. Kitaip sakant, nors šiuos fiziologinius poreikius sąlygiškai 
ir galima izoliuoti, iki galo to padaryti neįmanoma.

Be abejo, čia kalbame apie pačius stipriausius poreikius. Konkrečiai tai 
reiškia, kad jei žmogaus gyvenime visko itin smarkiai trūksta, pagrindinė jo 
motyvacija bus fiziologiniai, o ne kokie nors kiti poreikiai. Jei asmeniui trūks
ta maisto, saugumo, meilės, pagarbos, jis turbūt labiausiai trokš maisto, o ne 
visų kitų dalykų.

Kai nėra patenkinti jokie poreikiai, tuomet organizmą valdo fiziologiniai 
poreikiai, o visi kiti poreikiai tiesiog gali liautis egzistavę arba būti nustumti
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j antrąjį planą. Tada derėtų apibūdinti visą organizmą tiesiog pasakant, kad 
jis alkanas, nes jo sąmonę yra beveik visiškai užvaldęs alkis. Visi gebėjimai 
sutelkiami įveikti alkį, o jų organizavimą beveik visiškai determinuoja vienas 
tikslas -  pasotinti alkį. Receptoriai ir efektoriai, intelektas, atmintis, įpro
čiai -  viską dabar galima apibūdinti tiesiog kaip alkį pasotinančius instru
mentus. Gebėjimai, kurie šiam tikslui nėra naudingi, slypi nepažadinti arba 
būna nustumti į antrąjį planą. Troškimas rašyti poeziją, noras įsigyti automo
bilį, domėjimasis Amerikos istorija, noras turėti naujus batus tokiu ypatingu 
atveju užmirštami arba tampa ne tokie reikšmingi. Žmogui, kuris neapsa
komai ir pavojingai alkanas, neegzistuoja kiti interesai, išskyrus maistą. Jis 
sapnuoja maistą, jis prisimena maistą, jis galvoja apie maistą, jis „jaučia“ vien 
maistą, jis suvokia tik maistą, jis nori tik maisto. Subtilesnės determinantės, 
kurios paprastai susimaišo su fiziologiniais potraukiais organizuojant net ir 
tokią veiklą kaip valgymas, gėrimas ar seksualinis elgesys, dabar gali būti tiek 
visiškai nustelbtos, kad iš tiesų tuo metu (tačiau tik tuo metu) tenka kalbėti 
vien apie alkio potraukį ir elgesį, kuriuo be išlygų siekiama sumažinti šio po
traukio sukeltą įtampą.

Dar viena žmogaus organizmo, kurį valdo koks nors poreikis, savybė 
yra ta, jog pasikeičia ir visa jo ateities filosofija. Chroniškai ir nepaprastai 
alkanam individui Utopija paprasčiausiai gali būti vieta, kur daug maisto. Jis 
linkęs manyti, kad jei kas jam garantuotų maisto visam likusiam gyvenimui, 
jis būtų laimingas ir niekuomet daugiau nieko netrokštų. Patį gyvenimą jis 
linkęs apibūdinti kaip valgymą. Visa kita jam atrodys nereikšminga. Laisvė, 
meilė, bendruomeniškumo jausmas, pagarba, filosofija -  į viską galima nu
moti ranka kaip į nereikalingus, beverčius dalykus, kadangi skrandžio pripil
dyti jie negali. Teisinga būtų pasakyti, kad toks žmogus gyvas vien duona.

Iš tiesų neįmanoma paneigti, kad tai, kas čia pasakyta, teisinga, tačiau ga
lima paneigti pastangas tai apibendrinti. Krizės sąlygos (jau kaip nurodo pats 
apibrėžimas) normaliai funkcionuojančioje taikioje visuomenėje susiklosto 
retai. Si nuvalkiota tiesa pamirštama daugiausia dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
žiurkės beveik neturi kitų motyvacijų, išskyrus fiziologines, bet kadangi tiek 
daug motyvacijos tyrimų buvo atlikta su gyvūnais, nesunku žiurkės vaizdinį 
pritaikyti žmogui. Antra, dažnai nėra suvokiama, jog pati kultūra yra adap
tacijos įrankis, kurio viena svarbiausių funkcijų yra užtikrinti, kad individą 
kuo rečiau ištiktų fiziologinės krizės. Daugumoje mums žinomų visuomenių
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ekstremalus chroniškas, j katastrofą peraugąs badas gana retas reiškinys. Tai 
bent jau pasakytina apie Jungtines Valstijas. Vidutinis amerikietis, sakydamas 
„aš alkanas“, turi galvoje veikiau apetitą nei alkį. Ko gero, mirtiną badą jis pa
tirs tik atsitiktinai, gal keliskart per savo gyvenimą.

Neabejotinai efektyvus būdas pašalinti iš bendro paveikslo aukštesnius 
motyvus ir gauti vienpusį žmogaus gebėjimų bei jo prigimties vaizdą -  tai 
sukurti situaciją, kurioje organizmas būtų nepaprastai ir chroniškai alkanas 
ar ištroškęs. Tačiau mėgindami kritinės situacijos vaizdą parodyti kaip tipišką 
ir vertindami visus žmogaus tikslus bei troškimus pagal jo elgesį patiriant ne
paprastus nepriteklius, iš tikrųjų tampame akli daugeliui dalykų. Tiesa, kad 
žmogus gyvena tik duona ten, kur nėra duonos. Bet kaip pasikeičia žmogaus 
troškimai, kai duonos gausu, kai jo skrandis visuomet pilnas?

Iškarto atsiranda kitų (aukštesnių)poreikių̂  ir dabar organizmą valdo jie, o 
ne maisto poreikis. Kai savo ruožtu patenkinami šie poreikiai, atsiranda nau
jų (dar aukštesnių). Kaip tik tai ir turime galvoje, kai sakome, kad pamatiniai 
žmogaus poreikiai sudaro hierarchiją pagal sąlygišką jų svarbumą.

Vadinasi, patenkinimas tampa tokia pat reikšminga sąvoka motyvacijos 
teorijoje kaip ir deprivacija, nes jis išlaisvina organizmą iš daugiau fiziologi
nio pobūdžio poreikių ir leidžia atsirasti kitiems, daugiau socialinio pobūdžio 
tikslams. Kai fiziologiniai poreikiai ir iš jų kylantys tikslai būna reguliariai pa
tenkinami, jie liaujasi egzistavę kaip aktyvios elgesio determinantės ar jį orga
nizuojantys faktoriai. Dabar jie egzistuoja tik potencialiai ta prasme, kad gali 
ir vėl pasireikšti, jeigu būtų nepatenkinti. Tačiau patenkintas poreikis -  nebe 
poreikis. Kai alkis pasotintas, tuo metu asmens dinamikoje jis nebėra svarbus.

Čia norėčiau padaryti vieną išlygą. Tai hipotezė, kurią detaliau aptarsiu 
vėliau, -  būtent, kad tie individai, kurių tam tikras poreikis visuomet būdavo 
iki galo patenkintas, geriausiai prisitaiko iškęsti to poreikio nepatenkinimą 
vėliau, tie asmenys, kurių poreikiai anksčiau nebuvo patenkinami, į dabartinį 
jų patenkinimą reaguoja kitaip negu asmenys, visada patenkindavę šį poreikį.

SAUGUMO POREIKIAI
Jei fiziologiniai poreikiai yra palyginti gerai patenkinti, ima reikštis nauja po
reikių grupė, kurią apytikriai galėtume priskirti saugumo poreikių kategorijai 
(saugumas, stabilumas, priklausomybė, apsaugotumas, laisvė nuo baimės, ne
rimo ir chaoso; struktūros, tvarkos, įstatymo, ribų, stipraus užtarėjo poreikis
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ir 1.1.). Visa, kas pasakyta apie fiziologinius poreikius, taip pat teisinga, nors 
ir mažiau, ir kalbant apie šitokius troškimus. Šie troškimai organizmą taip pat 
gali visiškai užvaldyti. Jie gali būti beveik vienintelės žmogaus elgesį organi
zuojančios jėgos, sutelkiančios visus organizmo gebėjimus jiems padėti, ir 
tuomet pelnytai galėtume apibūdinti visą organizmą kaip saugumo siekiantį 
mechanizmą. Apie receptorius, efektorius, intelektą ir kitus organizmo gebė
jimus tada vėl galėtume pasakyti, kad jie pirmiausia yra saugumą garantuo
jantys įrankiai. Kaip ir alkano žmogaus atveju, matome, kad dominuojantis 
tikslas tampa ne tik dabartinio šio asmens požiūrio į pasaulį bei jo filosofijos, 
bet ir būsimos jo filosofijos bei vertybių stipria determinante. Praktiškai vis
kas atrodo mažiau svarbu negu saugumas, jausmas, kad esi apsaugotas, kartais 
tai netgi svarbiau negu fiziologiniai poreikiai, kurie, dabar jau patenkinti, at
rodo ne tokie reikšmingi. Kai ši būklė gana kraštutinė ir chroniška, galime 
sakyti, jog žmogus gyvena beveik vien dėl saugumo.

Nors šiame skyriuje mus pirmiausia domina suaugusiojo poreikiai, gal
būt geriau perprastume jo saugumo poreikius stebėdami kūdikius ir vaikus, 
kurių šie poreikiai daug paprastesni ir akivaizdesni. Viena iš priežasčių, kodėl 
kūdikių grėsmės ar pavojaus reakcijos matyti kur kas aiškiau, yra ta, kad jie 
šios reakcijos nė kiek neslopina, o suaugusieji mūsų visuomenėje išmoky
ti bet kokia kaina šią reakciją nuslopinti. Tad netgi tuomet, kai suaugusieji 
jaučia, kad jų saugumui iškilusi grėsmė, vien pažvelgę to galime ir nematyti. 
Kūdikiai į grėsmę reaguoja visai kitaip: tarkime, kai staiga sudrumsčiama jų 
ramybė, juos numeta, išgąsdina garsūs triukšmai, blykstelėjusi šviesa, kokia 
kita neįprasta sensorinė stimuliacija, kai prie jų šiurkščiai prisiliečiama, kai 
jie netenka pusiausvyros motinos rankose, kai nesijaučia tvirtai atsirėmę1.

Taip pat galime matyti ir tiesioginę kūdikių reakciją į įvairius kūno ne
galavimus. Kartais tokie negalavimai vaikui pasirodo tiesiogiai ir per se grės
mingi, ir atrodo, kad dėl šito vaikas jaučiasi nesaugiai. Pavyzdžiui, vėmimas, 
diegliai ar kitokie stiprūs skausmai gali visiškai pakeisti visą vaiko pasaulio 
vaizdą. Galėtume sakyti, kad tokiomis skausmo akimirkomis vaikui visas pa

1 Augdamas vaikas įgyja daugiau žinių, apsipranta su aplinka, be to, ir dėl geresnio jo 
motorinio išsivystymo minėti pavojai pamažu darosi ne tokie grėsmingi, vis lengviau 
įveikiami. Galima sakyti, jog per visą gyvenimą pagrindinė konatyvinė švietimo funkci
ja yra pasitelkus pažinimą neutralizuoti tokius tariamus pavojus, pavyzdžiui: aš nebijau 
griaustinio, kadangi žinau, kas yra griaustinis.
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saulis staiga apsiverčia. Iš saulėto jis pasidaro tamsus, vieta, kur bet kas gali 
atsitikti, kur visi anksčiau buvę pastovūs dalykai ūmai tapo nepastovūs. Taigi 
vaiką, kuris gal susirgo dėl kokio jam netinkamo maisto, kelias dienas gali 
persekioti baimė, kankinti košmarai, jis gali pajusti troškimą, kad jį saugotų, 
drąsintų, nors šito visai nenorėjo prieš susirgdamas.Tai gausiai iliustruoja pa
starojo meto darbai apie psichologinį operacijų poveikį vaikui (270).

Štai dar vienas įrodymas, kad vaikas jaučia saugumo poreikį. Jis rames
nis tada, kai jo gyvenime esama šiokios tokios nepertraukiamos rutinos arba 
ritmo. Atrodo, kad jis trokšta prognozuojamo, dėsningo, tvarkingo pasaulio. 
Pavyzdžiui, tėvų nesąžiningumas arba nenuoseklus elgesys, atrodo, priver
čia vaiką jaustis neramiai, nesaugiai. Tokia nuostata susiformuoja gal ne tiek 
dėl paties neteisingumo ar kokių kitų su tuo susijusių skaudžių išgyvenimų, 
bet dėl to, kad toks tėvų elgesys baudžiasi visą pasaulį paversti nepatikimu, 
nesaugiu, nenuspėjamu. Psichologiškai vaikai jaučiasi ramiau dalyvaudami 
sistemoje, kurios bent kontūrai yra daugiau mažiau griežti, kurioje egzistuoja 
kokia nors dienotvarkė, kokia nors rutina, kažkas, kuo galima pasikliauti ne 
tik dabar, bet ir vėliau ateityje. Vaikų psichologai, mokytojai ir psichotera
peutai įsitikino, kad vaikai labiau nori, jiems net reikia ne beribio, bet ribas 
turinčio atlaidumo. Gal tiksliau galėtume pasakyti, kad vaikui reikalingas 
organizuotas, sustruktūrintas, o ne visai neorganizuotas, nesustruktūrintas 
pasaulis.

Beprasmiška neigti, jog svarbiausias vaidmuo priklauso tėvams ir šeimos 
organizacijai. Kivirčai, fiziniai puolimai, atskirai gyvenantys tėvai, skyrybos, 
mirtis šeimoje gali vaiką nepaprastai įgąsdinti. Panašiai kaip ir tėvų pykčio 
prasiveržimai, vaikui skirti grasinimai nubausti, plūdimas, per griežtas kal
bėjimas su vaiku, šiurkštus elgesys ar realios fizinės bausmės kartais gali su
kelti vaikui tokią paniką ir siaubą, kurių priežastimi tikrai negali būti vien tik 
fizinis skausmas. Nors tiesa, kad kai kuriems vaikams šis siaubas gali reikšti 
ir baimę prarasti tėvų meilę, taip bijoti gali ir visiškai atstumti vaikai -  jie, 
atrodytų, kabinasi į tėvus, kurie jų nekenčia, daugiau trokšdami saugumo, kad 
juos apsaugotų, negu vildamiesi meilės.

Vidutinis vaikas, susidūręs su naujais, nepažįstamais, keistais, neįveikia
mais stimulais ar situacijomis, taip pat dažnai reaguos pajusdamas pavojų 
ar siaubą: tarkime, paklydęs ar trumpam atsiskyręs nuo tėvų, išvydęs nau
jus veidus, naujas situacijas, gavęs atlikti naujas užduotis, pamatęs svetimus,
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nepažįstamus, jo nekontroliuojamus objektus, matydamas ligą, mirtį. Ypač 
tokiais momentais vaiko paniškas kabinimasis į tėvus iškalbingai iliustruoja 
jų kaip sergėtojų vaidmenį (visai kitokį negu jų -  maitintojų bei meilės šalti
nio -  vaidmenį)2.

Šie ir panašūs stebėjimai leidžia apibendrinti, kad vidutinis vaikas ir, ne 
taip akivaizdžiai, vidutinis suaugusysis mūsų visuomenėje paprastai linkęs 
gyventi saugiame, sutvarkytame, prognozuojamame, dėsningame, surikiuota
me pasaulyje, kuriuo jis gali pasikliauti, kuriame nevyksta netikėtų, nesuval
domų, chaotiškų ar kitokių pavojingų dalykų, kuriame bet kada galingi tėvai 
ar gynėjai gali užstoti nuo grėsmės.

Tai, kad šias reakcijas taip paprasta stebėti tarp vaikų, tam tikra prasmė 
ir rodo, kad mūsų visuomenėje vaikams trūksta saugumo (o plačiau -  pasaulis 
tiesiog nepakankamai rūpinasi vaikų auginimu). Vaikai, užauginti grėsmės 
nekeliančioje, meilę skleidžiančioje šeimoje, paprastai reaguoja visai kitaip> 
negu čia aprašėme. Šiems vaikams grėsmingi atrodys tik tie objektai ir si
tuacijos, kurie atrodytų grėsmingi ir suaugusiems.

Sveikas suaugęs asmuo, kuriam sekasi, mūsų kultūroje dažniausiai jau
čia, kad jo saugumo poreikiai patenkinti. Taikinga, sklandžiai funkcionuo
janti, stabili, pozityvi visuomenė paprastai apsaugo savo narius nuo laukinių 
žvėrių, temperatūros kraštutinumų, nusikaltėlių užpuolimo, žudynių, chaoso, 
tironijos ir panašių grėsmių. Tad tokios visuomenės nario saugumo porei
kiai labai apčiuopiamai jau nebėra aktyvūs motyvuojantys veiksniai. Kaip so
taus žmogaus nebekankina alkis, taip saugus žmogus nejaučia grėsmės savo 
saugumui. Norėdami šiuos poreikius pamatyti tiesiogiai ir aiškiai, turėtume 
pasidomėti neurotikais, neurotinių polinkių turinčiais individais arba nelai
mėliais iš ekonomiškai ar socialiai skurstančių grupių; šie poreikiai išryškėja 
ir visuomenės chaoso, revoliucijų ar valdžios žlugimo sąlygomis. Ne tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis saugumo poreikius regime tik tuomet, kai susi
duriame su tokiais reiškiniais, kaip visuotinis troškimas turėti etatinį ir sau

2 Testai, atskleidžiantys vaiko saugumo poreikį, galėtų būti tokie: prisiartinti priėjo su ne
didele sproginėjančia fejerverko lazdele, parodyti jam ūsuotą veidą, švirkštą injekcijoms, 
liepti motinai išeiti iš kambario, užkelti jį ant aukštų kopėčių, paleisti po juo pelę ir kt. 
Žinoma, aš negaliu rimtai rekomenduoti sąmoningai pasitelkti tokius testus, nes jie gali 
ne juokais pakenkti testuojamam vaikui. Tačiau su tokiomis situacijomis kasdieniame 
gyvenime vaikas susiduria gana dažnai, todėl galime jas tiesiog stebėti.
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gų darbą, troškimas turėti taupomąją sąskaitą, troškimas įsigyti įvairių rūšių 
draudimą (medicininį, stomatologinį, nedarbo, invalidumo, senatvės).

Kitus platesnius pastangų ieškoti saugumo ir stabilumo pasaulyje aspek
tus liudija toks faktas, kad žmonės paprastai teikia pranašumą pažįstamiems, 
o ne nepažįstamiems dalykams (309), tam, kas žinoma, o ne tam, kas ne
žinoma. Tendencija priklausyti kokiai nors religijai ar pasaulinei filosofijai, 
organizuojančiai visatą ir žmones į jiems nusiraminimą teikiančią, nuoseklią, 
prasmingą visumą, iš dalies taip pat motyvuota saugumo siekio. Galėtume 
net sakyti, kad mokslas ir filosofija irgi bent šiek tiek motyvuoti saugumo po
reikių (vėliau pamatysime, kad mokslinė, filosofinė bei religinė žmonių raiška 
gali būti grindžiama ir kitokiais motyvais).

Šitaip saugumo poreikis laikomas aktyviu ir dominuojančiu organizmo 
resursų suteikėju tik nepaprastais atvejais: karo, ligos, gamtos kataklizmų 
metu, užplūdus nusikaltimų bangai, visuomenės dezorganizacijos tarpsniais, 
neurozės, smegenų pakenkimo, valdžios žlugimo atvejais, užsitęsus nepalan
kioms situacijoms.

Kai kurie neurotiški suaugusieji mūsų visuomenėje savo saugumo po
reikiais neretai smarkiai primena nesaugų vaiką, tik jų saugumo troškimas 
įgyja šiek tiek ypatingą išraišką. Dažniausiai jie neurotiškai reaguoja į tai, ko 
nepažįsta, į psichologinius pavojus pasaulyje, kuris suvokiamas kaip priešiš
kas, užgriūvantis, grėsmingas. Toks asmuo elgiasi taip, tarytum nepaliaujamai 
grėstų didžiulė katastrofa, tai yra jo reakcija tokia, tarsi jis patirtų katastrofą. 
Jo saugumo poreikiai neretai pasireiškia specifiškai -  jis ieško gynėjo arba 
stipresnio asmens, nuo kurio galėtų priklausyti, galbūt Fūhrerio.

Neurotišką individą galėtume labai naudingai aprašyti kaip suaugusį as
menį, kuris išlaikęs vaikišką požiūrį į pasaulį. Kitaip tariant, galėtume sakyti, 
jog neurotiškas suaugęs asmuo elgiasi taip, tarytum tikrai bijotų, kad jam įkirs 
rykšte, apibars motinąjį apleis jo tėvai arba iš jo atims maistą. Atrodo, tarsi 
vaikiškos baimės ir grėsmės reakcijos į pavojingą pasaulį pasislėpė pogrindy
je, jų nepalietė augimo bei mokymosi procesai, o dabar jos pasiruošusios tam, 
kad jas sukeltų bet kuris stimulas, keliantis baimę ir grėsmę vaikui3. „Pamati
nį nerimą“ ypač taikliai aprašė Horney (197).

3 Ne visi neurotiški individai jaučiasi nesaugūs. Neurozės branduolį gali sudaryti sutruk
dyti švelnumo ir pagarbos poreikiai tokio asmens, kuris apskritai jaučiasi saugus.
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Saugumo ieškojimas aiškiausiai matyti maniakinės-obsesinės neurozės 
atveju. Maniakiniai-obsesiniai neurotikai paniškai stengiasi sutvarkyti ir sta
bilizuoti pasaulį taip, kad jokiomis aplinkybėmis neiškiltų kokių nors neval
domų, nenumatytų ar nepažįstamų pavojų. Jie apsitveria įvairiausiomis cere
monijomis, taisyklėmis ir formulėmis, kad numatytų bet kokį atsitiktinumą ir 
kad nebūtų jokių naujų atsitiktinumų. Jie primena Goldsteino aprašytuosius 
asmenis su pažeistais smegenimis. Jie mėgina išsaugoti psichologinę pusiau
svyrą vengdami visko, kas nepažįstama ir svetima, surikiuodami ribotą savo 
pasaulėlį taip dailiai, tvarkingai, nepriekaištingai, kad jame nebūtų nieko, kuo 
jie negalėtų pasikliauti. Jie stengiasi sutvarkyti savo pasaulį taip, kad nieku 
gyvu neištiktų nenumatyti pavojai. Jei ne dėl jų kaltės, bet vis dėlto nutinka’ 
kažkas netikėta, jie reaguoja panikuodami, tarsi šis nenumatytas įvykis keltų 
kuo didžiausią pavojų. Tai, kas sveiko žmogaus atveju atrodo tik kaip nuo
saikus linkimas prie to, kas pažįstama, patologijos atvejais tampa mirties ar 
gyvybės klausimu. Vidutinis neurotikas neturi sveiko apetito tam, kas nauja 
ir nežinoma, arba turi jo tik per nago juodymą.

Visuomeninėje scenoje saugumo poreikiai gali itin išryškėti, kai iškyla 
reali grėsmė įstatymui, tvarkai, visuomenės autoritetui. Iškilus chaoso ar nihi
lizmo grėsmei, daugumos žmonių aukštesniuosius poreikius vėl pakeis tokiu 
metu dominuojantys saugumo poreikiai. Nenustebintų, jei šie asmenys nuo
lankiau pasitiktų diktatūrą ar karinį režimą, kaip tik tokios jų reakcijos beveik 
ir derėtų laukti. Tai apskritai pasakytina apie visus žmones, tarp jų ir sveikus, 
nes jie taip pat reaguoja į pavojų realiai regresuodami į saugumo poreikių 
lygmenį ir pasiruošia apsiginti. Tačiau tai tinka tik kalbant apie tuos asmenis, 
kurie gyvena ties saugumo riba. Jiems itin kelia nerimą grėsmė autoritetui, 
legalumui, įstatymo atstovams.

PRIKLAUSOMYBĖS IR MEILĖS POREIKIAI
Jei fiziologiniai ir saugumo poreikiai palyginti gerai patenkinti, pasireikš 
meilės, palankumo bei priklausomybės poreikiai, ir visas jau aprašytas ciklas 
pasikartos su šiuo naujuoju centru. Dabar individas aršiau negu kada nors 
anksčiau jausis neturįs draugų, mylimosios, žmonos ar vaikų. Jis trokš jaus
mingų ryšių su žmonėmis apskritai, būtent jis kausis už vietą savo grupėje ar 
šeimoje ir šio tikslo stengsis siekti kuo atkakliau. Užimti tokią vietą jis trokš 
labiau negu ko nors kito pasaulyje, ir gal net užmirš, kad kadaise, kai buvo
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alkanas, jis šaipydavosi iš meilės kaip nerealios, nereikalingos ar nesvarbios. 
Dabar jis ypač smarkiai pajus, kaip gelia vienatvė, ostrakizmas, atstumtis, 
draugų neturėjimas, bešakniškumas.

Nedaug teturime mokslinės informacijos apie poreikį priklausyti, nors 
tai yra įprasta romanų, autobiografijų, eilėraščių, pjesių, taip pat ir naujesnės 
sociologinės literatūros tema. Iš viso šito žinome, kokį pražūtingą poveikį 
vaikams gali padaryti per dažnas kraustymasis, nesiorientavimas, industria
lizacijos primestas per didelis judrumas, šaknų neturėjimas, savo ištakų, savo 
kilmės, savo grupės niekinimas; žinome, kaip veikia asmenį atplėštumas nuo 
namų ir šeimos, draugų ir kaimynų, tai, kad jis praeivis, atvykėlis, o ne savas. 
Mes vis dar nepakankamai įvertiname, kokia svarbi kaimynystė, kaip svarbu 
turėti savo teritoriją, savo klaną, tokius kaip „jis pats“, savo klasę, savo gaują, 
gerai pažįstamus darbo kolegas. Apsiribosiu pasiūlydamas vienintelę kny
gą, kuri visa tai apsako raiškiai ir su nuoširdžiu įsitikinimu (196), padėdama 
mums suvokti giliai mumyse slypinčią gyvūnišką tendenciją burtis į bandą, 
pulką, jungtis, priklausyti. Ir gal dar Ardrey’aus veikalas Teritorinis impera
tyvas (Territorial Imperative, 14) padės sąmoningiau suprasti visa, ką čia pa
sakau. Net ir autoriaus skubotumas daryti išvadas man tik pravertė, nes tai, 
apie ką buvau svarstęs tik paviršutiniškai, čia pabrėžta kaip lemtinga, tad ši 
knyga mane paskatino rimtai susimąstyti apie poreikį priklausyti. Gal tam ji 
įkvėps ir mano skaitytoją.

Neabejoju, jog šitokį neregėtai spartų T grupių bei kitų asmenybinio 
augimo grupių, kaip ir specialiai sukurtų bendruomenių skaičiaus, gausėjimą 
galima iš dalies aiškinti tuo, kad daugelio asmenų kontakto, intymumo, pri- 
kausomybės poreikai nebūna patenkinti. Šiose grupėse jie stengiasi įveikti 
įsikerojusius susvetimėjimo, vienatvės, svetimumo, vienišumo jausmus, ku
riuos dar sustiprina judrus mūsų gyvenimo būdas, tradicinių grupių irimas, 
šeimų išsibarstymas, atotrūks tarp kartų, nesilpstanti urbanizacija, kaime 
gyvavusio tiesioginio kontakto nykmas ir iš viso šito kylantis ameriketiš- 
kosios draugystės lėkštumas. Įtariu, kad ir kai kurios maištaujančio jaunimo 
grupės -  nežinau, kek jų ir kaip smarkai -  motyvuotos to gilaus alkį prime
nančio poreiko prikausyti grupei, užmegzti kontaktą, jausti, jog esu kartu su 
ktais bendro priešo akvaizdoje, -  grupę sulydo bet koks]?i\ iš išorės grūmo
jantis priešas. Panaši ir kareiviška brolybė. Bendras išorės priešas pastūmėja 
karius į toką neeilinę draugystę ir artumą, kad jie gali išlikti draugais visam
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gyvenimui. Kiekviena gera visuomenė privalo patenkinti tokį savo narių bro
lybės poreikį, jei ji nori išlikti ir būti sveika.

Mūsų visuomenėje šių poreikių nuslopinimas yra dažniausiai netinkamą 
prisitaikymą bei sunkesnę patologiją lemianti priežastis. Meilė ir prielanku
mas, taip pat galima jų raiška per seksualumą paprastai vertinami dvipras
miškai: jie suvaržyti daugybės apribojimų bei slopinimų. Praktiškai visi psi
chopatologijos teoretikai pabrėžia, kad pagrindinis netinkamo prisitaikymo 
faktorius yra meilės poreikių trukdymas. Todėl buvo atlikta daug klinikinių 
šio poreikio tyrimų, apie jį turbūt žinome daugiau negu apie visus kitus po
reikius, išskyrus fiziologinius. Suttie (442) pateikė puikią mūsų „tabu švelnu- 
mui“ analizę.

Čia tik reikėtų pabrėžti, kad meilė nėra sekso sinonimas. Seksą galima 
tyrinėti kaip grynai fiziologinį poreikį. Paprastai seksualinį elgesį lemia dau
gelis determinančių, tai yra jis nulemtas ne tik seksualinio, bet ir kitų porei
kių, iš kurių svarbiausi yra meilės ir prielankumo poreikiai. Nepamirškime at
sižvelgti ir į tai, jog meilės poreikis aprėpia poreikį mylėti ir būti mylimam.

ĮVERTINIMO POREIKIS
Visi žmonės mūsų visuomenėje (išskyrus negausius patologinius atvejus) jau
čia pastovaus, tvirtai pagrįsto, paprastai aukšto jų vertinimo poreikį ar troški
mą, taip pat savigarbos, savęs vertinimo bei kitų rodomos pagarbos poreikį. 
Šiuos poreikius galėtume suskirstyti į dvi giminingas grupes. Pirmajai grupei 
priskirtume galios, pasisekimo, adekvatumo, meistriškumo bei kompetenci
jos, pasitikėjimo susidūrus su pasauliu, nepriklausomybės ir laisvės troški
mus4. Antrajai grupei priskirtume tai, ką galima pavadinti reputacijos arba 
prestižo (apibūdinant tai kaip pagarbą ar įvertinimą, kurių sulaukiame iš kitų 
žmonių), statuso, garbės ir šlovės, dominavimo, pripažinimo, dėmesio, svar

4 Nėra žinoma, ar būtent šis konkretus troškimas universalus. Lemtingas klausimas, ypač 
svarbus mūsų dienomis, yra toks: ar pavergti, valdomi žmonės neišvengiamai bus nepa
tenkinti ir trokš maištauti? Remiantis visiems žinomais klinikiniais duomenimis, galima 
daryti prielaidą, jog asmuo, kuris paragavo tikros laisvės skonio (ne tokios, už kurią mo
kama saugumo ir tikrumo netekimu, bet tikrosios, kuri užauga ant saugumo ir tikrumo 
pagrindo) savo valia arba lengvai nesutiks su tuo, kad ši laisvė būtų iš jo atimta. Tačiau 
nėra tiksliai žinoma, ar tai teisinga ir kalbant apie vergovėje gimusį asmenį. Zr. šios pro
blemos aptarimą Bibliografijos 145.



4.  Ž M O G A U S  M O T Y V A C I J O S  T E O R I J A

bumo, orumo arba pritarimo troškimais. Šiuos poreikius iš dalies pabrėžė 
Alfredas Adleris ir jo sekėjai, tačiau gana ignoravo Freudas. Šiandien vis daž
niau ir vis platesniuose psichoanalitikų bei klinikinių psichologų sluoksniuo
se prabylama apie tai, kokie nepaprastai svarbūs šie poreikiai.

Savęs vertinimo poreikio patenkinimas suteikia pasitikėjimo savimi, 
savo vertės, jėgos, pajėgumo, adekvatumo, buvimo naudingam ir reikalingam 
pasaulyje jausmą. Tačiau nepatenkinti šie poreikiai sukelia nevisavertiškumo, 
silpnumo, bejėgiškumo jausmus. Šie jausmai savo ruožtu sukelia arba bendrą 
nusivylimą, arba skatina kompensacines bei neurotines tendencijas. Anali
zuodami sunkią trauminę neurozę (222), greitai pamatome, kaip svarbu įver
tinti tokio pamatinio pasitikėjimo savimi jausmą bei suvokti, kokie bejėgiai 
jaučiasi tokio pasitikėjimo neturintys žmonės5.

Teologų diskusijos apie išdidumą ir hubris, Frommo teorijos apie savo
sios prigimties išdavimo suvokimą, Rogeso darbai „aš“ tema, tokių eseistų 
kaip Ayn Rand (388) tekstai bei kiti šaltiniai mus jau pakankamai įspėjo 
ir kasdien vis griežčiau įspėja dėl to, kaip pavojinga grįsti savęs vertinimą 
kitų nuomonėmis, o ne realiais gebėjimais, kompetencija ar tinkamumu at
likti užduotis. Pastoviausias, tad ir sveikiausias savigarbos jausmas yra tas, 
kuris grindžiamas pelnyta kitų pagarba, o ne išoriška šlove ar garsumu bei 
nepelnytu pataikavimu. Bet net ir tokiu atveju naudinga būtų atskirti tikrąją 
kompetenciją ir laimėjimus, kurių pagrindas yra vien tik valios jėga, ryžtas 
ir atsakomybė, nuo tų, kurie natūraliai ir be ypatingų pastangų kyla iš mūsų 
tikrosios vidinės prigimties, mūsų konstitucijos, mūsų biologinės lemties ar 
likimo, arba, kaip suformulavo Horney, iš mūsų Tikrojo Aš, o ne iš idealizuo
to pseudo aš (199).

SAVĘS AKTUALIZAVIMO POREIKIS
Net jei būtų patenkinti visi šie poreikiai, vis dėlto dažnai (jei ne visuomet) 
turėtume tikėtis, kad netrukus rasis naujas nepasitenkinimas ir nerimas, iš
skyrus tuos atvejus, kai individas daro tai, kam jis individualiai tinka. Muzi
kas privalo rašyti muziką, dailininkas turi tapyti, poetas privalo rašyti, jeigu

5 Normalaus savęs vertinimo išsamesnę aptartį bei įvairių tyrinėtojų šiuo klausimu patei
kiamus duomenis žr. bibliografiją p. 94. Ir norėčiau rekomenduoti McClellando bei jo 
kolegų darbus: 326, 327, 328.Taip pat 473.
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jie nori taikiai sugyventi patys su savimi. Žmogus privalo būti tuo, kuo jis gali 
būti. Jis privalo būti ištikimas savo prigimčiai. Šį poreikį galime pavadinti sa
vęs aktualizavimo poreikiu. Detaliau jį aprašau vienuoliktame skyriuje.

Savęs aktualizavimo terminą, kur; pirmasis nukalė Kurtas Goldsteinas 
(160), šioje knygoje aš taikau kur kas konkrečiau ir siauriau. Juo nusakau 
žmogaus troškimą realizuoti save, būtent jo polinkį aktualizuoti tai, kas jis 
potencialiai yra. Sį polinkį galima nusakyti kaip troškimą maksimaliai pri
artėti prie savojo idiosinkratiškumo, tapti viskuo, kuo tapti asmuo pajėgia.

Kiekvieno žmogaus atveju konkreti šio poreikio forma bus skirtinga. 
Vieno individo atveju ji gali reikštis kaip troškimas būti idealia motina, 
kito -  tapti sportininku, trečias galbūt patenkins šį poreikį tapydamas arba 
išradinėdamas6. Šiame lygmenyje individualūs skirtumai didžiausi.

Akivaizdu, kad šių poreikių pasireiškimas paprastai priklauso nuo to, ar 
iki tol jau buvo patenkinti fiziologiniai, saugumo, meilės, pagarbos poreikiai.

IŠANKSTINĖS PAMATINIŲ POREIKIŲ PATENKINIMO SĄLYGOS
Esama tam tikrų sąlygų, kurios yra tiesioginės ir išankstinės pamatinių po
reikių patenkinimo prielaidos. Iškilusi grėsmė šioms sąlygoms suprantama 
kaip grėsmė patiems pamatiniams poreikiams. Štai kelios iš tų išankstinių 
sąlygų, kurios yra būtinos pamatiniams poreikiams patenkinti: žodžio laisvė, 
laisvė daryti tai, ką individas nori, jei nedaro žalos kitiems, saviraiškos laisvė, 
laisvė tyrinėti ir ieškoti informacijos, laisvė apsiginti; teisingumas, teisumas, 
sąžiningumas, tvarka grupėje. Į šių laisvių užgniaužimą bus reaguojama kaip 
į grėsmę ar kritinę situaciją. Šios sąlygos nėra tikslai savaime, tačiau beveik ir 
yra, nes taip glaudžiai susijusios su pamatiniais poreikiais, kurie, aišku, vie
ninteliai yra tikslai savaime. Šias sąlygas giname, nes be jų visiškai neįmano
ma patenkinti pamatinių poreikių arba jiems bent jau iškiltų rimta grėsmė.

6 Akivaizdu, kad kūrybinis elgesys, kaip antai tapyba, panašus į bet kurį kitą elgesį tuo, jog 
nulemtas daugybės determinančių. Stebėdami iš prigimties kūrybingus asmenis, aiškiai 
matome, ar jie patenkinti, ar ne, laimingi ar ne, alkani ar sotūs. Aišku ir tai, kad kūrybinė 
veikla gali būti kompensacinė, pagerinanti savijautą ar grynai ekonominė. Iš neformalių 
eksperimentų man susidarė įspūdis, jog vien pažiūrėjus į meninius bei intelektualinius 
kūrinius, įmanoma atskirti sukurtus asmenų, kurių poreikiai iš esmės patenkinti, nuo 
sukurtų tų asmenų, kurių poreikiai iš esmės nepatenkinti. Kiekvienu atveju taip pat turė
tume dinamiškai skirti patį akivaizdų elgesį nuo jį lemiančių įvairių motyvų arba tikslų.
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Jei prisimintume, jog kognityviniai sugebėjimai (percepciniai, intelek
tiniai, išmokimo) yra prisitaikymo instrumentų rinkinys, o šie instrumentai, 
be kitų jų atliekamų funkcijų, patenkina ir mūsų pamatinius poreikius, tai 
aišku, kad bet kokia grėsmė jiems, bet kokia deprivacija ar trukdymas jais 
nevaržomai pasinaudoti netiesiogiai keltų grėsmę ir patiems pamatiniams 
poreikiams. Sitai iš dalies paaiškina ir tokius platesnius užmojus kaip smal
sumas, pažinimo, tiesos, išminties troškimas, nuolat kirbanti žmogaus reikmė 
atskleisti kosmoso paslaptis. Slaptumas, cenzūra, negarbingumas, bendravi
mo blokavimas kelia grėsmę visiems pamatiniams poreikiams.

Todėl reikėtų iškelti dar vieną hipotezę ir kalbėti apie sąlygišką sąmo
ningų troškimų (dalinių tikslų) ir pamatinių poreikių artimumą; juk jau nu
rodėme, kad visi sąmoningi troškimai (daliniai tikslai) yra daugiau ar mažiau 
svarbūs, kadangi jie daugiau ar mažiau artimi pamatiniams poreikiams. Tą 
pat} galima pasakyti ir apie įvairius poelgius. Poelgis svarbus psichologiš
kai, jei jis tiesiogiai padeda patenkinti pamatinius poreikius. Kuo menkesnis 
toks tiesioginis poelgio indėlis į poreikio tenkinimą, tuo mažiau svarbos šiam 
poelgiui turėtų teikti dinaminė psichologija. Tą patį galima pasakyti ir apie 
vienokius ar kitokius gynybinius arba kliūčių įveikimo mechanizmus. Vieni 
jų tiesiogiai susiję su pamatinių poreikių patenkinimu ar jų apsaugojimu, kiti 
su šiuo susiję tik menkai ir netiesiogiai. Iš tiesų, norint būtų galima išskirti 
pamatinius ir ne tokius svarbius gynybinius mechanizmus, o po to pabrėžti, 
kad pavojus pamatiniams mechanizmams yra grėsmingesnis negu pavojus 
nepamatiniams gynybiniams mechanizmams; taip yra todėl, kad šie mecha
nizmai susiję su pamatiniais poreikiais.

TROŠKIMAS PAŽINTI IR SUPRASTI
Apie kognityvinius impulsus, jų dinamiką arba jų patologiją mažai težinome 
todėl, kad klinikiniu požiūriu jie nėra svarbūs, o dar mažiau jie svarbūs klini
kai, besivadovaujančiai vyraujančia medicinine-psichoterapine tradicija, kuri 
savo tikslu laiko nugalėti ligą. Puošnių, jaudinančių, paslaptingų simptomų, 
būdingų klasikinėms neurozėms, čia nerasime. Kognityvinė psichopatologija 
yra blanki, subtili, lengvai praleidžiama pro akis arba apibūdinama kaip nor- 
malumas. Ji nesišaukia pagalbos. Todėl didžiųjų psichoterapijos ir psichodi- 
namikos išradėjų Freudo, Adlerio, Jungo darbuose šia tema beveik nieko ir 
neperskaitysime.
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Schilderis yra vienintelis iš man žinomų didžiųjų psichoanalitikų, kurio 
tekstuose smalsumas ir supratimas yra vertinami dinamiškai7. Iš akademi
nių psichologų šią problemą nagrinėjo Murphy’is, Wertheimeris ir Aschas 
(19,142, 466). Iki šiol kognityvinius poreikius paminėjome tik prabėgomis. 
Pažinimą ir visatos sisteminimą juk galime laikyti ir priemonėmis įgyti pa
matinį saugumą pasaulyje. Protingam žmogui tai ir savęs aktualizavimo iš
raiškos. O laisvę tyrinėti ir saviraiškos laisvę jau aptarėme kaip pamatinių 
poreikių patenkinimo išankstines prielaidas. Bet nors šios formuluotės ir 
naudingos, galutinių atsakymų į klausimus apie smalsumo, mokymosi, filo
sofavimo, eksperimentavimo motyvacinį vaidmenį jos nesuteiks. Geriausiu 
atveju tai tik daliniai atsakymai.

Visai pagrįstai galime konstatuoti, kad siekį pažinti lemia ne vien nei
giamos determinantės (nerimas, baimė), nesunkiai nurodytume ir pozityvius 
smalsumo, troškimo pažinti, paaiškinti ir suprasti im p u lsu s se (295).

1. Tarp aukštesniųjų gyvūnų taip pat nesunku pastebėti kažką pana
šaus į žmogiškąjį smalsumą. Beždžionės išardo daiktus, kaišioja pirštus į 
kiaurymes, gyvai domisi įvairiomis tokiomis situacijomis, kurios neatrodo 
susijusios su alkiu, baime, seksualiniu poreikiu ar garantuojančios patogumą. 
Gausios medžiagos apie tai duoda Harlow nepriekaištingai atlikti eksperi
mentai (174).

2. Žmonijos istorija pateikia mums pakankamai pavyzdžių, kaip žmo
gus ieškojo faktų ir kūrė paaiškinimus net didžiulio pavojaus, net ir jo paties 
gyvybei, akivaizdoje. Niekas nė nežino kiek būta kuklių galilėjų.

3. Psichologiškai sveikų individų tyrimai rodo, kad jiems visiems bū
dingas polinkis į tai, kas paslaptinga, nežinoma, chaotiška, nesutvarkyta ir 
nepaaiškinama. Atrodo, kad nežinomybė traukia savaime. Ir priešingai, į tai, 
kas gerai pažįstama, reaguojama nuoboduliu.

4. Nemažai naudos galėtų duoti ekstrapoliacijos iš psichopatologijos sri
ties. Maniakiniai-obsesiniai neurotikai (ir neurotikai apskritai), Goldsteino 
kareiviai pažeistais smegenimis, Maierio eksperimentinės žiurkės (285) -  vi

7 „Tačiau žmonės nuoširdžiai domisi pasauliu, veikla, eksperimentais. Jie jaučia stiprų pasi
tenkinimą rizikuodami pasaulyje. Tikrovės jie nepatiria kaip grėsmės egzistencijai. Or
ganizmai, ypač žmonių organizmai, šiame pasaulyje jaučiasi saugūs ir apsaugoti. Grėsmę 
sukelia specifinės situacijos ir deprivacijos. Net ir tais atvejais nepatogumai ir pavojus 
suprantami kaip praeinantys, o tai ir vėl leidžia pajusti, kad pasauly nėra jokių pavojų, 
leidžia atkurti saugumą ir tikrumą laiduojančius ryšius su pasauliu“(4i2, p. 220).
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sais šiais atvejais klinikinio stebėjimo metu matome maniakišką ir nerimas
tingą kabinimąsi į tai, kas pažįstama, baimę to, kas nepažįstama, anarchistiš- 
ka, netikėta, neprijaukinta. Antra vertus, matome ir visiškai priešingų reiš
kinių: nekonvencionalumas bet kuria kaina, chroniškas maištavimas prieš 
bet kokį autoritetą, bohemiškumas, troškimas šokiruoti ir gąsdinti -  visa tai 
matome stebėdami kai kuriuos neurotikus ir asmenis, besistengiančius atsi
kratyti kultūros.

Gal pagaliau nereikėtų pamiršti ir intensyvaus „nukenksminimo“ reiški
nio, aprašyto dešimtajame skyriuje, kai, bent jau elgesio plotmėje, susiduria
me su trauka prie to, kas gąsdina, nesuprantama ir paslaptinga.

5. įmanoma, kad nepatenkinti kognityviniai poreikiai gali sukelti tam 
tikrų psichopatologinių padarinių (295, 314). Čia praverstų kai kurie klini
kiniai įspūdžiai.

6. Teko sutikti ne vieną mąstantį asmenį, pasižymintį patologiniais 
simptomais, tokiais kaip nuobodulys, entuziazmo gyventi praradimas, nepa
sitenkinimas savimi, bendras organizmo funkcijų slopinimas, intelektualinio 
gyvenimo kokybės ir skonio nuolatinis skurdėjimas8, kurių radosi dėl to, kad 
jie gyveno jų lygio neatitinkantį gyvenimą, dirbo per prastus darbus. Bent jau 
vienam iš šių asmenų tinkama kognityvinė terapija (laisvalaikiu jis vėl ėmė 
mokytis, susirado daugiau intelektinių gebėjimų reikalaujantį darbą, išsiugdė 
įžvalgą) padėjo įveikti šiuos simptomus.

Sutikau daug moterų, protingų, turtingų ir neužsiėmusių, kurioms pama
žu susiformavo tokie patys intelektualinio išsekimo simptomai. Simptomai 
tų, kurios paklausė mano patarimo užsiimti kuo nors jų vertu, gana dažnai 
arba smarkiai susilpnėdavo, arba visai išnykdavo versdami mane apstulbti, 
kokie realūs kognityviniai poreikiai. Šalyse, kuriose žmonėms trukdoma su
žinoti naujienas, informaciją ir faktus, arba kuriose akivaizdūs tikrovės faktai 
smarkiai prieštarauja oficialioms teorijoms, žmonės neretai reaguoja bendra 
ciniška nuostata, nepasitiki visomis vertybėmis, yra įtarūs net dėl to, kas aki
vaizdu; įprasti tarpasmeniniai santykiai ten iš esmės suyra, vyrauja neviltis, 
žmonės praranda moralę ir 1.1. Kiti, atrodo, reaguoja šiek tiek pasyviau -  at
bunka, tampa paklusnūs, praranda gebėjimus, susiaurėja jų interesai, jie pra
randa iniciatyvą.

8 Šis sindromas itin panašus į tai, ką Ribot (396) ir vėliau Myersonas (349) pavadino „an-
hedonia“, tik jie kildino šį reiškinį iš kitų šaltinių.



A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

7. Poreikiai pažinti ir suprasti vėlyvoje kūdikystėje ir vaikystėje gal išryš
kėja net stipriau negu suaugus. Be to, atrodo, kad juos spontaniškai nulemia 
brendimas, o ne mokymasis, nesvarbu, kaip jį apibūdintume. Vaikų nereikia 
mokyti būti smalsiems. Tačiau juos galima išmokyti nebūti smalsiais, o tai 
ir daroma atiduodant juos j mokymo institucijas, -  apie tai žr., pavyzdžiui, 
Goldfarbą (15 B).

8. Pagaliau kognityvinių impulsų patenkinimas teikia subjektyvų pasiten
kinimą ir aukščiausią patirtį. Nors šis įžvalgos ir supratimo aspektas paprastai 
ignoruojamas daugiau jaudinantis dėl rezultatų, išmokimo ir t.t., vis dėlto tie
sa, kad įžvalga paprastai būna skaidri, laiminga, emocinė properša kiekvieno 
žmogaus gyvenime, galėtume sakyti, „viršukalnės“ akimirka jo gyvenime.

Kliūčių įveikimas siekiant patenkinti kognityvinius poreikius, patologi
jos išryškėjimas jų nepatenkinus, jų universalumas, nes jie nesvetimi nė vienai 
rūšiai, nė vienai kultūrai, nesiliaująs, tegul ir nestiprus, bet nuolat maudžiantis 
jų spaudimas, būtinybė patenkinti kognityvinius poreikius kaip žmogaus po
tencijų išsiskleidimo iki galo prielaida, spontaniškas jų iškilimas ankstyvojoje 
individo istorijoje -  visa tai byloja, kad kognityvinis poreikis yra pamatinis.

Tačiau tokio postulato nepakanka. Net ir kažką sužinoję mes, viena 
vertus, jaučiamės verčiami sužinoti vis daugiau, vis nuodugniau, vis mikro- 
skopiškiau; antra vertus, mūsų pažinimas baudžiasi aprėpti vis plačiau, artėti 
prie pasaulio filosofijos, teologijos ir t.t. Jeigu faktai, kuriuos sužinome, yra 
pavieniai ar atomistiniai, jie neišvengiamai apmąstomi teoriškai, jie anali
zuojami arba sutvarkomi, arba ir viena, ir kita. Kai kas šį procesą apibūdino 
kaip prasmės ieškojimą. Tad tenka postuluoti troškimą suprasti, sisteminti, 
sutvarkyti, analizuoti, įžvelgti santykius ir prasmes, kurti vertybių sistemas.

Kai šie troškimai pripažįstami tinkamais svarstyti, pamatome, kad ir jie 
susirikiuoja į nedidelę hierarchiją, kurioje troškimas sužinoti pranoksta troš
kimą suprasti. Visi dominavimo hierarchijos bruožai, kuriuos aprašėme, at
rodo, tinka ir šiuo atveju.

Reikėtų nepasiduoti pagundai lengva ranka atskirti šiuos troškimus nuo 
jau aptartų pamatinių poreikių, kitaip sakant, reikėtų vengti griežtai dichoto- 
mizuoti kognityvinius ir konatyvinius poreikius. Troškimai pažinti ir suprasti 
patys yra konatyviniai, t.y. jiems būdinga veržli prigimtis, ir jie yra lygiai tokie 
pat asmenybės poreikiai kaip ir mūsų jau aptarti pamatiniai poreikiai. Be to, 
kaip matėme, abi poreikių hierarchijos yra veikiau susijusios, o ne griežtai at-
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skirtos; ir, kaip pamatysime toliau, jos veikiau sinergetiškos negu antagonis
tiškos. Šio skirsnio idėjas savo darbuose plėtojo ir kiti autoriai (žr. 295, 314).

ESTETINIAI POREIKIAI
Apie šiuos poreikius žinome dar mažiau nei apie kitus, tačiau istorijos, hu
manitarinių mokslų bei estetikos srities įrodymai tiesiog neleidžia mums ap
lenkti šios neparankios mokslininkui srities. Aš mėginau studijuoti šį reiškinį 
remdamasis klinikiniais individų tyrinėjimų duomenimis, atrinkęs tinkamus 
individus, ir bent jau įsitikinau, kad kai kuriems individams būdingas tik
rai pamatinis estetinis poreikis. Šiuos žmones ypatingais būdais susargdina 
bjaurumas, juos gydo graži aplinka, jie aktyviai ilgisi ir jų ilgesį gali paten
kinti tik grožis (314). Estetinis poreikis būdingas beveik visiems sveikiems 
vaikams. Vienokių ar kitokių šio impulso apraiškų matome kiekvienoje kul
tūroje, kiekvienoje epochoje nuo urvinio žmogaus laikų.

Konatyviniai ir kognityviniai poreikiai smarkiai susipina, tad jų griežtai 
atskirti neįmanoma. Tokius kaip tvarkos, simetrijos, užbaigimo, veiksmo at
likimo, sistemos, struktūros poreikius galima nediferencijuojant priskirti arba 
kognityviniams, arba konatyviniams, arba estetiniams, arba net neurotiniams. 
Man pačiam atrodo, jog šioje srityje turėtų susitikti geštaltinės ir dinaminės 
psichologijos atstovai. Ką, pavyzdžiui, reiškia tai, kad žmogui kyla stiprus 
sąmoningas impulsas pataisyti kreivai ant sienos kabantį paveikslą?

KITOS PAMATINIŲ POREIKIŲ CHARAKTERISTIKOS

KIEK PASTOVI YRA PAMATINIŲ POREIKIŲ HIERARCHIJA?
Iki šiol analizavome poreikius taip, tarsi jų hierarchija būtų tvirtai nu

statyta, tačiau ji iš tiesų nėra tokia griežta, kaip galėjo pasirodyti. Tiesa, kad 
dauguma žmonių, su kuriais dirbome, atrodė turį tuos pamatinius poreikius 
surikiuotus nurodyta tvarka. Tačiau, žinoma, buvo ir išimčių.

1. Pavyzdžiui, yra žmonių, kuriems savigarba atrodo svarbesnė už mei
lę. Sis įprasčiausias hierarchijos apvertimas paprastai kyla iš sampratos, kad 
mylimasis tikriausiai bus stiprus arba galingas asmuo, kuris įkvepia pagarbą 
ar baimę ir kuris pasitiki savimi arba yra agresyvus. Tad tokie žmonės, ku
riems trūksta meilės ir kurie jos siekia, gali ypač stengtis prisidengti agresyviu,
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pasitikinčiu elgesiu. Bet iš esmės jie siekia aukšto savęs įvertinimo ir jų elge
sys tėra veikiau priemonė tikslui pasiekti, o ne tikslas sau. Jie siekia įtvirtinti 
save dėl meilės, o ne vien nori save vertinti.

2. Akivaizdu, jog esama iš prigimties kūrybingų žmonių, kurių potraukis 
kurti jiems atrodo svarbesnis už visas kitas, su kūrybingumu nesusijusias de- 
terminantes. Jų kūrybingumas gali pasireikšti ne kaip savęs aktualizavimas, 
kuriam kelią atveria pamatinių poreikių patenkinimas, bet nepriklausomai 
nuo to, ar pamatiniai poreikiai patenkinti.

3. Yra žmonių, kurie gali ir neturėti jokių aukštesnių aspiracijų arba šių 
lygis yra labai žemas. Kitaip sakant, ne tokie svarbūs tikslai gali tiesiog būti 
prarasti, net ir visai išnykti; tad asmuo, kuris beveik visą gyvenimą gyveno 
labai varganai, pavyzdžiui, nuolatos buvo bedarbis, jausis patenkintas, jeigu 
tik galės iki soties pavalgyti.

4. Vadinamoji psichopatinė asmenybė yra kitas meilės poreikio nuolati
nio praradimo pavyzdys. Yra žmonių, kurie, bent kaip byloja turimi duome
nys, ankstyvaisiais savo gyvenimo metais taip alko meilės, kad visam likusiam 
gyvenimui prarado šį troškimą ir sugebėjimą mylėti ir būti mylimi (kaip kad 
gyvūnai praranda čiulpimo ar kapojimo snapu refleksą, jeigu vos tik gimę 
negali to daryti).

5. Kita hierarchijos apvertimo priežastis kartais būna ta, kad ilgai ten
kinus poreikį, jis nebelaikomas svarbiu. Žmonės, kuriems niekuomet neteko 
chroniškai badauti, linkę tinkamai neįvertinti alkio padarinių ir maistą lai
kyti gana nesvarbiu dalyku. Jei tuo metu dominuoja koks aukštesnis jų po
reikis, šis ir atrodys svarbiausias. Tad tampa įmanoma, ir kartais būtent taip 
ir įvyksta, jog dėl aukštesnio poreikio žmonės sutinka kęsti net tai, kad bus 
nepatenkintas net koks nors svarbesnis poreikis. Galima numatyti, jog ilgai 
nepatenkinus svarbesnio poreikio, pasireikš polinkis iš naujo įvertinti abu po
reikius taip, kad dominuojantis poreikis iš tikrųjų taps sąmoningai individo 
suvokiamu esminiu poreikiu. Tad žmogus, kuris atsisakė darbo, bet neišsiža
dėjo savigarbos, šešis mėnesius pabadavęs tikriausiai bus pasiryžęs vėl atgauti 
savo darbą, net jei už tai ir tektų sumokėti prarasta savigarba.

6. Kitas dalinis akivaizdžių hierarchijos apvertimų aiškinimas tas, kad 
apie poreikių vyravimo hierarchiją iki šiol šnekėjome ne kaip apie elgesį, o 
kaip apie sąmoningai jaučiamus norus arba troškimus. Bet žvelgdami vien tik 
į elgesį, galime susikurti klaidingą įspūdį. Mes teigėme, kad jei nepatenkinti
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abu poreikiai, individas norės pirmiausia patenkinti svarbesnį. Nebūtinai šis 
troškimas lems jo elgesį. Dar kartą pabrėžkime, kad yra ir daug kitų elgesio 
determinančių, ne vien poreikiai bei troškimai.

7. Turbūt svarbesnės negu visos šios išimtys yra determinantės, susijusios 
su idealais, aukštais socialiniais kriterijais, kilniomis vertybėmis ir pan. To
kios vertybės įkvepia žmones kankinystei, paaukoti viską vardan savo idealo 
ar vertybės. Šiuos žmones galima suprasti bent iš dalies remiantis viena pa
matine samprata (ar hipoteze), kurią pavadinčiau didesniu atsparumu porei
kio nepatenkinimui, kurį išugdė ankstesnis jo patenkinimas. Žmonės, kurių 
pamatiniai poreikiai per visą gyvenimą, ypač ankstyvuoju laikotarpiu, būdavo 
patenkinami, atrodo, išsiugdo ypatingą sugebėjimą ištverti šių poreikių ne
patenkinimą paprasčiausiai todėl, kad patenkinti pamatiniai poreikiai išugdo 
tvirtą, sveiką charakterio struktūrą. Tai stiprūs žmonės, kurie nesunkiai pake
lia nepritarimą ar priešiškumą, kurie įstengia irtis prieš viešosios nuomonės 
srovę, kurie gali pakovoti už tiesą sumokėdami didelę asmeninę kainą. Tik 
tie, kurie mylėjo ir buvo mylimi, kurie turėjo daug tikrų draugų, gali ištverti 
neapykantą, atstūmimą ar persekiojimą.

Aš tai sakau nepaisydamas fakto, kad išsamiai aptariant pakantumą po
reikių frustracijai reikėtų neužmiršti, jog tam tikru mastu prie nepatenkintų 
poreikių priprantama. Pavyzdžiui, tikėtina, kad ilgai pusbadžiavę asmenys 
kaip tik dėl to iš dalies pajėgia ištverti maisto stoką. Tolesni tyrinėjimai tu
rėtų parodyti, kokia egzistuoja pusiausvyra tarp šių dviejų tendencijų -  viena 
vertus, pripratimo prie nepatenkinto poreikio ir, antra vertus, jo ankstesnio 
patenkinimo, leidžiančio lengviau pakelti šio poreikio frustraciją dabar. Kol 
kas tegalime pasakyti, jog abi šios tendencijos pasireiškia kartu, kadangi viena 
kitai jos neprieštarauja. Kalbant apie šį didesnio pakantumo poreikių ne
patenkinimui reiškinį, atrodo tikėtina, kad svarbiausia poreikius patenkinti 
pirmuosius kelerius gyvenimo metus. Vadinasi, žmonės, kurie ankstyvoje vai
kystėje jautėsi saugūs ir stiprūs, paprastai ir išlieka saugūs bei tvirti, nesvarbu, 
kad ir kas jiems grėstų.

SĄLYGIŠKO PATENKINIMO LAIPSNIAI
Mūsų teoriniai svarstymai kol kas galėjo sudaryti įspūdį, kad šios penkios po
reikių grupės yra susijusios maždaug taip: jei vienas poreikis patenkinamas, 
iškart randasi kitas. Sis teiginys gali sukelti klaidingą įspūdį, jog poreikį būtina
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patenkinti visu šimtu procentų, kad pasireikštų kitas. Faktiškai daugelio nor
malių mūsų visuomenės narių visi pamatiniai poreikiai yra iš dalies patenkinti ir 
iš dalies tuo pat metu nepatenkinti. Realistiškesnį poreikių hierarchijos vaizdą 
sukurtume sakydami, kad kylant poreikių hierarchijos laipteliais aukštyn, kiek
vienas aukštesnis poreikis patenkinamas vis mažiau. Pavyzdžiui, norėdamas tai 
pailiustruoti, pasirenku sutartinius skaičius: tad sakykime, kad patenkinti vidu
tinio žmogaus 85% fiziologinių poreikių, 70% saugumo poreikių, 50% meilės 
poreikio, 40% pagarbos poreikio ir 10% savęs aktualizavimo poreikio.

Patenkinus dominuojantį poreikį, naujas poreikis pasireiškia ne šuoliu 
kaip staigus reiškinys; jis išryškėja tarsi palaipsniui iškildamas iš nebūties. 
Pavyzdžiui, jei dominuojantis poreikis A yra patenkintas tik 10 procentų, 
tuomet poreikis B gali būti iš viso nematomas. Tačiau kai poreikis A pa
tenkintas 25-iais procentais, poreikis B gali pasireikšti 5-iais procentais, kai 
poreikis A patenkintas 75-iais procentais, poreikis B gali pasireikšti 50-ia 
procentų ir 1.1.

NESĄMONINGAS POREIKIŲ POBŪDIS
Negalima teigti, kad pamatiniai poreikiai yra sąmoningi arba nesąmoningi. 
Tačiau apskritai vidutinio žmogaus pamatiniai poreikiai dažniau nesąmonin
gi negu sąmoningi. Čia nebūtina pasitelkti visą tą milžinišką laviną įrodymų, 
patvirtinančių, kokia lemtingai svarbi nesąmoninga motyvacija. Mūsų pama
tiniais pavadinti poreikiai dažniausiai nesąmoningi, nors pasitelkus metodus 
ir dirbant su subtiliais žmonėmis juos galima paversti sąmoningais.

KULTŪROS NULEMTAS POREIKIŲ 
SPECIFIŠKUMAS IR BENDRUMAS
Šia pamatinių poreikių klasifikacija stengiamasi aprėpti reliatyvų troškimų 
bendrumą, glūdintį už atskirų jų paviršutiniškų skirtumų konkrečiose kul
tūrose. Be abejo, bet kurios konkrečios kultūros individo sąmoningų motyvų 
turinys smarkiai skirsis nuo sąmoningo kitos visuomenės individo motyvų 
turinio. Tačiau antropologų patirtis byloja, kad net ir skirtingų visuomenių 
žmonės yra kur kas panašesni, negu mums atrodytų pirmą kartą su jais su
sidūrus, ir kad geriau juos pažindami, šio bendrumo įžvelgiame vis daugiau. 
Tuomet tenka pripažinti, jog patys ryškiausi skirtumai yra veikiau paviršu
tiniški negu gelminiai, būtent tai tik šukuosenų, drabužių stilių, mėgstamo
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maisto skirtumai. Šia pamatinių poreikių klasifikacija iš dalies stengiuosi 
paaiškinti šį už akivaizdžių kultūros nulemtų skirtumų slypintį bendrumą. 
Neteigiu, kad ši klasifikacija užbaigta arba universali visoms kultūroms. Sa
kau tik, kad palyginti ji smarkiai užbaigtesnė, smarkiai universalesnė, smarkiai 
esmingesnė nei paviršutiniški sąmoningi troškimai ir rimčiau atsižvelgia į 
bendrąsias žmonių savybes. Visų žmonių pamatiniai poreikiai daug bendres
ni negu paviršutiniški troškimai ar poelgiai.

DAUGERIOPOS ELGESIO MOTYVACIJOS
Nereikėtų įsivaizduoti, kad šie poreikiai -  ypatingos ar vienintelės tam tikro 
elgesio determinantės. Pavyzdys galėtų būti bet koks elgesys, kuris atrodo fi
ziologiškai motyvuotas, kaip antai valgymas, seksualinis žaidimas ar pan. Kli
nikinės psichologijos atstovai jau seniai nustatė, kad kiekvienas poelgis gali 
būti kanalas, kuriuo atkeliauja įvairūs impulsai. Kitaip sakant, dauguma po
elgių yra per smarkiai determinuoti arba nulemti daugybės motyvų. Kalbant 
apie motyvacines determinantes, kiekvieną poelgį veikiau nulems keli arba 
visi pamatiniai poreikiai vienu metu negu vienas kuris iš jų. Dažniausiai el
gesį determinuoja ne vienas, o daug poreikių. Valgoma iš dalies tam, kad būtų 
pripildytas skrandis, bet valgoma ir siekiant nusiraminti, ir sušvelninti kitus 
poreikius. Mylėtis galima ne tik tam, kad sumažintum seksualinę įtampą, 
bet ir tam, kad įsitikintum savo vyriškumu, tam, kad užkariautum, pasijus- 
tum galingas, laimėtum daugiau palankumo. Pavyzdžiui, galiu nurodyti, kad 
analizuodami pavienį individo poelgį (bent teoriškai, jei ne praktiškai), jame 
įžvelgtume ir fiziologinių poreikių patenkinimą, ir saugumo bei meilės po
reikį, ir pagarbos bei savęs aktualizavimo poreikius. Tai smarkiai prieštarauja 
naivesnei charakterio bruožų psichologijai, pasak kurios, pavienis bruožas ar 
motyvas paaiškina tam tikros rūšies poelgį, pavyzdžiui, agresyvus poelgis kil
dinamas vien iš agresyvumo bruožo.

DAUGERIOPOS ELGESIO DETERMINANTĖS
Ne visą elgesį determinuoja pamatiniai poreikiai. Galėtume net sakyti, kad ne 
visas elgesys yra motyvuotas. Elgesį determinuoja ne tik motyvai. Pavyzdžiui, 
kita svarbi determinančių klasė yra vadinamasis išorinis laukas. Bent teoriš
kai elgesį gali visiškai determinuoti išorinis laukas, o kartais net ir specifiniai, 
izoliuoti, išoriniai stimulai, tarkime, idėjų asociacijos ar tam tikri sąlyginiai
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refleksai. Jei reaguojant j tokį stimulą kaip žodis „stalas“ man atmintyje ne
delsiant iškyla stalo įvaizdis arba aš pagalvoju apie kėdę, ši reakcija iš tikrųjų 
niekaip nesusijusi su mano pamatiniais poreikiais.

Antra, mes galime ir vėl atkreipti dėmesį į jau minėtą elgesio motyvavi
mo laipsnį arba į tai, kiek elgesys susijęs su pamatiniais poreikiais. Vieni po
elgiai yra smarkiai motyvuoti, kiti tik menkai. Kai kurie iš viso nemotyvuoti, 
tačiau visas elgesys yra determinuotas.

Reikėtų nurodyti ir esminį skirtumą tarp ekspresyvaus elgesio ir funkcio
nalaus elgesio, kurio paskirtis -  „įveikti kliūtis“, pasiekti tikslą. Ekspresyvus 
elgesys nesiekia jokio tikslo, jis tiesiog atspindi asmenybę. Kvailas žmogus 
elgiasi kvailai ne todėl, kad jis taip nori ar stengiasi, ar yra motyvuojamas taip 
elgtis, o tiesiog todėl, kad jis yra toks, koks yra. Tas pats pasakytina ir apie tai, 
kad aš šneku bosu, o ne tenoru ar sopranu. Spontaniški sveiko vaiko judesiai, 
šypsena laimingo žmogaus veide net tada, kai jis vienas, sveiko žmogaus spy
ruokliuojanti eisena, tiesi jo laikysena -  tai vis ekspresyvaus, nefunkcionalaus 
elgesio pavyzdžiai. Beveik visų žmogaus poelgių, ir motyvuotų, ir nemoty
vuotų, stilius dažniausiai būna ekspresyvus (8, 486).

Tad kyla klausimas: ar visas elgesys išreiškia arba atspindi charakterio 
struktūrą? Atsakytume, ne. Mechaniškas, įprastas, automatiškas ar tradiciš
kas elgesys gali būti arba nebūti ekspresyvus. Tą patį galima pasakyti ir apie 
daugumą stimulo nulemtų poelgių.

Pagaliau būtina pabrėžti, kad elgesio ekspresyvumas ir funkcionalumas 
nėra nesuderinami dalykai. Žmogaus elgesiui būdingas ir ekspresyvumas, ir 
funkcionalumas. Detaliau tai aptariu dešimtajame skyriuje.

MOTYVACIJOS TEORIJOS ANTROPOCENTRIŠKU M AS
Savo teoriją pradedu aptardamas žmogų, o ne kokį žemesnį ir neva papras
tesnį gyvūną. Pernelyg daug duomenų, gautų eksperimentuojant su gyvūnais, 
paaiškėjo esą tinkami gyvūnams, bet ne žmonėms. Apskritai nėra jokios prie
žasties, kodėl analizuoti žmogaus motyvaciją turėtume pradėti nuo gyvūnų. 
Filosofai, logikos bei įvairių kitų sričių mokslininkai gana dažnai atskleisdavo 
šio bendro klaidingo įsitikinimo tokiu tariamu paprastumu logiką arba, rei
kėtų sakyti, jo nelogiką.

Tyrinėti gyvūnus prieš imantis tirti žmones nėra labiau būtina, negu studi
juoti matematiką busimajam geologijos, psichologijos ar biologijos studentui.
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MOTYVACIJA IR PSICHOPATOGENEZĖS TEORIJA
Iš to, kas pasakyta, matome, kad sąmoningas kasdienio gyvenimo motyvaci
nis turinys vertinamas kaip svarbus ar kaip nesvarbus priklausomai nuo to, 
kiek jis susijęs su pamatiniais tikslais. Noras ledų faktiškai gali būti netiesio
ginė meilės troškimo išraiška. Jei yra būtent taip, ledų troškimas tampa ne
paprastai svarbiu motyvu. Tačiau ledų noras tėra tiesiog troškimas atvėsinti 
burną ar atsitiktinė apetito apraiška, jis nėra toks lemtingai svarbus. Kasdie
nius sąmoningus troškimus turėtume suprasti kaip simptomus, kaip svarbes
nių poreikių paviršutiniškus zenklus.]c\ šiuos paviršutiniškus troškimus supra
sime tiesiogiai, įbrisime į visišką painiavą, iš kurios išsikapanoti bus nelengva, 
kadangi tokiu atveju rimtai analizuotume pačius simptomus ir nemėgintume 
įžvelgti, kas slypi už jų.

Nesvarbių troškimų nuslopinimas nesibaigia psichopatologija, trukdy
mas patenkinti pamatinius poreikius sukuria tokius padarinius. Tad kiek
viena psichopatogenezės teorija turėtų remtis pagrįsta motyvacijos teorija. 
Konfliktas ar frustracija nebūtinai patogeniški. Jie pasidaro tokie kaip tik 
tada, kai kelia grėsmę arba trukdo patenkinti pamatinius poreikius arba tuos 
dalinius poreikius, kurie artimai susiję su pamatiniais.

PATENKINTŲ POREIKIŲ VAIDMUO
Jau keletą kartų buvo nurodyta, kad mūsų poreikiai iškyla tada, kai patenkinti 
kiti, svarbesni poreikiai. Tad poreikių patenkinimas vaidina svarbų vaidmenį 
motyvacijos teorijoje. Negana to, vos tik patenkinti, šie poreikiai nebevaidina 
tokio aktyvaus determinuojančio arba organizuojančio vaidmens.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, žmogaus, kurio poreikiai iš esmės paten
kinti, nebekankina pagarbos, meilės, saugumo ir kt. poreikiai. Pasakytume, 
kad šiuos poreikius toks asmuo tebejaučia beveik vien metafizine prasme, 
kaip, sakykim, sotus žmogus dar tebejaučia alkį ar pripildytame butelyje te
bėra ir tuštumos. Jei mus domina, kas mus iš tikrųjų motyvuoja, o ne tai, kas 
mus motyvavo, motyvuos ar galėtų motyvuoti, tai patenkintas poreikis nėra 
motyvuojantis veiksnys. Praktiniu požiūriu galėtume sakyti, kad jis tiesiog 
neegzistuoja, kad jis išnyko. Tai reikėtų pabrėžti, kadangi visos man žinomos 
motyvacijos teorijos šį aspektą arba ignoruodavo, arba jam prieštaraudavo. 
Visai sveikas, normalus žmogus, kuriam sekasi, neturi seksualinio poreikio, 
nejunta alkio, jo nekankina saugumo, meilės, prestižo, pagarbos poreikiai -
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nebent retomis ir netikėtomis greit praeinančio pavojaus akimirkomis. Jei ši
tai reikėtų suformuluoti kitaip, tektų teigti, kad kiekvienas žmogus turi visus 
šiuos patologinius refleksus, pavyzdžiui, Babinskio ir kitus, nes jeigu jo nervų 
sistema būtų pažeista, šie refleksai išryškėtų.

Taip svarstydami ir užsimojame daryti drąsią išvadą, kad žmogus, kurio 
koks nors pamatinis poreikis nepatenkintas, visai teisėtai gali būti laikomas 
tiesiog arba nesveiku, arba bent jau ne visiškai žmogišku. Neperdėdami galė
tume sakyti, kad šis žmogus negaluoja, nes jam trūksta vitaminų ar mineralų. 
Kas pasakys, kad meilės trūkumas mažiau svarbus negu vitaminų trūkumas? 
Žinant, kokį patogeninį poveikį organizmui turi meilės trūkumas, kas pa
sakys, kad vertybių klausimą čia keliame nemoksliškai ar neteisėtai, mažiau 
teisėtai, negu, tarkime, gydytojas, gydąs pelagrą ar skorbutą? Jei man būtų 
leista, pasakyčiau paprastai, kad sveiką žmogų pirmiausia motyvuoja jo po
reikiai visiškai išugdyti ir aktualizuoti savo galimybes bei sugebėjimus. Jei 
žmogus aktyviai, nuolat jaučia kokius kitus pamatinius poreikius, jis tiesiog 
nėra sveikas. Jis serga tiek pat, kiek ir tas, kuriam ūmai pradėjo smarkiai 
trūkti druskos ar kalcio9.

Jei šis teiginys atrodo neįprastas ar paradoksalus, skaitytojui galiu ga
rantuoti, kad čia tik vienas iš daugelio paradoksų, kurie išryškės mums revi
zuojant gilesnių žmogaus motyvų sampratą. Kai klausiame, ko žmogus nori 
iš savo gyvenimo, žvelgiame į pačią jo esmę.

FUNKCINĖ AUTONOMIJA
Gordonas Allportas (6, 7) suformulavo ir apibendrino principą, kad prie
monės tikslui pasiekti pačios gali tapti pasitenkinimo šaltiniu išsaugodamos 
tik istorines sąsajas su savo kilme. Individas gali pradėti jų trokšti dėl jų pa
čių. Prisiminus ypatingą mokymo svarbą ir tai, kaip jis pakeičia motyvacinį 
gyvenimą, visa, kas iki šiol pasakyta apie motyvaciją, smarkiai sudėtingėja.

9 Šia prasme pavartoję žodį „sergantis“, turėtume be užuolankų pažvelgti į žmogaus santy
kį su jo visuomene. Viena akivaizdi mūsų apibrėžimo implikacija yra ta, kad (1) kadangi 
nesveiku vadiname tokį žmogų, kurio pamatiniai poreikiai nepatenkinti ir (2) kadangi 
trukdyti juos patenkinti gali tik išorinės, už individo veikiančios jėgos, tai (3) individo 
negalią turėtų galiausiai nulemti negaluojanti visuomenė. Gerą arba sveiką visuomenę 
tada tektų apibūdinti kaip visuomenę, kuri sudaro žmogui galimybes įgyvendinti aukš
čiausius savo siekius, t.y. atsiskleisti patenkinant visus pamatinius savo poreikius.
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Tarp šių dviejų psichologinių principų grupių (pamatinio poreikio ir pasiten
kinimą suteikiančios jo patenkinimo priemonės) čia nėra prieštaravimo, jie 
kaip tik vienas kitą papildo. Ar šitaip įgyti poreikiai gali būti laikomi tikrais 
pamatiniais poreikiais, kaip juos apibūdinome remdamiesi iki šiol taikytais 
kriterijais, parodys tolesni tyrinėjimai.

Šiaip ar taip, jau matėme, kad aukštesni pamatiniai poreikiai, ilgą laiką 
juos patenkinant, gali tapti nepriklausomi tiek nuo galingesnių jų prielai
dų, tiek ir nuo jų pačių tinkamo patenkinimo, pavyzdžiui, suaugęs žmogus, 
kurio meilės poreikis ankstyvaisiais jo gyvenimo metais buvo patenkintas, 
dabartiniu savo gyvenimo laikotarpiu tampa mažiau negu vidutinis individas 
priklausomas nuo saugumo, priklausomybės, meilės poreikių tenkinimo. Aš 
linkęs charakterio struktūrą laikyti svarbiausia funkcinės autonomijos psi
chologijoje apraiška. Meilės ir populiarumo netektį geriausiai pakelia stiprus, 
sveikas, autonomiškas individas. Bet jo stiprybę ir sveikatą paprastai mūsų vi
suomenėje laiduoja sistemingas saugumo, meilės, priklausomybės ir pagarbos 
poreikių patenkinimas. Tai reiškia, kad šie asmens aspektai tapo funkciškai 
nepriklausomi, tai yra jie nepriklausomi nuo juos sukūrusio patenkinimo.



Penktas skyrius

P A M A T I N I Ų  POREI KI Ų  
P A T E N K I N I M O  V A I D M U O  
P S I C H O L OG I J O S  TEORI JOJE

Šiame skyriuje toliau gilinuosi j kai kuriuos iš gausių teorinių padarinių, ku
riuos sukelia ankstesniame skyriuje išdėstytas požiūris į žmogaus motyvaciją: 
Jis turėtų tapti pozityvia ar sveika atsvara dabartiniam vienpusiškam frustra
cijos ir patologijos akcentavimui.

Matėme, kad pagrindinis žmogaus motyvacinio gyvenimo organizavimo 
principas yra pamatinių poreikių surikiavimas j hierarchiją pagal jų svarbumą 
arba intensyvumą. Pagrindinis šios organizacijos dinaminis principas, kuris 
ir įkvepia jai gyvybės, yra toks: patenkinus galingesnius sveiko žmogaus po
reikius, iškyla kiti, ne tokie galingi poreikiai. Kai fiziologiniai poreikiai ne
patenkinti, jie užvaldo organizmą įsakmiai pajungdami visus jo gebėjimus 
jiems patenkinti ir organizuodami juos taip, kad šie efektyviausiai jiems pa
dėtų. Sąlygiškas patenkinimas juos nuslopina ir sudaro sąlygas reikštis kitai, 
žemesnei pagal hierarchiją poreikių grupei, jiems įsivyrauti ir sutelkti asme
nybę; tad, užuot jautęs alkį, individas dabar jaus obsesišką saugumo poreikį. 
Tas pats pasakytina ir apie kitas šios hierarchijos poreikių grupes, kaip antai 
meilės, pagarbos, savęs aktualizavimo poreikius.

Ko gero, tiesa ir tai, kad kartais aukštesni poreikiai gali pasireikšti ne 
patenkinus žemesnius, bet prievarta ar savo noru šiuos poreikius nuslopinus, 
jų atsižadėjus, atsisakius juos patenkinti (asketizmas, sublimacija, sustipri
nantis atstūmimo, drausmės, persėkiojimo* izoliacijos ir 1.1, poveikis). Labai 
menkai žinome, kiek dažni šie įvykiai ir koks jų pobūdis, nors, tarkime, Rytų 
kultūrose jie nėra kokia išimtis. Šiaip ar taip, tokie reiškiniai neprieštarauja 
šios knygos teiginiams, nes aš juk neteigiu, jog poreikių patenkinimas yra 
vienintelis stiprybės ar kitų psichologinių troškimų šaltinis.

Akivaizdu, kad poreikių patenkinimo teorija yra specifinė, ribota arba 
dalinė teorija, nepajėgi egzistuoti ar savarankiškai pagrįsti savo validumo.



Pagrįsti šią teoriją galime tik struktūriškai susiedami ją bent jau su (i) frus
tracijos teorija, (2) išmokimo teorija, (3) neurozės teorija, (4) psichologinės 
sveikatos teorija, (5) vertybių teorija ir (6) drausmės, valios, atsakomybės ir 
t.t. teorija. Siame skyriuje bandoma išnarplioti bent vieną giją iš sudėtingo 
psichologinių elgesio determinančių, subjektyvaus gyvenimo ir charakterio 
struktūros voratinklio. O kol kas, užuot pateikę išsamų paveikslą, tiesiog pasa
kykime, kad, be pamatinių poreikių patenkinimo, dar egzistuoja ir kitos elge
sio determinantės, kad patenkinti pamatinius poreikius galbūt būtina, bet šito 
tikrai nepakanka, kad ir poreikių patenkinimas ir jų deprivacija turi savo tiek 
pageidaujamų, tiek nepageidaujamų padarinių ir kad pamatinių poreikių pa
tenkinimas svarbiais aspektais skiriasi nuo neurotiško poreikių patenkinimo.
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KAI KURIE BENDRIEJI POREIKIO 
PATENKINIMO PADARINIAI

Pagrindinis bet kokio poreikio patenkinimo padarinys yra tai, kad jis išstu
miamas iš sąmonės {submerged) ir iškyla naujas ir aukštesnis poreikis1. Kiti 
padariniai yra šio fundamentalaus fakto šalutiniai reiškiniai. Štai tokių ant
rinių padarinių pavyzdžiai:

1. Nepriklausomybė nuo anksčiau tikslais buvusių ir siekiamų objektų ir 
tam tikra panieka jiems dabar tampa priklausomybe nuo tikslais esančių ir 
siekiamų objektų, į kuriuos anksčiau nebuvo kreipiama dėmesio, kurių nebu
vo trokštama ar retkarčiais užsinorima. Toks poreikį tenkinusių objektų pa
keitimas naujais turi daug tretinių padarinių. Taigi keičiasi žmogaus intere
sai. Būtent kai kurie reiškiniai pirmąkart tampa įdomūs, o seni -  nuobodūs ar 
net atstumiantys. Tai reiškia, kad keičiasi žmogaus vertybės. Apskritai vyksta 
štai kas: 1) pervertinami objektai, patenkinantys galingesnius iš nepatenkin
tų poreikių; 2) nepakankamai vertinami objektai, patenkinantys ne tokius 
galingus nepatenkintus poreikius (nepakankamai vertinamas ir šių poreikių 
stiprumas); 3) nepakankamai vertinami ir net nuvertinami poreikius jau pa
tenkinę objektai (taip pat šių poreikių stiprumas). Sis vertybių pasikeitimas 
lemia su juo susijusį reiškinį -  Utopijos, dangaus ir pragaro, gero gyvenimo,

Visa tai tinka tik kalbant apie pamatinius poreikius.



individo norų nesąmoningo įgyvendinimo sampratų perkūrimą ateities filo
sofijoje apytikriai numatoma linkme.

Trumpai sakant, visą jau turimą gera mes linkę laikyti savaime supran
tamu dalyku, ypač jei už visa tai neteko pakovoti, dėl šito padirbėti. Maistas, 
saugumas, meilė, žmonių palankumas, laisvė, kuri tarytum visuomet mums 
priklausė, kurios niekad nestokojome, netroškome, jau vis dažniau būna ne 
tik nepastebima, kartais ji net nevertinama, iš jos tyčiojamasi, ji naikina
ma. Šis nesugebėjimas įvertinti tai, ką turi gero, be abejo, yra atotrūkis nuo 
realybės, tad jį galėtume laikyti patologijos forma. Dažniausiai ši patologija 
lengvai išgydoma, tereikia, kad individas patirtų atitinkamo poreikio nepa
tenkinimą ar stoką, pavyzdžiui, skausmą, alkį, skurdą, vienatvę, atstūmimą,' 
neteisingumą.

Šis palyginti nepastebėtas užmaršties ir nuvertinimo reiškinys, atsiran
dantis patenkinus poreikį, mano nuomone, gali tapti gana reikšmingas. Ši 
tema toliau plėtojama mano straipsnio Eupsichikos valdymas (291) skyriuje 
„Žemesnieji skundai, aukštesnieji skundai ir metaskundai“, taip pat įvairiuo
se F. Herzbergo (193) tekstuose. Rekomenduočiau susipažinti ir su Colino 
Wilsono „Šv. Neoto ribos“* samprata (481, 483). Niekaip kitaip nesuprasi
me, kokiu mįslingu būdu ekonominė ir psichologinė gerovė gali arba pa
dėti iškopti į aukštesniuosius žmogaus prigimties lygius, arba nugramzdinti 
į įvairiarūšę vertybių patologiją, apie kurią dar tik užsiminėme, tačiau jau 
mirgančią pastarųjų metų laikraščių titulinėse antraštėse. Jau seniai Adleris 
daugelyje savo raštų (2, 3, 13) minėjo „išpaikintųjų gyvenimo stilių“; galbūt 
praverstų pasitelkti šį terminą norint atskirti patogeninį poreikių patenkini
mą nuo sveiko, būtino.

2. Su tokia vertybių kaita susiję kognityvinių gebėjimų pokyčiai. Dėme
sys, suvokimas, mokymasis, atmintis, užmiršimas, mąstymas -  visi šie dalykai 
kinta apytikriai numatoma linkme dėl naujų organizmo interesų ir vertybių.

3. Šie nauji interesai, patenkinimo objektai ir poreikiai yra ne tik nauji, 
bet tam tikromis prasmėmis ir aukštesni (žr. septintą skyrių). Kai saugumo 
poreikiai patenkinti, organizmas išlaisvinamas siekti meilės, nepriklausomy
bės, pagarbos, savigarbos ir 1.1. Lengviausias būdas išlaisvinti organizmą nuo 
žemesnių, materialesnių, savanaudiškesnių poreikių yra juos patenkinti (nors, 
be abejo, esama ir kitų būdų tai padaryti).
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* Čia „abejingumo riba“, terminas kilęs iš vietovės pavadinimo. -  Vert. pastaba.
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4. Bet kokio poreikio patenkinimas, jei tai tikras patenkinimas, tai yra 
pamatinio, o ne neurotinio ar tariamo poreikio patenkinimas, lemia charak
terio formavimąsi (žr. toliau). Be to, tikras poreikio patenkinimas visada pa
tobulina, sustiprina individą, stumteli j priekį sveiką jo vystymąsi. Tad bet 
kokio pamatinio poreikio patenkinimas, kiek apie šį poreikį galima kalbėti 
izoliuotai, yra poslinkis sveikumo link, nutolimas nuo neurotinės tendencijos. 
Neabejoju, kad būtent šia prasme Kurtas Goldsteinas kalbėjo, kad kiekvieno 
konkretaus poreikio patenkinimas ilgainiui paaiškėja esąs žingsnis, žengia
mas savęs aktualizavimo link.

5. Konkrečių poreikių patenkinimas ir pasotinimas, be šių bendrų rezul
tatų, duoda ir konkrečius, ad hoc rezultatus. Pavyzdžiui, kitiems faktoriams 
esant vienodiems, saugumo poreikių patenkinimas dar konkrečiai leidžia at
sikratyti įtampos, ramiau miegoti, pašalina pavojaus jausmą, suteikia drąsos, 
ryžto ir t.t.

MOKYMASIS IR PAMATINIŲ 
POREIKIŲ PATENKINIMAS

Pirmutinė išvada, kurią prieiname tyrinėdami poreikių patenkinimo padari
nius, neišvengiamai yra didėjantis nepasitenkinimas išpūstu vaidmeniu, kurį 
asociatyvinio mokymosi apologetai skiria šiam metodui.

Apskritai poreikių patenkinimo reiškinys, pavyzdžiui, apetito praradi
mas pasisotinus, gynybos ir jos masto sumažėjimas patenkinus saugumo po
reikį ir t.t. rodo, kad (i) poreikiai išnyksta, jei jie reguliariai patenkinami, jei 
jų patenkinimas susijęs su nauda, praktiniu parankumu, (2) jie išnyksta, jei jų 
tenkinimas susijęs su vis didesniu atlygiu, pagyrimu, pasitenkinimu, pastipri
nimu. Negana to, patenkinimo reiškiniai, išvardinti lentelėje šio skyriaus gale, 
nelinkę paklusti asociacijos dėsniams, nors jie patys tėra dėl adaptacijos atsi
radę pokyčiai; įsigilinę matome, kad šių reiškinių ryšys su asociacijos mecha
nizmu tėra antrinis. Tad kiekvienas mokymosi apibrėžimas, akcentuojantis 
tik stimulo ir atsako ryšio pokyčius, neišvengiamai bus nepakankamas.

Uždavinys patenkinti poreikį susijęs beveik vien tik su adekvačių jį ten
kinančių objektų radimu. Anksčiau ar vėliau vis tiek teks šį poreikį patenkinti 
ne kokiu nors atsitiktiniu ar savavališku būdu, nebent jei šnekėsime ne apie
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pamatinius poreikius. Ištroškusį meilės iš tikrųjų ir ilgai gali patenkinti tik 
vienas dalykas -  nuoširdi ir patenkinanti meilė. Išbadėjusiam sekso, maisto, 
vandens asmeniui šiuos poreikius pasotins tik seksas, maistas, vanduo. Kaip 
tik toks yra tas vidinis atitikimas, kurį pabrėžė Wertheimeris (465), Kohleris 
(238) ir kiti šiuolaikiniai geštaltinės psichologijos atstovai, tokie kaip Aschas, 
Arnheimas, Katona ir kiti, šį atitikimą supratę kaip svarbiausią visų psicho
logijos sričių sąvoką. Čia neišsisuksime pasiūlydami kokius atsitiktinius jun
ginius ar neesminius bei dirbtinius sugretinimus. Čia nepadės signalai, per
spėjimai ar objektai, panašūs į poreikius tenkinančius objektus (350); juos 
patenkina tik patys trokštami objektai. Kartu su Murphy’iu turėtume kalbėti 
apie kitų poreikių nukreipimą, o ne vien apie asociaciją.

Asociacinio, biheivioristinio mokymo teorija nusipelno kritikos už tai, 
kad ji savaime suprantamais dalykais laiko organizmo priemones (tikslus, 
siekius). Šią teoriją domina vien tai, kaip manipuliuoti priemonėmis siekiant 
nesuformuluotų tikslų. Priešingai, čia pateikiama pamatinių poreikių teori
ja atsižvelgia į organizmo tikslus bei vertybes. Šie tikslai yra patys savaime 
vertingi organizmui. Tad jis padarys viską, ko reikia šiems tikslams pasiekti; 
išmoks netgi dirbtinių, nereikšmingų, trivialių ar kvailų procedūrų, jeigu eks
perimentatorius patvirtins jas esant vieninteliais keliais siekti šių tikslų. Aiš
ku, šie triukai nereikalingi, jų atsisakoma, jie metami šalin, kai nustoja teikti 
pasitenkinimą, tai yra kai praranda savo „perkamąją galią“.

Atrodo visiškai aišku, kad elgesio ir subjektyvūs pokyčiai, išvardyti pus
lapiuose 132-136, turbūt negali būti paaiškinti vien asociacinio išmokimo 
dėsniais. Iš tikrųjų labiau tikėtina, kad jie vaidina tik šalutinį vaidmenį. Jei 
motina dažnai bučiuoja kūdikį, pats potraukis išnyksta ir vaikas išmoksta ne
betrokšti bučinių (268). Dauguma šiuolaikinių autorių, rašę apie asmenybę, 
bruožus, nuostatas ir skonius, apibūdina juos kaip įpročių sankaupas, įgytas 
pagal asociacinio išmokimo dėsnius. Tačiau praverstų iš naujo apsvarstyti ir 
patikslinti tokią šio termino vartoseną.

Net pritardami, kad įžvalga ir supratimas įgyjami (geštalto teorija), ne
galėtume tvirtinti, jog charakterio bruožai yra tik išmokstami. Tačiau net ir 
šis platesnis geštaltininkų požiūris į išmokimą, matyt, ir dėl jų abejingumo 
psichoanalizės duomenims, ribotas todėl, kad per daug racionalistiškai akcen
tuoja reiškinių vidinės struktūros išoriniame pasaulyje pažinimą. Mums reikia 
tvirtesnio ryšio su konatyviniu ir afektiniu procesu pačiame asmenyje negu tas,
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kurį laiduoja asociacinis mokymasis arba geštaltinis mokymasis. (Bet taip pat 
žr. Kurto Lewino, 274, darbus, kurie, žinia, padėjo išspręsti šią problemą.)

Dabar nesileisdamas j detalius svarstymus, pabandysiu suformuluoti savo 
sampratą, ką laikau charakterį formuojančiu arba vidiniu išmokimu, kuriam 
svarbiausia charakterio struktūros, o ne vien elgesio pokyčiai. Iš svarbiausių 
jo komponentų galime paminėti tokius: 1) unikalios (nesikartojančios) ir gel
minės asmeninės patirties edukacinis poveikis; 2) afektiniai pokyčiai, sukelti 
pasikartojančios patirties (309); 3) konatyviniai pokyčiai, sukelti poreikį pa
tenkinančių ar frustruojančių patirčių; 4) esminiai nuostatų, lūkesčių, netgi 
filosofinių pažiūrų pokyčiai, nulemti kai kurių rūšių ankstyvosios patirties 
(266); 5) visokios patirties selektyvaus perėmimo įvairovės priklausomybė 
nuo organizmo konstitucijos ir t.t.

Tokie svarstymai rodo glaudesnį ryšį tarp išmokimo ir charakterio for
mavimo sampratų; galiausiai esu įsitikinęs, kad psichologai nemažai laimėtų, 
jei tipišką paradigminį išmokimą apibūdintų kaip asmens raidos, kaip charak
terio struktūros ir t.t. pokytį, kitaip sakant, kaip judėjimą savęs aktualizavimo 
link ir toliau (308, 315,317).

POREIKIŲ PATENKINIMAS 
IR CHARAKTERIO FORMAVIMASIS

Tam tikri a priori svarstymai tiesiogiai susieja poreikių patenkinimą su kai 
kurių, jei ne daugelio, charakterio bruožų formavimusi. Tokia doktrina yra ne 
kas kita kaip jau pripažintos teorijos apie poreikių frustracijos ir psichopata- 
logijos ryšį loginė priešingybė.

Jei sutiksime su tuo, kad pamatinių poreikių frustraciją galėtume laikyti 
viena iš priešiškumo determinančių, tai frustracijos priešingybę, t. y. poreikių 
patenkinimą, reikėtų laikyti priešiškumo priešybe a priori, vadinasi, draugiš
kumu. Ir viena, ir kita smarkiai nulemta psichoanalitinių duomenų. Psicho
terapijos/)^/^, nors dar nėra suformulavusi šito teoriškai, pripažįsta mūsų 
hipotezę pabrėždama padrąsinimą, paramą, atlaidumą, pritarimą, priėmimą; 
vadinasi, ji pripažįsta, kaip svarbu iki galo patenkinti gelminius paciento sau
gumo, meilės, apsaugos, pagarbos, vertės ir t.t. poreikius. Tai ypač pasakytina 
apie vaikus, kurių meilės alkis, nepriklausomybės alkis, saugumo alkis ir t.t.
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gydomi be jokių papildomų pastangų, tiesiog pasitelkus pakeitimo terapiją ar 
poreikio patenkinimo terapiją, tai yra suteikiant jiems reikiamos meilės, ne
priklausomybės, saugumo (analitinė terapija).Tačiau šios terapijos ribotumai 
nurodomi Bibliografijos i.

Gaila, kad eksperimentinė medžiaga dar negausi. Tačiau tai, kas sukaup
ta, gana įspūdinga, pavyzdžiui, Levy’io eksperimentai (264-269). Pagrindinis 
šių eksperimentų modelis buvo toks: grupę naujos vados gyvūnų, sakykim, 
šuniukų, suskirstydavo ir arba patenkindavo, arba iš dalies nuslopindavo jų 
poreikius, kaip antai poreikį žįsti.

Šitaip buvo eksperimentuojama su viščiukais stebint jų poreikį lesti, su 
žmonių kūdikiais tenkinant arba netenkinant jų poreikį žįsti, buvo stebimas 
ir kitų rūšių gyvūnų elgesys. Visais atvejais buvo nustatyta, kad kai poreikis 
būdavo visiškai patenkinamas, jis reikšdavosi įprastai, o po to, nelygu jo po
būdis, jis arba išnykdavo, kaip poreikis žįsti, arba išlikdavo neaukšto opti
malaus intensyvumo per visą likusį gyvenimą, tai yra likdavo aktyvus. Tiems 
gyvūnams, kurių poreikiai buvo apvilti, išsivystė įvairūs pusiau patologiniai 
reiškiniai, iš kurių mums reikšmingiausias yra šio poreikio reiškimasis ilgiau 
nei įprasta bei smarkiai suintensyvėjusi jo raiška.

Kokią didelę įtaką poreikių patenkinimas vaikystėje daro suaugusiojo 
charakterio formavimuisi, ypač atskleidžia Levy’io darbai (263, 268). Atrodo 
gana aišku, kad daugelis sveiko suaugusiojo charakterio bruožų yra vaikys
tėje patenkinto meilės poreikio teigiami padariniai, pavyzdžiui, gebėjimas 
neatimti iš mylimo asmens nepriklausomybės, gebėjimas ištverti meilės trū
kumą, gebėjimas mylėti neatsisakant savo autonomijos ir t.t.

Teoriškai formuluodamas šią prieštarą kuo aiškiau ir tiesiau, turėčiau pa
sakyti, jog tai reiškia, kad mylinti savo vaiką motina sumažina (atlygindama, 
pastiprindama, kartodama veiksmus ir t.t.) jo meilės poreikio intensyvumą 
vėlesniame jo gyvenime, sumažina tikimybę, kad ją bučiuos, į ją kabinsis ir t.t. 
Geriausias būdas išmokyti vaiką blaškytis į visas puses ieškant meilės ir ne
paliaujamai jos trokšti yra iš dalies jo nemylėti (268). Tai dar kartą iliustruoja 
funkcinės autonomijos principą (žr. p. 133), kuris įkvėpė Allportą skeptiškai 
vertinti šiuolaikinę išmokimo teoriją.

Kiekvienas psichologijos mokytojas, kalbėdamas apie kūdikio pamati
nių poreikių patenkinimą ar atlikdamas eksperimentus, atskleidžiančius lais
vo pasirinkimo esmę, neišvengiamai mini šią išmokstamų charakterio bruo
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žų teoriją. Jei jūs paimate ant rankų nubudusį vaiką, ar jis nepripras verkti 
kaskart, kai norės, kad jį pakeltumėte (juk už verksmą jūs atsilyginate)?“ „Jei 
leidžiate vaikui pasirinkti, ką valgyti, ar jo neišlepinsite?“ „Jei kreipsite dėme
sį į vaiko paikiojimą, ar jis neišmoks būti kvailas, kad patrauktų jūsų dėmesį?“ 
„Jei leisite vaikui elgtis, kaip jis nori, ar jis nepageidaus, kad visuomet viskas 
būtų pagal jo norą?“ J šiuos klausimus negali atsakyti vien išmokimo teorijos; 
kad susidarytume tikrą vaizdą, teks taip pat pasitelkti poreikių patenkinimo 
teoriją ir funkcinės autonomijos teoriją. Daugiau duomenų galima rasti ben
drojoje literatūroje dinaminės vaiko psichologijos ir psichiatrijos klausimais; 
apie atlaidų auklėjimą žr. Bibliografijos 296.

Kitokių duomenų, paliudijančių santykį tarp poreikių patenkinimo ir 
charakterio formavimosi, gauname tiesiogiai stebėdami klinikinius poreikių 
patenkinimo rezultatus. Jie prieinami kiekvienam, tiesiogiai dirbančiam su 
žmonėmis, ir jų beveik garantuotai suteiks kiekvienas psichoterapeuto kon
taktas su pacientu.

Lengviausia tuo įsitikinti analizuojant pamatinių poreikių, pradedant 
pačiais stipriausiais, patenkinimo tiesioginius ir netarpiškus padarinius. Kai 
dėl fiziologinių poreikių, tai mūsų kultūroje pasisotinimas maistu ar vande
niu nėra laikomi charakterio bruožais, nors kitose kultūrose yra. Tačiau net ir 
šio fiziologinio lygmens požiūriu mūsų teiginį patvirtina kai kurie (pavadin
kime juos ribiniais) atvejai. Iš tiesų, jei kalbame apie poilsio ir miego porei
kį, tai galime nurodyti ir jo frustracijos padarinius (mieguistumą, nuovargį, 
energijos trūkumą, apsunkimą, gal net tingumą, letargą) ir jo patenkinimo 
rezultatus (judrumą, energingumą, entuziazmą ir t.t.). Šie paprasto poreikių 
patenkinimo tiesioginiai padariniai, kad ir nelaikomi charakterio bruožais, 
bent jau turėtų konkrečiai dominti asmenybės tyrinėtoją. Ir nors mus dar 
šiek tiek trikdo toks supratimas, tą patį galėtume pasakyti ir apie seksualinį 
poreikį, jei imtumės nagrinėti seksualiai obsesyvių asmenų kategoriją ir jiems 
priešingą kategoriją -  seksualiai pasitenkinusių asmenų, kuriems apibūdinti 
dar neturime tinkamo žodyno.

Tad prabilę apie saugumo poreikį, pajuntame po kojomis kur kas tvir
tesnį pagrindą. Blogo nuojauta, baimė, nerimas, įtampa, nervingumas, ne- 
rimastavimas -  tai vis apvilto saugumo poreikio padariniai. Tokie patys kli
nikiniai stebėjimai aiškiai rodo atitinkamus patenkinto saugumo poreikio re
zultatus, kuriems nusakyti taip pat stokojame terminų: tai atslūgęs nerimas,
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išsivadavimas iš nervingumo, atsipalaidavimas, pasitikėjimas ateitimi, tikėji
mas savimi, saugumo jausmas ir t.t. Kad ir kokius žodžius vartotume, skiriasi 
charakteriai žmogaus, kuris jaučiasi saugus, ir to, kuris gyvena savo gyvenimą 
it šnipas priešo pusėje.

Tai pasakytume ir apie kitus pamatinius emocinius priklausymo, meilės, 
pagarbos, savigarbos poreikius. Šių poreikių patenkinimas leidžia pasireikšti 
tokioms charakterio savybėms kaip prieraišumas, savigarba, pasitikėjimas sa
vimi, saugumas ir t.t.

Tik per žingsnelį toliau už šių tiesioginių poreikių patenkinimo cha- 
rakteriologinių padarinių išvystame ir tokius bendrus bruožus kaip gerumas, 
dosnumas, nesavanaudiškumas, plačiaširdiškumas (kaip smulkmeniškumo 
priešingybė), dvasios pusiausvyra, ramybė, laimingumas, susitaikymas ir pan. 
Atrodytų, jog čia suminėti dalykai yra padarinių padariniai, tai yra šalutiniai 
poreikių patenkinimo apskritai padariniai, kaip antai psichologinio gyveni
mo sąlygų bendras pagerėjimas, pertekliaus, pilnatvės, gausos pojūtis.

Akivaizdu, kad išmokimas, tiek siauresnio, tiek bendresnio pobūdžio, 
irgi vaidina reikšmingą vaidmenį šių bei kitų charakterio bruožų genezėje. 
Ar jis galingesnis už kitas determinantes, šiandien mūsų turimi duomenys 
dar neleidžia pasakyti, tad šis klausimas kol kas paprastai nustumiamas į šalį 
kaip bevaisis. Tačiau priklausomai nuo to, kurią išmokimo rūšį pabrėšime, 
padariniai bus tokie skirtingi, kad reikėtų bent jau suvokti pačią problemą. 
Ar charakteris ugdomas klasėje, ar knygos, paskaitos, katekizmai, perspėjimai 
yra tinkamiausi įrankiai, ar pamokslai ir sekmadienio mokyklos gali išugdyti 
gerus žmones; ar veikiau geras gyvenimas išugdo gerą žmogų, ar jo vėlesnei 
suaugusio charakterio struktūrai lemtingesnė meilė, šiluma, draugystė, pa
garba, teisingas elgesys su vaiku -  tokias štai alternatyvas pasiūlo viena arba 
kita teorija, kalbanti apie ugdymo poveikį charakteriui.

SVEIKO POREIKIŲ PATENKINIMO SAMPRATA

Tarkime, kad individas A keletą savaičių gyveno pavojingose džiunglėse, kur 
jam pavyko išgyventi tik netyčia radus maisto ir vandens. Asmuo B ne tik 
išlieka gyvas, jis turi ir šautuvą, ir užmaskuotą urvą su užverčiama anga. As
muo C turi viską, ką paminėjome, ir dar du vyrus šalia savęs. Asmuo D turi
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maisto, ginklą, sąjungininkų, urvą ir dar kartu su juo yra geriausias draugas. 
Pagaliau asmuo E tose pačiose džiunglėse turi visus šiuos dalykus, be to, jis 
dar yra gerbiamas savo grupės vadas. Trumpumo dėlei galime šiuos žmones 
atitinkamai pavadinti taip: išlikęs, saugus, patenkinęs poreikį priklausyti, my
limas ir gerbiamas.

Čia matome ne tik skirtingus pamatinių poreikių patenkinimo lygme
nis, bet ir skirtingus psichologinio sveikumo lygmenis2. Akivaizdu, kad net kai 
kitos aplinkybės vienodos, tas asmuo, kuris yra saugus, turi kam priklausyti, 
yra mylimas, bus sveikesnis (kad ir kaip jį apibūdintume) už tą žmogų, kuris 
saugus, kam nors priklauso, tačiau yra atstumtas ir nemylimas. O jei dar, be 
to, jis laimi pagarbą ir susižavėjimą, dėl ko sutvirtėja jo savigarbos jausmas, 
tuomet jis pasijunta dar sveikesnis, labiau aktualizavęs save, žmogiškesnis.

Atrodo, kad pamatinių poreikių patenkinimo lygmuo yra tiesiogiai su
sijęs su psichologinės sveikatos lygmeniu. Ar galėtumėte eiti dar toliau ir 
pripažinti šios koreliacijos ribą, būtent, kad visiškas pamatinių poreikių pa
tenkinimas tapatus idealiai sveikatai? Poreikių patenkinimo teorija bent jau 
sugestijuotų tokią galimybę. (Tačiau žr. 315.) Nors, žinia, atsakymą į šį klau
simą duos tolesni tyrinėjimai, jau pats tokios hipotezės iškėlimas atkreipia 
mūsų žvilgsnį į iki šiol ignoruotus faktus ir ragina mus iš naujo kelti senus ir 
neatsakytus klausimus.

Pavyzdžiui, mes, žinia, privalome sutikti, jog į psichologinę sveikatą 
veda ir kiti keliai. Tačiau apmąstant gyvenimo kelius, kuriuos galėtų pasi
rinkti mūsų vaikai, turėtume paklausti, ar ne dažniau psichinė sveikata pasie
kiama asketiškai gyvenant, atsižadėjus pamatinių poreikių, save drausminant 
ir suvaldant frustracijos nirtulį, tragedijos, nelaimingumo neviltį, būtent -  ar 
sveikata dažniau pasiekiama poreikius patenkinant, ar juos frustruojant?

Si teorija taip pat verčia mus žvilgterėti į opią egoizmo problemą, kurią 
iškėlė Wertheimeris ir jo mokiniai -  jie visus poreikius buvo linkę apibūdinti 
kaip ipso facto savanaudiškus ir egocentriškus. Tiesa, kad savęs aktualizavimą,

2 Toliau nurodysiu, jog tą patį didėjančio poreikių patenkinimo laipsnio kontinuumą gali
me panaudoti kaip asmenybių klasifikavimo pagrindą. Jei šį kontinuumą suprasime kaip 
brendimo ar asmeninio augimo savęs aktualizavimo link pakopas ar lygmenis per visą 
individo gyvenimo trukmę, gausime raidos schemą, primenančią Freudo ir Eriksono 
raidos sampratas (123, 141).
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aukščiausią poreikį, Goldsteinas ir šių eilučių autorius apibrėžia kaip itin in
dividualistinį poreikį, tačiau, kaip matysime vienuoliktame skyriuje, sveikų 
žmonių empirinė analizė rodo, kad kraštutinis jų individualizmas ir sveikas 
egoizmas puikiai dera su giliu gebėjimu užjausti ir altruizmu.

Postuluodami sveikatos, įgytos patenkinus poreikius (arba laimės, įgy
tos patenkinus poreikius), teoriją, mes atsiduriame šalia tokių autorių kaip 
Goldsteinas, Jungas, Adleris, Angyalas, Horney, Frommas, May, Būhleris, 
Rogersas ir vis daugiau kitų, tikinčių pozityvia organizmo tendencija augti, 
kylančia iš jo paties ir skatinančia jį vystytis3.

Padarę prielaidą, kad sveikas organizmas paradigmiškai yra tas, kurio 
pamatiniai poreikiai patenkinti, tad jis išlaisvintas aktualizuoti save, kartu pa
siryžtame pritarti ir tam, kad organizmas vystosi iš vidaus skatinamas vidinių 
jo paties paskatų augti veikiau bergsoniškąja, o ne biheivioristine prasme, 
kai viską nulemia aplinka. Neurotiškas organizmas yra tas, kurio pamatiniai 
poreikiai nepatenkinti, o patenkinti juos tegali kiti žmonės. Tad jis smarkiau 
priklausomas nuo kitų, mažiau autonomiškas, menkiau pajėgus pats apsi
spręsti, tai yra jį smarkiau veikia aplinka, o mažiau jo paties vidinė prigimtis. 
Tokia sąlygiška sveiko asmens nepriklausomybė nuo aplinkos, suprantama, 
nereiškia, kad šis su ja nebendrauja, ji reiškia tik tai, kad šio asmens kontaktus 
su aplinka pirmiausia determinuoja jo paties tikslai ir jo prigimtis ir kad ap
linka pirmiausia padeda kaip priemonė jo tikslams aktualizuoti save. Tai ir 
yra tikroji psichologinė laisvė (398).

KITI REIŠKINIAI, IŠ DALIES DETERMINUOTI 
POREIKIŲ PATENKINIMO

Toliau trumpai išvardiju keletą svarbiausių hipotezių, kurias būtų galima kil
dinti iš poreikių patenkinimo teorijos. Kitos nurodytos puslapiuose 107-113.

3 Tokia nuostata besivadovaujančių autorių ir tyrinėtojų yra dešimtys, šimtai. Vardinant 
juos visus, reikėtų surašyti itin ilgą sąrašą, tad čia paminėjau tik kelis iš senosios kartos. 
Amerikos humanistinės psichologijos asociacijos narių sąrašas daug ilgesnis, kaip ir šio
mis temomis rašiusių autorių sąrašas (344, 419, 69, 441).
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PSICHOTERAPIJA
Ko gero, nesuklysime teigdami, kad pamatinių poreikių patenkinimas lem
tingai svarbus faktiško išgijimo ar būklės pagerėjimo dinamikai. Turėtume 
pripažinti bent tai, kad tai vienas iš tokių reikšmingų faktorių, o dar svar
besnis jis dėl to, kad iki šiol buvo ignoruojamas. Šį teiginį detaliau aptarsiu 
penkioliktame skyriuje.

NUOSTATOS, INTERESAI, SKONIAI IR VERTYBĖS 
Aš jau pateikiau keletą pavyzdžių, kaip poreikių patenkinimas arba frustra
cija nulemia interesus. Apie tai rašė ir Maieris (284). Šiuos samprotavimus 
galėtume pratęsti ir daug toliau, kol pagaliau vis tiek neišvengiamai tektų 
imtis svarstyti apie moralumą, vertybes ir etiką, kiek jie nėra vien etiketas, 
manieros, liaudies tradicijos bei kitokie vietiniai socialiniai papročiai. Nūnai 
madinga suprasti nuostatas, skonius, interesus ir visas kitas vertybes taip, tar
si vienintelis jas lemiantis faktorius būtų tos konkrečios kultūros asociacinis 
išmokimas, kitaip sakant, tarsi jie būtų visiškai determinuoti despotiškų ap
linkos jėgų. Betgi jau nurodėme, kad neišvengiamai reikia atsižvelgti tiek į 
vidinį būtinumą, tiek į pamatinių poreikių patenkinimo padarinius.

ASMENYBĖS KLASIFIKACIJA
Jei pamatinių hierarchiškų emocinių poreikių patenkinimą suvoktume kaip 
tiesinį kontinuumą, šis galėtų mums padėti kaip parankus (tegul ir netobu
las) įrankis asmenybės tipams klasifikuoti. Jei daugumos žmonių pamatiniai 
poreikiai panašūs, vieną asmenį galime palyginti su kitu pagal šių poreikių 
patenkinimo lygmenį. Tokį požiūrį vadinu holistiniu arba organiniu, kadangi 
jis, užuot rikiavęs asmenybių dalis ar jų aspektus daugybėje nesusijusių kon
tinuumų, vientisas asmenybes klasifikuoja viename kontinuume.

NUOBODULYS IR INTERESAS
Kas pagaliau yra nuobodulys, jei ne per gausus poreikio patenkinimas? Bet ir 
čia vėl galime susidurti su neišspręstomis, netgi nesuvoktomis problemomis. 
Kodėl pasikartojantys kontaktai su paveikslui, moterimi i ,  muzikos kūriniu 
A sukelia nuobodulį, o kontaktai su kitu paveikslu, kita moterimi, kitu muzi
kos kūriniu tik stiprina susidomėjimą ir teikia daugiau malonumo?
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LAIMĖ, DŽIAUGSMAS, PASITENKINIMAS, PAKYLĖTUMAS, EKSTAZĖ
Koks poreikių patenkinimo vaidmuo formuojantis teigiamoms emocijoms? 
Psichologai, analizavę emocijas, per ilgai tyrinėjo tik afektinius poreikių frus- 
travimo padarinius (259).

SOCIALINIAI PADARINIAI
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardiju teigiamus socialinius padarinius, ku
riuos, atrodo, gali sukelti poreikių patenkinimas. Būtent tolesniam tyrinėji
mui aš siūlau teiginį, kad dėl pamatinių žmogaus poreikių patenkinimo (jei 
visi kiti faktoriai vienodi, jei nekreipiame dėmesio j kai kurias stulbinamas iš
imtis ir trumpam užmirštame trokštamus poreikių deprivacijos bei drausmės* 
sukeltus padarinius) patobulėja ne tik jo charakterio struktūra, bet ir jis kaip 
pilietis nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste, taip pat kaip tarpasme
ninių santykių dalyvis. Galimos poreikių patenkinimo implikacijos politikos, 
ekonomikos, edukacijos, istorijos bei sociologijos teorijai yra milžiniškos ir 
akivaizdžios (17, 104, 356, 488).

FRUSTRACIJOS LYGMUO
Nors tai ir skamba paradoksaliai, poreikių patenkinimas tam tikra prasme 
yra poreikių frustraciją nulemiantis faktorius. Tai tiesa, nes aukštesni porei
kiai net neiškils į sąmonės lygmenį, kol nebus patenkinti žemesnieji galin
gesni poreikiai. Ir tam tikra prasme, kol jie neįsisąmoninti, jie negali sukelti 
frustracijos jausmų. Vargais negalais besiverčiąs žmogus nedaug jaudinsis dėl 
aukštesnių gyvenimo dalykų, tokių kaip geometrijos studijos, teisė balsuo
ti, jo miesto reputacija, pagarba: jį pirmiausia domins paprastesnės gėrybės. 
Bent dalis žemesnių jo poreikių turi būti patenkinti, kad jis užkoptų ant to
kios civilizuotumo pakopos, kur jaustųsi frustruojamas dėl reikšmingesnių 
asmeninių, socialinių bei intelektinių dalykų.

Nesunku padaryti išvadą, jog daugeliui žmonių lemta trokšti to, ko jie 
neturi, tačiau jiems visai neatrodo, jog jie beprasmiškai plūkiasi dėl to, kad 
savo poreikius galėtų patenkinti visi kiti. Tad kartu mes ir išmokstame nesiti
kėti stebuklų iš kokios pavienės socialinės reformos (kaip antai moterų teisės 
balsuoti, nemokamo mokslo, slapto balsavimo, profesinių sąjungų, gyvena
mųjų namų statybos, preliminarių rinkimų), bet ir nemenkinti vykstančios 
lėtos pažangos.
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Jei jau žmogui lemta jaustis apviltam ar nerimauti, visuomenei geriau, 
jeigu jis jaudinasi dėl to, kaip panaikinti karus, o ne dėl to, kad jam šalta ar 
jis alkanas. Akivaizdu, kad frustracijos pakėlimas į aukštesnį lygį (jei galima 
šnekėti apie aukštesnio ir žemesnio lygio frustraciją) turi ne tik asmeninių, 
bet ir socialinių padarinių. Maždaug tą patį galėtume pasakyti ir apie kaltės 
ir gėdos lygį.

PRAMOGA, MALONUS NERŪPESTINGUMAS,
LENGVABŪDIŠKAS IR ŽAISMINGAS ELGESYS
Nežinia, kodėl visą šią elgesio sritį, kuri jau seniai domina filosofus, meni
ninkus ir poetus, iki šiol ignoruoja mokslininkai psichologai. Taip veikiausiai 
yra dėl plačiai pripažįstamos dogmos, kad visoks elgesys yra motyvuotas. Ne
norėdamas dabar ginčyti šio, mano nuomone, klaidingo įsitikinimo, atkreip
siu dėmesį į tai, jog akivaizdu, kad, patenkinęs poreikį, organizmas leidžia 
sau atsipalaiduoti, nusimesti įtampą, atsikvėpti nuo jį spaudžiančio būtinybės 
jausmo, ištižti, aptingti, atsipūsti, nugrimzti į pasyvumą, lepintis atokaitoje, 
džiaugtis gyvenimu, puoštis ir puošti savo aplinką, žaisti ir džiaugtis, kon- 
templiuoti tai, kas visai nesvarbu, elgtis lengvabūdiškai ir be tikslo, mokytis 
atsitiktinai, o ne turint kokį tikslą, trumpai sakant, būti (sąlygiškai) nemoty
vuotam. Poreikių patenkinimas tampa nemotyvuoto elgesio prielaida (deta
liau aptariu tai keturioliktame skyriuje).

POREIKIŲ PATENKINIMO SUKELIAMA PATOLOGIJA

Gyvenimas pastaraisiais metais mums iš tiesų jau prikišamai parodė, kad ga
lima materialinio persisotinimo (žemesniųjų poreikių) patologija, sukelianti 
tokius padarinius kaip nuobodulys, egoizmas, priklausymo elitui bei tariamai 
„pelnyto“ pranašumo jausmas, nebrandaus individo raidos sąstingis, brolybės 
jausmų praradimas. Aišku, kad materialių ar žemesniųjų poreikių valdomas 
gyvenimas negali suteikti ilgiau trunkančio pasitenkinimo.

Tačiau dabar jau susiduriame su naujos, psichologinio persisotinimo pa
tologijos galimybe, kai individas ima kentėti nuo, pasakytume, per didelės 
meilės ir rūpinimosi, garbinimo, žavėjimosi, pritarimo aplodismentų, nuo to, 
kad kiti jam paklūsta užmiršdami save, iškelia jį į dėmesio centrą, tampa jo
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ištikimais tarnais, išpildo kiekvieną jo norą tą pat akimirką, kai šis išreiškia
mas, net pasiaukoja ir paneigia patys save.

Tiesa, kad apie šiuos naujus reiškinius nedaug žinome, jie nebuvo nors 
kiek plačiau moksliškai ištyrinėti. Kol kas remiamės tik stipriais įtarimais, 
plačiai žinomais klinikiniais įspūdžiais, vis tvirtėjančia vaikų psichologų ir 
švietimo darbuotojų nuomone, kad tiktai ir vien tik patenkinti pamatinius 
poreikius nepakanka, kad vaikui taip pat būtina patirti tvirtumą, griežtumą, 
frustraciją, drausmę bei poreikių patenkinimo ribas. Kitaip pasakius, reikė
tų atsargiau apibrėžti pamatinių poreikių patenkinimą, kadangi jis nesunkiai 
nuslysta į neribotą atlaidumą, savęs neigimą, visišką leistinumą (ta prasme, 
jog viskas leidžiama), perdėtą tausojimą ir nuolaidžiavimą. Meilę ir pagarbą’ 
vaikui bent jau reikėtų integruoti su meile bei pagarba sau kaip tėvui ir ap
skritai suaugusiems. Vaikai tikrai yra asmenybės, tačiau brandžių asmenybių 
patyrimo jie neturi. Kaip tik ir dera tikėtis, kad jie bus neišmintingi dėl dau
gelio dalykų ir neabejotinai kai kuriais atvejais elgsis tiesiog kvailai.

Poreikių patenkinimo sukelta patologija gali pasirodyti iš dalies esanti 
ir tai, ką galima pavadinti metapatologija (314) -  kai prarandamos vertybės, 
gyvenimas atrodo beprasmiškas ir neišsipildęs. Daugelis humanistinės ir eg
zistencinės psichologijos atstovų įsitikinę -  nors, žinoma, dar nepagrindė šio 
įsitikinimo pakankamais duomenimis, -  kad visų pamatinių poreikių paten
kinimas automatiškai neišsprendžia tapatumo, vertybių sistemos, gyvenimo 
pašaukimo, gyvenimo prasmės problemų. Bent jau ypač jauniems žmonėms 
šie klausimai tampa tarsi atskiromis gyvenimo užduotimis, pranokstančiomis 
pamatinių poreikių patenkinimą.

Galiausiai vėl noriu paminėti tuos menkai tesuprantamus faktus, kad 
žmonės beveik niekuomet nesijaučia pasitenkinę visam laikui ar nusiraminę 
(291), ir labai susijusį su tuo faktą, kad mes linkę priprasti prie mums suteikto 
gero, jį užmiršti, priimti kaip savaime priklausantį mums dalyką, apskritai 
liautis jį vertinti. Daugeliui žmonių (jų gali būti ir ne taip mažai) net didžiau
si malonumai gali apkarsti ir prarasti jaudinantį naujumą (483), tačiau jų ver
tę iš naujo primena deprivacija, frustracija, grėsmė ar net išgyventa tragedija. 
Ypač tiems, kuriems trūksta entuziazmo, nebūdingas patirties vitališkumas, 
kurie menkai tepajėgia išgyventi viršūnės akimirkas, tiems, kuriems jų pačių 
stiprūs vidiniai barjerai trukdo džiaugtis ir patirti malonumą, gal net ir būtina 
patirti, koks to, ką turi gero, praradimo skonis, kad vėl sugebėtų tai vertinti.
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AUKŠTESNIŲJŲ POREIKIŲ FUNKCINĖ AUTONOMIJA

Nors apskritai teisinga, kad aukštesnio lygmens poreikiai išryškėja patenki
nus žemesniuosius, negalima neatkreipti dėmesio ir į reiškinį, jog susifor
mavus šio aukštesniojo lygmens poreikiams ir išsiugdžius su jais susijusias 
vertybes ir skonius, šie poreikiai gali tapti autonomiški, nebepriklausomi 
nuo žemesniųjų poreikių patenkinimo. Tokie asmenys gali netgi niekinti ir 
iš aukšto žvelgti į žemesniųjų poreikių patenkinimą, suteikusį galimybę atsi
rasti „aukštesniam gyvenimui“, panašiai kaip trečiosios kartos turtuoliai dro
visi savo pirmosios kartos turtų arba kaip išsilavinę imigrantų vaikai kartais 
gėdijasi savo menkiau išsimokslinusių tėvų.

KAI KURIE PAMATINIŲ POREIKIŲ 
PATENKINIMO SMARKIAI NULEMTI REIŠKINIAI

A. KONATYVINI Al-AFEKTINI Al

1. Fizinio pasisotinimo ir persisotinimo maistu, seksu, miegu ir 1.1, jausmai, 
o kartu jų šalutiniai padariniai: gerovės jausmas, sveikata, energija, eufo
rija, fizinis pasitenkinimas.

2. Saugumo, ramybės jausmai, žinojimas, kad esi apsaugotas, apgintas, ir 
grėsmės nebuvimas.

3. Priklausymo, susitapatinimo su grupe, tapatinimosi su grupės tikslais 
ir pergalėmis jausmai, jausmas, kad esi pripažintas, turi savo vietą, „esi 
namuose“.

4. Meilės ir buvimo mylimam jausmas, įsitikinimas, kad esi vertas meilės, 
tapatinimasis su meilės objektu.

5. Kliovimosi savimi, savigarbos, savo vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, 
gebėjimas savimi pasikliauti, laimėjimo, kompetencijos, sėkmės jausmas, 
tikėjimas savojo „aš“ galia, įsitikinimas, kad esi vertas pagarbos; presti
žas, mokėjimas vadovauti, nepriklausomybė.

6. Savęs aktualizavimo, savęs realizavimo, išsipildymo jausmai; vis didesnio 
išteklių bei potencijų augimo ir panaudojimo jausmas bei iš jo kylantys 
augimo, brandumo, sveikumo ir autonomijos jausmai.

7. Patenkintas smalsumas; jausmas, kad vis daugiau išmoksti ir sužinai.
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8. Patenkintas supratimo troškimas, nuolat augantis filosofinis pasitenkini
mas; artėjimas prie vis platesnės, vis daugiau apimančios ir suvienijančios 
filosofijos ar religijos; geresnis sąsajų bei santykių suvokimas; baiminga 
pagarba, ištikimybė vertybėms.

9. Grožio troškimo patenkinimas, jaudulys, juslinis sukrėtimas, susižavė
jimas, ekstazė, simetrijos jausmas, teisingumo, tinkamumo ar tobulumo 
pojūtis.

10. Aukštesniųjų poreikių atsiradimas.
n . Laikina arba ilgalaikė priklausomybė, taip pat nepriklausomybė nuo 

įvairių poreikius patenkinančių objektų. Vis didėjanti nepriklausomybė 
nuo žemesnių poreikių ir žemesnių juos tenkinančių objektų bei panie
ka jiems.

12. Pasibjaurėjimo ir potraukio jausmai.
13. Nuobodulys ir susidomėjimas.
14. Vertybių tobulėjimas, skonio tobulėjimas, sėkmingesnis pasirinkimas.
15. Didesnė galimybė maloniau ir stipriau susijaudinti; laimingumas, 

džiaugsmas, pasigėrėjimas, pasitenkinimas, nusiraminimas, dvasios ra
mybė, egzaltacija; turtingesnis ir pozityvesnis emocinis gyvenimas.

16. Dažnesnės būna ekstazės, viršūnių išgyvenimai, orgazminės emocijos, 
egzaltacija ir mistinė patirtis.

17. Aspiracijų lygio pokyčiai.
18. Frustracijos lygio pokyčiai.
19. Judėjimas metamotyvacijos (314) ir egzistencinių vertybių (293) link.

B. KOGNIT YVIN IA I

1. Įžvalgesnis, efektyvesnis, realistiškesnis visų tipų pažinimas, sugebėjimas 
sėkmingiau tikrinti realybę.

2. Išlavėjusios intuityvios galios; geresnė nuojauta.
3. Mistinė patirtis, lydima nušvitimo ir įžvalgų.
4. Daugiau dėmesio tikrovei -  objektui -  problemai; mažiau projekcijų ir 

dėmesio savajam „aš“, daugiau transpersonalinio ir viršžmogiško pažini
mo (295,317).

5. Patobulėja pasaulėžiūra ir filosofija (jos tampa teisingesnės, realistiškes
nės, ne tokios destruktyvios savo ir kitų atžvilgiu, įvairiapusiškesnės, la
biau integruotos ir vientisos, etc.).
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6. Daugiau kūrybingumo, meno, poezijos, muzikos, išminties ir mokslo.
7. Mažiau griežto mechaniško konvencionalumo, mažiau stereotipizavimo, 

mažiau prievartinio kategorizavimo (žr. sk. 13); geriau suvokiamas indi
vido unikalumas per žmogaus sukurtas kategorijas ir rubrikas; mažiau 
dichotomizavimo.

8. Daug esminių, gelminių nuostatų (demokratiškumo, gilios pagarbos vi
siems žmonėms, prieraišumo, meilės ir pagarbos vaikams, draugiškumo 
moterims etc.).

9. Mažiau vertinama ir rečiau pasirenkama tai, kas žinoma, ypač jei turimi 
omenyje svarbūs dalykai; mažiau bijoma to, kas nauja ir nepažįstama.

10. Nauja išmokstama spontaniškai ir latentiškai.
11. Mažiau trokštama to, kas paprasta, daugiau malonumo teikia tai, kas su

dėtinga.

C. CHARAKTERIO BRUOŽAI

1. Daugiau ramumo, pusiausvyros, romumo, dvasios ramybės (priešingai 
įtampai, nervingumui, nelaimingumui, jausmui, kad esi apgailėtina bū
tybė).

2. Malonumas, geraširdiškumas, užuojauta, nesavanaudiškumas (priešingai 
žiaurumui).

3. Sveikas dosnumas.
4. Platus požiūris į pasaulį (priešingai smulkmeniškumui, niekingumui, 

dėmesingumui mažmožiams).
5. Rėmimasis savimi, savigarba, savo vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, 

gebėjimas pasikliauti savimi.
6. Saugumo, ramybės, pavojaus nebuvimo jausmas.
7. Draugiškumas (priešingas charakterio nulemtam priešiškumui).
8. Lengviau pakeliama frustracija.
9. Toleruojami individų skirtumai, domimasi jais ir pritariama žmonių teisei 

būti skirtingiems; laisvė nuo prietarų, abstraktaus priešiškumo, bet ne
prarandamas sugebėjimas vertinti; stipresni brolybės, draugystės, broliš
kos meilės, pagarbos kitiems jausmai.

10. Daugiau drąsos, mažiau baimės.
11. Psichologinė sveikata ir visi jos nulemti šalutiniai padariniai, mažesnė 

neurozės, psichopatinės asmenybės ir net psichozės grėsmė.
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12. Demokratiškesni įsitikinimai (bebaimė ir realistinė pagarba tiems, kurie 
jos verti).

13. Atsipalaidavimas, jaučiama mažiau įtampos.
14. Daugiau garbingumo, nuoširdumo ir tiesumo; mažiau veidmainystės, 

apsimetinėjimo.
15. Stipresnė valia, mėgstama būti atsakingam.

D. TARPASMENINIAI

1. Geresnis pilietis, kaimynas, tėvas, draugas, meilužis.
2. Išsilavinimas ir platesnės politinės, ekonominės, religinės pažiūros.
3. Pagarba moterims, vaikams, darbuotojams, kitoms mažumoms ar ma-' 

žiau galios turinčioms grupėms.
4. Daugiau demokratiškumo, mažiau autoritariškumo (303).
5. Niekuo nepagrįstą priešiškumą kitiems pakeičia draugiška nuostata, la

biau domimasi kitais, nesunkiai su jais tapatinamasi.
6. Geresnis skonis renkantis draugus, mylimuosius, vadovus etc., tiksliau 

vertinami žmonės, sėkmingiau pasirenkama.
7. Malonesnė, patrauklesnė, gražesnė asmenybė.
8. Geresnis psichoterapeutas.

E. KITI ĮVAIRŪS FAKTORIAI

1. Kitaip įsivaizduojamas rojus, pragaras, Utopija, geras gyvenimas, sėkmės 
ir nesėkmės.

2. Artėjama prie aukštesniųjų vertybių, prie aukštesnio „dvasinio“ gyveni
mo.

3. Ekspresyvaus elgesio pokyčiai; pasikeičia šypsena, juokas, veido išraiška, 
elgesys, eisena, rašysena; elgesys tampa ekspresyvesnis ir mažiau mėg
džiojantis.

4. Energijos pokyčiai, atsipalaidavimas, miegas, ramumas, poilsis, gyvumas.
5. Viltingumas, domėjimasis ateitimi (priešingai nuotaikos ir susidomėjimo 

gyvenimu praradimui, apatijai).
6. Sapnų turinio, fantazijos gyvenimo, ankstyvųjų prisiminimų turinio po

kyčiai (9).
7. Su charakteriu susijusios moralės, etikos, vertybių pokyčiai.
8. Lošėjo nuostatos „viskas arba nieko“ gyvenime atsikratymas.
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Šeštas skyrius

I N S T I N K T O I D I N Ė  P A M A T I N I Ų  
POREI KI Ų P R I GI MT I S

NAUJAS ŽVILGSNIS Į INSTINKTŲ TEORIJĄ

PRIEŽASTYS, SKATINANČIOS PERŽIŪRĖTI INSTINKTŲ TEORIJĄ
Ankstesniuose skyriuose apžvelgtos pamatinių poreikių teorijos ragina ir net 
gana primygtinai reikalauja iš naujo pažvelgti į instinktų teoriją jau vien tam, 
kad galėtume skirti sudėtingesnius ir primityvesnius, sveikesnius ir ne tokius 
sveikus, natūralius ir ne tokius natūralius instinktus. Be to, nereikėtų nežinia 
kiek atidėlioti analizės ir kai kurių kitų susijusių klausimų, kuriuos kelia ši 
bei kitos pamatinių poreikių teorijos (353,160), pavyzdžiui, implikuojamo 
kultūrinio reliatyvumo atsisakymo, implikuojamos konstituciškai nulemtų 
vertybių teorijos, būtinybės apriboti asociacinio, instrumentinio išmokimo 
jurisdikciją.

Esama ir nemažai kitokių teorinių, klinikinių bei eksperimentinių sam
protavimų, įtikinančių, kad pageidautina iš naujo įvertinti instinktų teoriją ir 
gal net viena ar kita forma ją atgaivinti. Visa tai sustiprina tam tikrą skep
tiškumą vertinant šiuolaikinių psichologų, sociologų bei antropologų polinkį 
pabrėžti beveik vien žmogaus plastiškumą, lankstumą, adaptyvumą ir jo su
gebėjimą mokytis. Žmonės atrodo kur kas autonomiškesni ir labiau nepri
klausomi, negu skelbia šiuolaikinė psichologinė teorija.

1. Cannono (78) homeostazės sąvoka; Freudo mirties instinktas (138) etc.
2. Apetito ar laisvo pasirinkimo, arba kavinėje atlikti eksperimentai 

(492, 491).
3. Levy’io atlikti instinktų patenkinimo eksperimentai (264-269), jo 

darbai perdėto motiniško rūpestingumo (263) ir afektinio alkio tema.
4. Įvairūs psichoanalitikų duomenys apie pražūtingus per skubaus kūdikių 

atjunkymo nuo krūties ir per reiklaus tualeto įgūdžių formavimo padarinius.
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5. Gausūs stebėjimai, paskatinę daugelį pedagogų, darželio auklėtojų ir 
vaikų psichologų praktikų pripažinti, kad bendraujant su vaikais reikėtų su
teikti jiems daugiau galimybių pasirinkti.

6. Sąvokų sistema, kuria akivaizdžiai paremta Rogerso terapija.
7. Gausūs neurologiniai ir biologiniai duomenys, kuriuos pateikia vi

talizmo teorijos šalininkai (112), evoliucionistai (46), šiuolaikiniai eksperi
mentatoriai embriologai (435) ir tokie holistai kaip Goldsteinas (160), apie 
spontanišką organizmo persitvarkymą po patirtos žalos.

Šių ir kitų vertų paminėti tyrinėtojų nuomonės susilieja į vieną bal
są, tvirtinantį, kad organizmas yra patikimesnis, labiau įstengiąs apsisaugoti, 
save nukreipti ir save kontroliuoti, negu paprastai iš jo tikimės. Be to, reikėtų 
pridurti: įvairūs pastarojo meto tyrinėjimai parodė, kad teoriškai būtina po
stuluoti, jog pačiame organizme slypi pozityvaus augimo arba savęs aktua
lizavimo tendencija, kuri skiriasi nuo organizmo tendencijos save tausoti, 
palaikyti pusiausvyrą, nuo homeostatinės tendencijos, kaip ir tendencijos 
reaguoti į išorinio pasaulio impulsus. Sį polinkį į augimą ar savęs aktuali
zavimą vienaip ar kitaip, tegul ir neaiškiai, minėjo tokie skirtingi mąstytojai 
kaip Aristotelis ir Bergsonas, daug kitų filosofų. Šią tendenciją neišvengiama 
laikė psichiatrai, psichoanalitikai ir psichologai, paminėkime tik Goldsteiną, 
Būhlerį, Jungą, Horney, Frommą, Rogersą ir daugelį kitų.

Tačiau turbūt labiausiai instinktų teoriją peržiūrėti verčia psichoterapi
jos, ypač psichoanalizės patirtis. Šioje srityje, nors ir menkai teįžvelgiama, 
faktų logika niekuomet neklysta; terapeutui neišvengiamai teko atskirti pa
matinius troškimus nuo ne tokių pamatinių (arba poreikius ar impulsus). 
Viskas labai paprasta: vienų poreikių frustracija sukelia patologiją, kitų 
poreikių -  ne. Vienų poreikių patenkinimas lemia sveikatą, kitų -  ne. Šie 
poreikiai neišvengiamai nelankstūs, jiems nedaro įtakos joks poveikis. Jie 
atsispiria bet kokiam meilikavimui, pakaitalams, papirkinėjimui bei alter
natyvoms. Jiems reikia vieno -  tikro, vidinę šio poveikio esmę atitinkan
čio jų patenkinimo objekto. Sąmoningai arba nesąmoningai nepaliaujamai 
trokštama ir siekiama juos patenkinti. Šie poreikiai primena save it kokie 
užsispyrę neredukuojami, galutiniai, neanalizuojami faktai, kuriuos tenka 
priimti kaip duotus arba kaip nekvestionuojamas išeities pozicijas. Labai 
iškalbinga tai, kad nors buvo nesutariama beveik visais kitais klausimais, be
veik visos psichiatrijos, psichoanalizės, klinikinės psichologijos, socialinės ir
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vaiko terapijos teorijos buvo priverstos suformuluoti kokią nors doktriną apie 
instinktoidinę poreikių prigimtį.

Neišvengiamai tokia patirtis primena mums veikiau rūšies charakteris
tikas, konstituciją, paveldėjimą negu vien paviršutiniškus ir nesunkiai mani
puliuojamus įpročius. Tais atvejais, kai reikėdavo spręsti šią dilemą, psichote
rapeutas beveik visuomet pagrindiniu savo konstrukciniu bloku pasirinkdavo 
instinktą, o ne sąlygotą reakciją ar įprotį. Tai, žinoma, liūdna, nes kaip ma
tysime, esama ir kitų tarpinių bei vertingesnių alternatyvų, iš kurių galėtume 
pasirinkti labiau tenkinančią, tai yra dilemos sprendimas yra ne vienas.

Bet atrodo aišku, jog, pasak bendrosios dinaminės teorijos reikalavimų, 
instinktų teorijai, ypač suformuluotai McDougallo ir Freudo, būdingi kai 
kurie pranašumai, kurie laiku nebuvo pakankamai įvertinti, gal todėl, kad 
šios teorijos klaidos buvo kur kas akivaizdesnės. Instinktų teorija pripažino 
tą faktą, jog žmogus yra savęs paties judintojas, jog jo elgesį lemia jo paties 
prigimtis ir kartu aplinka, jog jo prigimtis aprūpino jį jau gatava tikslų, siekių 
ar vertybių struktūra, jog dažniausiai, esant geroms sąlygoms, jis nori to, ko 
jam reikia (kas jam gerai), kad išvengtų nesveikumo, jog visi žmonės sudaro 
vieną biologinę rūšį, jog elgesys beprasmiškas, jei nesuprantame jo motyvų ir 
tikslų ir jog apskritai, kai organizmai paliekami verstis savo pačių ištekliais, 
jie dažnai pademonstruoja tokį biologinį efektyvumą arba išmintį, kad tai 
reikia paaiškinti.

INSTINKTŲ TEORIJOS KLAIDOS
Iškart noriu pasakyti, kad dauguma instinktų teorijos kūrėjų klaidų, net pačių 
esmingiausių ir tevertų atmesti, jokiu būdu nebuvo neišvengiamos ar kylan
čios iš pačios teorijos ir kad, be to, nemažai klaidų buvo būdingos tiek ins
tinktų teorijos kūrėjams, tiek jų kritikams.

1. Labiausiai krito į akis semantinės ir loginės klaidos. Instinktų teo
retikus pelnytai kritikavo už tai, kad jie kūrė instinktus ad hoc aiškindami 
poelgius, kurių nesuprato, kurių ištakų nustatyti nepajėgė. Bet žinia, tinka
mai perspėti mes jau neturėtume hipostazuoti, painioti etikečių su faktais ar 
konstruoti greit subyrančių silogizmų. Šiandien apie semantiką žinome kur 
kas daugiau.

2. Šiandien mūsų etnologijos, sociologijos bei genetikos žinios jau to
kios, kad galime įstengti išvengti tiek paprasto etnocentrizmo, tiek klasinio
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centrizmo, tiek paprasčiausio socialinio darvinizmo, kurie įstūmė ankstyvuo
sius instinktų teorijos kūrėjus į aklavietę.

Bet reikia pripažinti ir tai, kad nusigręžimas nuo instinktyvistų etnolo
ginio naivumo buvo toks radikalus ir viską šluojantis, jog pats tapo klaida, tai 
yra kultūriniu reliatyvizmu. Si doktrina, buvusi tokia įtakinga ir visuotinai pri
pažįstama per pastaruosius du dešimtmečius, dabar yra plačiai kritikuojama 
(148). Tikrai dabar vėl respektabilu ieškoti tarpkultūrinių rūšinių charakteris
tikų, kaip kad darė instinktyvistai. Akivaizdu, kad reikėtų ir įmanoma išvengti 
tiek etnocentrizmo, tiek išpūsto kultūrinio reliatyvizmo. Pavyzdžiui, atrodo 
visiškai aišku, kad instrumentinis elgesys (priemonės) daug smarkiau priklau
so nuo vietinių kultūros determinančių negu pamatiniai poreikiai (tikslai).

3. Daugelis instinktų teorijos priešininkų, tokie kaip Bernardas, Watso- 
nas, Kuo bei kiti, trečiajame -  ketvirtajame dešimtmečiais kritikavo šią teoriją 
remdamiesi tuo, kad instinktų neįmanoma aprašyti konkrečiais stimulo-at- 
sako terminais. Faktiškai instinktyvistai buvo kaltinami už tai, kad instinktus 
aiškino paprasta biheiviorizmo teorija, nors iš tikrųjų instinktų negalima taip 
aiškinti. Tačiau į šią kritiką šiandien dinaminė bei humanistinė psichologija 
rimčiau neatsižvelgia, nes jų atstovai sutartinai įsitikinę, kad remiantis vien 
stimulo-atsako schema, neįmanoma apibūdinti jokios svarbios žmogaus kaip 
visumos savybės ar veiklos.

Tokios pastangos tegali sukelti vis daugiau painiavos. Kaip tipišką pa
vienį atvejį aptarkime reflekso tapatinimą su klasikiniu žemesniojo gyvūno 
instinktu. Tačiau refleksas juk yra grynai motorinis aktas, o instinktas yra ir 
šitai, ir dar kur kas daugiau: jis ir iš anksto determinuotas impulsas, ir ekspre
syvus elgesys, ir funkcionalus elgesys, ir tikslu esąs objektas, ir afektas.

4. Net vien tik logikos požiūriu visai nesuprantama, kodėl mes būtinai 
turėtume pasirinkti tarp visais atžvilgiais tobulo instinkto ir ne-instinkto. 
Kodėl negalėtume šnekėti apie instinkto liekanas, instinktą primenančius 
vien tik impulso ar vien tik elgesio aspektus, įvairius elgesio instinktyvumo 
laipsnius, dalinius instinktus?

Per daug autorių terminą instinktas vartojo be atrankos vadindami juo 
poreikį, tikslą, gebėjimą, elgesį, percepciją, ekspresiją, vertę, lydinčius pavie
nes emocijas arba jų derinius. Toks laisvas termino vartojimas sukūrė tokią 
painiavą, kad, pasak Marmoro (289) ir Bernardo (47), beveik visas žmogaus 
reakcijas vienas ar kitas autorius apibūdino kaip instinktyvias.
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Pagrindinė mūsų hipotezė yra ta, kad įgimtos, bent jau daugiausia, tėra 
tik žmogaus reikmės arba pamatiniai poreikiai. Pats elgesys ar gebėjimas, kog- 
nityvumas ar afektyvumas nebūtinai turi būti įgimti, jie, vadovaujantis mūsų 
hipoteze, gali būti išmokimo rezultatas arba pamatinių poreikių nukreipimo 
bei išraiškos priemonė. (Žinoma, daug žmogaus gebėjimų arba sugebėjimų, 
kaip antai spalvų regėjimas, yra griežtai determinuoti arba paveldėti, tačiau 
dabar mums tai nerūpi.) Tai reiškia, kad paveldimąjį pagrindinių poreikių 
komponentą galime suprasti tiesiog kaip konatyvinę stoką, nesusijusią su 
jokiu savaime tikslo siekiančiu elgesiu, ar kaip aklus, nekryptingus, Freudo 
id impulsus primenančius reikalavimus (vėliau pamatysime, kad ir šių pa
matinių poreikių patenkinimo objektai atrodo sąlygoti biologiškai, juos ne
sudėtinga apibūdinti). O išmokti tenka į tikslą orientuoto, mėgdžiojančio 
funkcionalaus elgesio.

Lemtinga klaida, kurią darė tiek instinktyvistai, tiek jų priešininkai, buvo 
ta, kad jie mąstė dichotominiais terminais juoda-balta vengdami laipsnišku
mo sampratos. Kaip būtų galima sakyti, kad visa sudėtinga grupė reakcijų 
nulemta paveldimumo arba kad ji apskritai nėra nulemta paveldimumo? Nėra 
tokios struktūros, net pačios paprasčiausios, o ką jau kalbėti apie visą reakciją, 
kuri būtų determinuota vien genetinių veiksnių. Net Mendelio kvapniesiems 
pelėžirniams ir tai reikėjo oro, vandens ir maisto. O dėl genų, tai ir patys ge
nai turi savo aplinką, t.y. šalia esančius genus.

Antra vertus, aišku ir tai, kad nėra nieko, kas būtų visiškai laisva nuo 
paveldimumo gniaužtų, nes žmogus yra biologinė rūšis. Sis faktas, nulemtas 
paveldimumo, yra kiekvieno žmogaus veiksmo, gebėjimo, kognityvinio akto 
ir t.t. prielaida, tai yra visa, ką sugebėtų padaryti žmogus, įmanoma tik dėl to, 
kad jis yra žmonių rūšies narys. Si narystė paveldima.

Tokios nepagrįstos dichotomijos padarinys, sukeliantis nemenką pa
iniavą, yra tendencija apibūdinti bet kokią veiklą kaip neinstinktyvią, jei tik 
įmanoma parodyti, jog ji nors kiek išmokstama, ar priešingai, apibūdinti veik
lą vien kaip instinktyvią, jei tik įmanoma pademonstruoti, kad ji nors kiek 
paveldima. Kadangi nesunku būtų parodyti, jog visi troškimai, gebėjimai ar 
emocijos determinuoti abiem čia paminėtomis prasmėmis, šis ginčas apskri
tai neišsprendžiamas.

Ir instinktyvistai, ir antiinstinktyvistai laikėsi požiūrio „viskas arba nie
ko“, kurio mes turėtume vengti. Šios klaidos įmanoma išvengti.
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5. Instinktų teorijos kūrėjai paradigma pasirinko gyvūnų instinktus. 
Šitokiu būdu jie padarė įvairių klaidų, pavyzdžiui, nesugebėjo nustatyti tik 
žmonių rūšiai būdingų instinktų. Tačiau gilinantis į žemesniųjų gyvūnų ins
tinktų sritį, buvo suformuluota klaidinanti aksioma, kad instinktai galingi, 
stiprūs, nekeičiami, nesuvaldomi, nenuslopinami. Tačiau nors tai gal ir galė
tume pasakyti apie lašišas, varles, graužikus lemingus, šito negalime pasakyti 
apie žmones.

Jeigu, kaip jaučiame, pamatiniai poreikiai turi aiškiai įžvelgiamą pavel
dimą pagrindą, tai rizikuojame gerokai apsirikti vertindami instinktus vien 
plika akimi ir laikydami elgesį instinktyviu tik tada, kai jis akivaizdžiai nepri
klauso nuo kokių nors aplinkos jėgų ir kai jis už jas galingesnis. Tačiau kodėl 
negalėtų būti tokių poreikių, kurie, nors ir primena instinktus, yra nesunkiai 
nuslopinami ar kitaip valdomi, kuriuos nesunku užmaskuoti ar modifikuoti, 
kuriuos tiesiog nuslopina įpročiai, įtaigos, kultūros daromas spaudimas, kaltė 
ir panašūs veiksniai (toks, atrodo, yra meilės poreikis)? Kodėl negalėtų būti 
silpnų instinktų?

Galbūt kultūrininkai puola instinktų teoriją daugiausia todėl, kad klai
dingai priskiria instinktams tokią nepermaldaujamą galybę. Šį puolimą ne
sunku paaiškinti, nes tokios instinktų galybės prielaidai prieštarauja kiek
vieno etnologo patirtis. Tačiau jeigu deramai gerbtume, kaip daro šio teksto 
autorius, tiek kultūrinę, tiek biologinę nuostatas, jeigu, be to, neabejotume, 
kad kultūra yra stipresnė jėga už instinktyvios prigimties poreikį, tai būtų ne 
paradoksalu, bet akivaizdu manyti, kaip tvirtina ir šių žodžių autorius, jog 
silpnus, subtilius ir trapius instinktyvius poreikius reikia ginti nuo atspares
nės, galingesnės už juos kultūros užgožiančio poveikio, o ne atvirkščiai. Taip 
galėtų būti, jeigu net šie instinktoidiniai poreikiai būtų stiprūs kita prasme, 
t.y. jeigu jie išliktų, juos reikėtų patenkinti, jų frustracija sukeltų labai pato
loginius padarinius, etc.

Pavyzdys galėtų būti kad ir toks paradoksas. Atskleidžiančios, įžvalgą 
suteikiančios gelminės terapijos, kokios praktiškai yra visos, išskyrus hipnozę 
ir elgesio terapijas, tam tikra prasme atskleidžia, atgaivina ir sustiprina susilp
nėjusius ir prarastus instinktyvius mūsų polinkius, mūsų instinktų liekanas, 
užmaskuotą gyvūniškąjį mūsų „aš“, subjektyviąją mūsų biologiją.

Šį galutinį tikslą dar atviriau yra suformulavusios ir vadinamosios asme
nybinio augimo grupės. Ir paminėtos terapijos, ir grupės -  brangus, skaus
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mingas, ilgai trunkantis užsiėmimas, kartais pareikalaujantis ir viso gyvenimo 
kovos, kantrybės ir ištvermės, tačiau net ir tada sėkmė negarantuota. Bet kiek 
kačių, šunų ar paukščių reikalingi pagalbos, kad jiems paaiškėtų, kaip būti 
kate, šunimi ar paukščiu? Jų impulsas byloja garsiai ir aiškiai, jis neklaidina, 
o žmogaus instinkto balsas silpnutis, jis klaidina, kartais be pagalbos jo nė 
neįmanoma išgirsti.

Tai paaiškina, kodėl gyvūniškas natūralumas aiškiausiai matyti save ak
tualizuojančių asmenų, o menkiausiai jis būdingas neurotiškiems ar „nor
maliai sergantiems“ asmenims. Net pasakytume, kad nesveikumas būtent ir 
reiškia gyvūniškosios žmogaus prigimties praradimą. Paradoksalu, bet pri
klausomybę rūšiai bei gyvūniškumą aiškiausiai parodo tai, kas dvasingiausia, 
švenčiausia, išmintinga ir organizmo požiūriu racionaliausia.

6. Toks gyvūniško instinkto akcentavimas nulemia ir dar vieną, gal dar 
didesnę klaidą. Dėl nesuvokiamų priežasčių, kurias gal paaiškintų tik istori
kas intelektualas, Vakarų civilizacija niekada neabejojo, kad gyvūniškas pra
das mumyse yra negatyvus, kad primityviausi mūsų impulsai yra blogi, godūs, 
savanaudiški, agresyvūs1.

Teologai vadino šį pradą gimtąja nuodėme arba velniu. Freudo sekėjai 
vadino jį id, skirtingus pavadinimus jam surasdavo filosofai, ekonomistai, pe
dagogai. Darwinas taip susitapatino su šiuo požiūriu, kad gyvūnų pasaulyje

1 Negi neįmanoma primityviosios ir nesąmoningosios žmogaus prigimties dalies kur kas 
efektyviau prijaukinti, net radikaliai transformuoti? Jei ne, civilizacija pasmerkta [p. 5]. 
Po padoriu sąmonės fasadu su jos sudrausminta, moraline tvarka ir gerais ketinimais 
liula gaivalingos instinktyvios gyvenimo jėgos tarsi gelmių monstrai -  ryjančios, gim
dančios, be paliovos kariaujančios. Dažniausiai jos neįžvelgiamos, bet nuo jų spaudimo 
ir energijos priklauso pats gyvenimas: be jų žmonės būtų inertiški kaip akmenys. Bet 
jeigu jas paliktume reikštis netramdomai, gyvenimas prarastų prasmę, dar sykį redukuo
tas vien į gimimą ir mirtį, kaip kunkuliuojančiame pirmykščių pelkių pasaulyje [p. 1]. 
Instinktyviosios jėgos, kurios sukėlė dinamišką perversmą Europoje ir per dešimtmetį 
nugramzdino į užmarštį šimtmečius civilizacijos dirbto darbo vaisius...[p. 3]. Kol reli
ginės ir visuomeninės formos įstengia aprėpti ir bent kiek patenkinti bendruomenę su
darančių individų vidinius bei išorinius gyvenimo poreikius, instinktyviosios jėgos glūdi 
nepažadintos ir dažnai mes iš viso užmirštame apie jų egzistavimą. Tačiau retkarčiais jos 
pabunda iš snaudulio ir tuomet triukšmas bei šurmulys, sukeltas jų gaivališkos kovos, 
įsiveržia į surikiuotus mūsų gyvenimus, negailestingai išplėšia mus iš mūsų ramybės ir 
pasitenkinimo. Deja, tarytum apakę mes stengiamės patikėti, kad racionalus žmogaus 
protas užkariavo ne tik jį supantį gamtos pasaulį, bet ir natūralaus instinktų gyvenimo 
pasaulį jo paties viduje [p. 2]. (M. E. Harding, Psychic Energy, Pantheon, 1947).
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teįžvelgė vien konkurenciją ir visiškai praleido pro akis gamtos pasauliui bū
dingą tendenciją bendradarbiauti, iškart pastebėtą Kropotkino.

Viena tokios pasaulėžiūros išraiška buvo tapatinti šį mumyse esantį gy- 
vūniškąjį pradą su vilku, tigru, kiaule, grifu, gyvate, užuot lyginus jį su tau
resniais ar švelnesnės prigimties gyvūnais, kaip elnias, dramblys, šuo ar šim
panzė. Galėtume pavadinti tai tiesiog neigiama žmogaus gyvūniškojo prado 
interpretacija. O jei jau būtina lyginti žmogų su kokiais nors gyvūnais, tai 
kodėl nepasirinkus tų, kurie mums artimesni, sakykime, žmogbeždžionių. 
Kadangi iš esmės šios juk yra malonūs ir draugiški gyvūnai, turintys nemažai 
bendrų su mumis savybių, kurias vadiname teigiamomis, tai lyginamoji psi
chologija tokio neigiamo požiūrio į gyvūnus neparemia (306).

/.Teigiant, kad paveldėti bruožai yra nekintami ir nemodifikuojami, rei
kia turėti galvoje dar vieną galimybę. Net jei kuris bruožas ir buvo pirmiausia 
nulemtas genų, t.y. paveldėjimo, jį vis tiek įmanoma modifikuoti -  gal jį net ir 
nesunku modifikuoti, jei tik sėkmingai pavyksta jį atskleisti. Net sutikdami su 
tuo, kad vėžį gali smarkiai nulemti paveldimumo faktorius, net tai žinodami 
neturėtume liautis ieškoti priemonių jam įveikti. Arba, tegu vien a priori pa
grindu, galėtume teigti, jog intelekto koeficientas (IQ) gali pasirodyti išmatuo
jamai paveldimas, tačiau kartu jį galima tobulinti lavinimu ir psichoterapija.

8. Instinktams reikėtų palikti daugiau laisvės keistis, negu tai padarė 
instinktų teorijos kūrėjai. Poreikiai pažinti ir suprasti, atrodo, akivaizdžiai 
būdingi tik protingiems individams. Silpnapročių asmenų šie poreikiai prak
tiškai nepastebimi ar bent jau tik itin rudimentiniai. Levy’is (263) parodė, jog 
moterų motinystės impulsas pasireiškia taip skirtingai, jog kartais jo beveik 
nematyti. Ypatingi talentai, kurie veikiausiai determinuoti genetiškai, kaip 
muzikos, matematikos, menų (411), daugumai žmonių apskritai nebūdingi.

Instinktus primenantys impulsai gali apskritai išnykti, ko niekaip nepa
sakytume apie gyvūnų instinktus. Pavyzdžiui, psichopatiškos asmenybės po
reikis mylėti ir būti mylimam būna išnykęs, ir kiek šiandien žinome, šis prara
dimas paprastai būna negrįžtamas, tai yra psichopatiška asmenybė paprastai 
neišgydoma jokiais žinomais psichoterapiniais metodais. Turime ir senesnių 
pavyzdžių, surinktų tyrinėjant nedarbą (119) Austrijos kaime, ir kitų, kurie 
rodo, kad ilgas nedarbas gali asmenį taip sugniuždyti moraliai, jog kai kurie jo 
poreikiai išnyksta. Tie išnykę poreikiai neretai nebeišryškėja net ir pagerėjus 
aplinkos sąlygoms. Panašių duomenų gauta iš nacių koncentracijos stovyklų.
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Batesono ir Mead (34) atlikti Bali gyventojų stebėjimai irgi paremia šį teigi
nį. Suaugęs Bali bendruomenės narys nėra mylinti asmenybė vakarietiškąja 
prasme, būti tokiam iš jo ir nereikalaujama. Kadangi filmuose apie Bali ma
tome, kaip kūdikiai ir vaikai verkia piktindamiesi dėl tokios meilės trūkumo, 
tenka daryti išvadą, kad tramdyti meilės impulsą čia išmokoma.

9. Matėme, kad instinktai ir lanksti, kognityvinė adaptacija prie to, kas 
nauja, filogenetiškai nesuderinami. Kuo daugiau matome vieno, tuo mažiau 
galime tikėtis kito. Kaip tik todėl jau nuo neatmenamų laikų buvo daro- 
ma gyvybiškai reikšminga ir net tragiška savo istoriniais padariniais klaida -  
bandyti dichotomizuoti žmogaus instinktyvius impulsus ir racionalumą. Be
veik niekam nedingtelėjo, kad žmogaus impulsai ir racionalumas galėtų būti 
instinktyvios prigimties ir, dar svarbiau, kad jų rezultatai ar siekiami tikslai 
galėtų būti identiški ir sinergiški, ne antagonistiški. Teigčiau, kad impulsai 
pažinti ir suprasti gali būti tokios pat konatyvinės prigimties kaip ir poreikiai 
priklausyti ar mylėti.

Įprastinė dichotomija ar kontrastas „instinktas-protas“ supriešina nevy
kusiai apibrėžtą instinktą ir nevykusiai apibrėžtą protą. Jei šie būtų apibrėž
ti teisingai, kaip leidžia šiuolaikinis pažinimas, jie neatrodytų vienas kitam 
priešingi ar prieštaraujantys, gal net ne taip smarkiai vienas nuo kito ir skir
tųsi. Sveikas protas, kaip šiandien sugebame jį apibūdinti, ir sveiki instink- 
toidiniai impulsai nukreipti ta pačia kryptimi, tad sveiko asmens atveju jie 
neprieštarauja vieni kitiems (nors kalbant apie nesveiką individą, jie gali būti 
antagonistiški). Štai vienas pavyzdys: visi dabartiniai mokslo duomenys rodo, 
jog psichinei vaiko sveikatai būtina, kad jis būtų apsaugotas, pripažintas, my
limas ir gerbiamas. Bet kaip tik šito (instinktyviai) trokšta ir patys vaikai. 
Būtent šia apčiuopiama ir moksliškai patikrinama prasme mes tvirtiname, 
kad instinktoidiniai poreikiai ir racionalumas veikiausiai yra sinergiški, ne 
antagonistiški. Jų tariamai akivaizdus antagonizmas yra grynas artefaktas, 
sukurtas turint reikalą vien su nesveikais žmonėmis. Jei mūsų prielaida pa
sirodytų teisinga, gal ji padėtų atsakyti ir į šimtmečių senumo klausimą, kas 
turėtų vyrauti -  instinktas ar protas, -  tai toks jau pabodęs klausimas, kaip -  
vyras ar žmona turėtų dominuoti sėkmingoje santuokoje.

10. Iš instinktų teorijos, kaip ją suprasdavo jos populiarumo laikotar
piu, kilo daugelis konservatyviausio ir net antidemokratiškiausio pobūdžio 
socialinių, ekonominių ir politinių padarinių. Tai įtikinamai įrodė Pastore
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(3 72), ypač analizuodamas McDougallą ir Thorndike’ą (o šios knygos auto
rius dar pridurtų Jungą ir gal Freudą). Visi šie padariniai kilo iš klaidingo 
paveldimumo tapatinimo su lemtimi, kažkuo nepermaldaujamu, nepalenkia
mu, nepakeičiamu.

Kaip pamatysime, ši išvada buvo klaidinga. Silpnam instinktoidiniam 
poreikiui reikia palankios kultūrinės terpės, kad jis galėtų iškilti, įgauti iš
raišką ir būti patenkintas, o nepalankios kultūrinės aplinkybės šiuos poreikius 
lengvai sunaikina. Pavyzdžiui, mūsų visuomenę reikėtų gerokai patobulinti 
norint, kad silpnučiai paveldėti poreikiai būtų patenkinti.

Tačiau Pastore (372) nustatytos koreliacijos nereikėtų laikyti neišven
giama, nes pastarojo meto duomenys patvirtino būtinybę remtis ne vienu, 
bet dviem reiškinių kontinuumais. Kontinuumas liberalus-konservatyvus už
leido vietą dviem kontinuumams socialistinis-kapitalistinis ir demokratinis- 
autoritarinis net ir mokslų srityje. Dabar jau galime kalbėti ir apie tokius 
kontinuumus kaip aplinkos poveikis-autoritarinis-socialistinis ar aplinkos 
poveikis-demokratinis-socialistinis, ar aplinkos poveikis-demokratinis-ka- 
pitalistinis, etc. Šiaip ar taip, pripažinti instinktų ir visuomenės, individualių 
interesų ir socialinių interesų antagonizmą kaip esminį reiškė nepaprastai 
vengti paties klausimo. Gal vienintelis šito pateisinimas buvo tai, kad visuo
menėje, kurioje klesti nesveikas individas, toks antagonizmas, ko gero, gana 
realus. Tačiau, kaip parodė Benedict (40, 291,312), tai nebūtinai turi būti tie
sa. Individualūs ir visuomeniniai interesai sveikomis socialinėmis sąlygomis 
yra sinergiški, o ne antagonistiški. Klaidinga dichotomija išlieka tik todėl, kad 
klaidingos individualių bei socialinių interesų sampratos atrodo natūralios 
blogomis individualiomis bei socialinėmis sąlygomis.

11. Vienas iš instinktų teorijos, kaip ir kitų motyvacijos teorijų trūkumų, 
buvo nesugebėjimas suprasti, kad impulsai yra dinamiškai vienas su kitu su
siję jų stiprumo hierarchijoje. Kai impulsai nagrinėjami atsietai vienas nuo 
kito, lieka neišspręstų įvairių problemų ir sukuriama daug pseudoproblemų. 
Pavyzdžiui, nekreipiama dėmesio į iš esmės holistinę arba vientisą motyvaci- 
nio gyvenimo prigimtį, o prasimanoma neišsprendžiama problema sudaryti 
motyvų sąrašus. Be to, prarandamas vertės arba pasirinkimo principas, lei
džiantis sakyti, kad vienas poreikis aukštesnis už kitą ar už jį svarbesnis, o gal 
net esmingesnis. Tačiau dar svarbesnis šio motyvacinį gyvenimą atomistiškai 
suskaldančio požiūrio padarinys yra tas, kad instinktams atveriamos durys į 
nirvaną, mirtį, amžiną ramybę, homeostazę, nusiraminimą, pusiausvyrą. Taip
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įvyksta dėl to, kad poreikį vertinant atskirai, jis tegali viena -  atkakliai reika
lauti jį patenkinti, o tai reiškia save sunaikinti.

Šitaip neigiamas akivaizdus faktas, kad bet kokio poreikio patenkini
mas, jo nuraminimas leidžia kitiems, silpnesniems poreikiams, kurie buvo 
nustumti į šalį, iškilti į pirmąjį planą ir reikalauti patenkinimo. Poreikiai nie
kada neišnyksta. Vieno poreikio patenkinimas iškelia kitą.

12. Su neigiamu žmogaus gyvūniškų instinktų aiškinimu derėjo lūkestis, 
kad aiškiausiai juos išvysime nesveiko, neurotiko, nusikaltėlio, silpnapročio ar 
nevilties įveikto asmens atvejais. Tokia samprata natūraliai kyla iš doktrinos, 
kad sąžinė, racionalumas ir etika yra ne kas kita kaip įgytas išorinis sluoksnis, 
kuris visiškai savo pobūdžiu skiriasi nuo to, kas yra po juo ir su tuo susijęs, 
kaip antrankiai — su kaliniu. Iš šios klaidingos sampratos kyla civilizacijos bei 
visų jos institucijų -  mokyklos, bažnyčios, teismo, įstatymų leidybos -  kaip 
nepageidaujamą gyvūniškumą sutramdančių jėgų apibrėžimas.

Si klaida tokia lemtinga, tokia kupina tragedijos pranašystės, kad istori
ne savo svarba galėtų prilygti tokioms klaidoms kaip tikėjimas karalių dieviš
kąja teise, išimtiniu vienos kurios religijos pagrįstumu, evoliucijos neigimas 
ar įsitikinimas, jog žemė plokščia. Bet kuris tikėjimas, kuris be reikalo atima 
iš žmonių pasitikėjimą savimi ir vienas kitu, kuris verčia būti nerealistiškai 
pesimistiškiems dėl žmogaus galimybių, turi būti laikomas iš dalies kaltu dėl 
kiekvieno kariaujamo karo, dėl kiekvieno rasinio antagonizmo, dėl visų žudy
nių su religijos vėliava.

Gerokai stebina tai, kad iki pat mūsų dienų šią klaidingą žmogaus pri
gimties teoriją palaikė tiek instinktyvistai, tiek jų priešininkai. Tikintieji 
žmonių rūšies geresne ateitimi -  optimistai, humanistai, unitaristai, liberalai, 
radikalai, aplinkos poveikio teorijos šalininkai -  linkę su pasibaisėjimu at
mesti instinktų teoriją, kadangi taip neteisingai interpretuojama ji, atrodo, 
pasmerkianti žmones iracionalumui, karams, susiskaldymui ir antagonizmui 
šiame į džiungles panašiame pasaulyje.

Instinktyvistai panašiai susipainioję klaidingose interpretacijose, tačiau 
atsisakydami kovoti su neišvengiama lemtimi, paprastai išsižadėdavo opti
mizmo vien abejingai gūžtelėję pečiais. Yra tokių, kurie optimistinio požiūrio 
atsisako netgi itin entuziastingai.

Prisiminkime kitą situaciją: į alkoholizmą vieni pasuka mielai, kiti ne
noromis, bet galutinis rezultatas yra panašus. Tai paaiškina, kodėl Freudas
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daugeliu klausimų atsiduria vienoje stovykloje su Hitleriu ir kodėl tokius 
nuostabius individus kaip Thorndike’as ir McDougallas grynai neigiamo 
gyvūniškojo instinktyvizmo logika gali priversti daryti tokias pačias antide
mokratiškas, Hamiltono požiūrį primenančias išvadas.

Tačiau tereikia pripažinti, kad instinktoidinio pobūdžio poreikiai yra ne 
blogi, bet neutralūs arba geri, ir tūkstančiai dirbtinių problemų išsispręs ar 
visai išnyks.

Kaip vieną pavyzdį galima paminėti, kad vaikų mokymą reikėtų surevo- 
liucinti tiek, jog jam nusakyti net netaikytume šio tiek nemalonių implikacijų 
turinčio žodžio „mokymas“. Pakeitę požiūrį ir pripažinę gyvūniškuosius po
reikius teisėtais, linksime juos patenkinti, o ne nuslopinti.

Mūsų kultūroje vidutiniškai nuslopintas vaikas, tačiau dar iki galo „ne
sukultūrintas“, tai yra toks, kurio sveikas ir pageidaujamas gyvūniškumas ne
nuslopintas iki galo, atkakliai reikalauja žavėjimosi, saugumo, autonomijos, 
meilės ir t.t. visais vaikiškais būdais, kokius jis tik gali prasimanyti. Įprasta 
rafinuoto suaugusiojo reakcija -  pasakyti „Jis nori tik pasirodyti“ ar “Jis tik 
stengiasi atkreipti dėmesį“ ir šitaip išstumti vaiką iš suaugusiųjų draugijos. 
Kitaip sakant, tokią diagnozę įprasta interpretuoti kaip perspėjimą neduoti 
vaikui to, kojis siekia, nepastebėti, nesižavėti, neploti jam.

Bet jei mes tokį pripažinimo, meilės ar susižavėjimo meldimą supras
tume kaip teisėtus reikalavimus arba teises, ne mažiau svarbias kaip skundai 
dėl alkio, troškulio, šalčio ar skausmo, nedelsdami turėtume pasirūpinti jų 
patenkinimu, o ne frustracija. Bent jau vienas tokio režimo padarinys būtų 
tai, kad ir tėvų, ir vaikų santykiai taptų džiaugsmingesni, teiktų daugiau pasi
tenkinimo ir vieniems, ir kitiems, jie tikrai vieni kitus labiau mylėtų.

Nesupraskite, jog aš čia patariu vaikams leisti viską ir be atrankos. Ne
apsieisime be minimalaus sukultūrinimo, pavyzdžiui, auklėjimo, drausmės, 
kultūros reikalaujamų įpročių ugdymo, rengimosi ateičiai, kitų žmonių po
reikių suvokimo, tačiau dėl pamatinių poreikių patenkinimo atmosferos šis 
procesas turėtų gerokai palengvėti. Maža to, visiškai nereikėtų nuolaidžiauti 
neurotiniams poreikiams, poreikiams, suformuotiems priklausomybės nuo 
narkotikų ar kitų netinkamų įpročių, poreikiui reikalauti to, kas pažįstama, 
fiksacijoms, isteriškam aikštijimuisi ar kitiems neinstinktoidinės prigimties 
poreikiams. Pagaliau neužmirškime, kad retkarčiais vertingų pamokų duoda 
ir poreikių frustracija, mus ištinkančios tragedijos bei nelaimės.
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INSTINKTOIDINĖ PAMATINIŲ POREIKIŲ PRIGIMTIS

Visi ankstesnieji svarstymai įkvepia mus iškelti hipotezę, jog pamatiniai po
reikiai tam tikra prasme ir tam tikru įmanomu nustatyti lygiu yra konsti
tucinio arba paveldimo pobūdžio. Šios hipotezės šiandien negalima įrodyti 
tiesiogiai, kadangi stokojama reikalingų genetinių ar neurologinių metodų. 
Kitos analizės formos, tokios kaip elgesio, šeimos, socialinė, etnologinė, pa
prastai daugiau padeda paneigti negu įrodyti paveldimumo hipotezę, išskyrus 
akivaizdžius atvejus, tačiau mūsų hipotezė toli gražu nėra akivaizdi.

Toliau šiame skyriuje (taip pat 298) pateikiami duomenys bei teoriniai 
svarstymai, kuriuos galima tiesiogiai pasitelkti grindžiant hipotezę apie ins- 
tinktoidinę pamatinių poreikių prigimtį.

1. Pagrindinis argumentas, kam reikalinga nauja hipotezė, yra ankstes
nio aiškinimo žlugimas. Instinktų teoriją išgujo aplinkos poveikio ir bihei- 
vioristų teorijos, kurios rėmėsi beveik vien asociaciniu išmokimu kaip pama
tiniu, beveik visiškai pakankamu aiškinimo įrankiu.

Apskritai sąžininga pasakyti, kad šis požiūris į psichologiją neišsprendė 
dinamikos problemų, tai yra neatsakė į tokius klausimus kaip vertybės, tiks
lai, esminiai poreikiai, jų patenkinimas ir frustracija, nepaaiškino, kokios viso 
to pasekmės, pavyzdžiui, sveikata, psichopatologija, psichoterapija.

Šiai išvadai paremti nereikia detalių argumentų. Pakanka paminėti, kad 
klinikiniai psichologai, psichiatrai, psichoanalitikai, socialiniai darbuotojai 
savo veikloje beveik visai nesiremia biheiviorizmo teorija. Jie atkakliai dirba 
savo darbą ad hoc ręsdami daugelį faktų aprėpiančią praktinę struktūrą ant 
klibančių teorinių pagrindų. Jie linkę būti praktikais, o ne teoretikais. Tačiau 
atkreipkime dėmesį, kad kiek gydytojai praktikai remiasi teorija, tiek tai būna 
netašyta ir nesutvarkyta dinaminė teorija, pasak kurios, pamatinį vaidmenį 
vaidina instinktai, pavyzdžiui, modifikuota Freudo teorija.

Apskritai neklinikiniai psichologai pripažįsta tik tokių psichologinių 
impulsų kaip alkis, troškulys ir t.t. instinktoidinę prigimtį. Remiantis tuo 
ir reikšmingu laikant vien sąlygojimo procesą, visi kiti aukštesni poreikiai 
suprantami kaip kilę iš pamatinių poreikių arba kaip išmokti. Kitaip sakant, 
mes išmokstame mylėti savo tėvus neva dėl to, kad jie mus maitina, visaip 
kitaip atsilygina mums už mūsų meilę. Pasak šios teorijos, meilė yra tarsi 
natūrinių mainų ar sėkmingai besiklostančio verslo šalutinis produktas arba, 
kaip pasakytų reklamos specialistai, ji sinonimiška kliento pasitenkinimui.
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Šio teksto autoriui nežinomas nė vienas kada nors atliktas eksperimen
tas, parodęs, jog terminas „natūriniai mainai“ teisingai apibūdina meilės, sau
gumo, priklausomybės, pagarbos, supratimo poreikius. Tokia prielaida tiesiog 
būdavo pripažįstama toliau nesigilinant. Ji galėjo išlikti tik todėl, kad faktiš
kai jos niekas iš esmės netikrino.

Sukaupti duomenys apie sąlygojimą {conditioning) tokios hipotezės tik
rai neparemia, priešingai: poreikiai funkcionuoja kur kas panašiau kaip ne- 
sąlygotos reakcijos, kuriomis iš pradžių remiasi sąlygojimas, negu antrinės 
sąlygotos reakcijos. Esant funkciniam sąlygojimui, kuris grindžiamas vien 
„vidiniu pastiprinimu“, šios instinktoidinės duotybės tiesiog priimamos už 
gryną pinigą ir visa tai vadinama išmokimo teorija.

Faktiškai ši teorija susiduria su daugybe sunkumų netgi vien paprasto 
stebėjimo požiūriu. Kodėl motina trokšta atsilyginti? Kuo jai už tai atlygi
namai Koks gi galėtų būti atlygis už nėštumo įkyrumą ir nepatogumus, už 
gimdymo skausmus? Jei jos santykis su kūdikiu tikrai remtųsi quid pro quo 
susitarimu, kam jai reikėtų leistis į tokį apgailėtiną sandėrį? Be to, o kodėl 
gydytojai praktikai visais balsais tvirtina, kad kūdikiui reikia ne tik maisto, 
šilumos, tinkamos priežiūros ir kito panašaus atpildo, bet dar ir meilės, tarsi 
ji būtų kažkas daugiau nei minėtasis atpildas? O gal tai kažkas, kas nėra bū
tinai reikalinga? Ar puikiai savo vaiką prižiūrinčią, bet nemylinčią motiną jos 
kūdikis myli labiau negu menkiau savąjį aprūpinančią ar neturtingą, tačiau 
meile spinduliuojančią motiną myli šios vaikas?

Savaime kyla daug kitų ramybės neduodančių klausimų. Kas tiksliai bū
tent yra tas atpildas -  tegul net ir fiziologinis atpildas? Reikėtų daryti prie
laidą, kad tai fiziologinis malonumas, kadangi svarstoma teorija stengiasi įro
dyti, kad visi kiti malonumai yra kilę iš fiziologinių. Bet ar saugumo poreikis 
patenkinamas vien fiziologiškai, kai kūdikis švelniai pakeliamas, vengiama 
šiurkštesnių judesių, staiga jis nenumetamas, stengiamasi jo neišgąsdinti? 
Kodėl burkavimas kūdikiui, šypsojimasis jam, laikymas ant rankų, kodėl dė
mesys mažam vaikui, bučinys ar jo apkabinimas ir t.t. -  kodėl visa tai, atrodo, 
jam teikia malonumą? Kokia prasme davimas, apdovanojimas, vaiko maitini
mas, aukojimasis dėl jo atlygina ir tam, kuris rūpinasi?

Kaupiami įrodymai, leidžiantys sakyti, kad būdas, kuriuo suteikiamas at
lygis, yra toks pat paveikus (ar teikia tokį pat atlygį) kaip ir pats atlygis. Ką tai 
reiškia kalbant apie pačią atlygio sampratą? Ar tai, kad vaikas reguliariai mai-
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tiriamas, kad jis gali būti tikras, jog bus maisto, yra atlygis už maisto poreikį? 
O kaip tada dėl kitos rūšies atlygių? Už kokį poreikį atlyginama nuolaidžia
vimu? Pagarba vaiko poreikiams? Vaiko atjunkymu nuo krūties ar jo įgūdžių 
naudotis tualetu ugdymu tada, kai jis nori? Kodėl kūdikių namuose augantys 
vaikai taip dažnai vystosi psichopatologiškai, ir visai nesvarbu, kaip gerai jie 
būtų aprūpinti, kitaip sakant, fiziologiškai atlyginti (158)? Jei meilės alkis 
galiausiai tapatus maisto reikalavimui, kodėl maistas negali jo nuraminti?

Čia mums labai naudinga Murphy’io poreikių nukreipimo samprata 
(350). Jis nurodo, kad galime sukurti savavališkas asociacijas tarp sąlygojan
čio stimulo ir kito stimulo dėl to, jog šis pastarasis stimulas yra tik signalas, 
o ne poreikį tenkinantis objektas. Kai susiduriame su tokiais fiziologiniais 
poreikiais kaip alkis, signalų nepakanka —poreikį gali patenkinti tik tikrasis ob
jektas. Alkį nuslopins tik maistas. Palygti stabiliame pasaulyje nesunkiai iš
mokstama atpažinti tokį signalą kaip pietų skambutis ir į jį reaguoti. Tačiau 
kur kas svarbesnė išmokimo rūšis, kuri yra ne vien asociacinės prigimties, -  
tai poreikių nukreipimas, būtent išmokimas, kurie objektai tikrai patenkina 
poreikius, o kurie ne, kurie iš juos tenkinančių objektų suteikia daugiausia 
pasitenkinimo arba juos verta pasirinkti dėl kitokių priežasčių.

Norėčiau dar pridurti itin svarbią pastabą, kad sveikas meilės, pagarbos, 
supratimo ir t.t. poreikių patenkinimas įmanomas tik nukreipimo būdu, tai 
yra tikro patenkinimo, o ne savavališkų asociacijų būdu. Jei poreikiai paten
kinami savavališkų asociacijų būdu, susiduriame su neuroze, neurotiniais po
reikiais, pavyzdžiui, fetišizmu.

Mums ypač reikšmingi Harlow ir jo kolegų Viskonsino valstijos pri
matų laboratorijose atlikti įvairūs eksperimentai (175-178). Vieno iš garsių 
eksperimentų metu mažus beždžioniukus atskirdavo nuo motinų ir vienus 
patalpindavo su motinos pakaitalu, vieline beždžionės iškamša, prie kurios 
jiems tiekdavo maistą, o kitus -  su beždžionės motinos pakaitalu, kuris buvo 
pridengtas gauruotu audeklu, tačiau maisto prie jo naujagimiai negaudavo. 
Mažyliai, užuot rinkęsi „vielines motinas“, nors prie jų ir gaudavo maisto, 
rinkosi gauruotus motinos pakaitalus, prie kurių jie galėjo prisiglausti. Šie 
„našlaičiai“ beždžioniukai, nors ir gerai maitinami, užaugę išsiskyrė ypatingu 
nenormalumu įvairiomis prasmėmis. Viena iš ryškiausių jų patologijų buvo 
tai, kad jie patys visiškai prarado motiniškus „instinktus“. Tai aiškiai rodo, 
kad maisto ir pastogės nepakanka net beždžionėms.
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2. Dabar įprastais laikomi biologiniai instinktų kriterijai mums mažai 
tepadeda ir dėl duomenų stokos, ir dėl to, kad dabar patys šie kriterijai kelia 
mums nemaža abejonių. (Tačiau Howello darbai [201, 202], kuriuos galė
tume pavadinti revoliuciniais, atveria naujas galimybes šiems sunkumams 
įveikti.)

Kaip matėme, rimta klaida, kurią darė ankstyvieji instinktų teorijos kū
rėjai, buvo tai, jog jie per smarkiai akcentavo, kad žmogus yra gyvūniškojo 
pasaulio tęsinys, ir tuo pat metu per menkai pabrėžė gelminius žmogaus ir 
kitų rūšių skirtumus. Dabar jų raštuose jau aiškiai matome tvirtą tendenciją 
apibūdinti ir išvardinti universalius gyvūnų pasaulio instinktus, kitaip sakant, 
pateikti bet kurio gyvūno visų būdingų instinktų sąrašą. Dėl šios priežasties 
bet koks impulsas, būdingas žmogui, tačiau nebūdingas jokiam kitam gy
vūnui, buvo ipso facto išbraukiamas iš instinktų sąrašo. Suprantama, jog bet 
koks impulsas ar poreikis, būdingas žmogui ir visiems gyvūnams, toks kaip 
valgymas, kvėpavimas, jau savaime instinktyvus ir daugiau jokių įrodymų tam 
nereikia. Tačiau tai nepaneigia galimybės, kad kai kurie instinktoidinės kil
mės impulsai gali būti būdingi vien žmonių rūšiai arba, kaip meilės poreikis, 
būdingi žmogui ir tik šimpanzėms, vienintelėms gyvūnų pasaulio atstovėms. 
Pašto balandžiai, lašiša, katės ir t.t. pasižymi jų rūšiai būdingais instinktais. 
Kodėl žmonių rūšis negalėtų išsiskirti vien jai būdingomis savybėmis?

Pasak visuotinai pripažintos teorijos, kylant filogenetiniais laiptais, 
instinktai pamažu nyksta, juos pakeičia gebėjimas adaptuotis, grindžiamas 
labai išlavėjusiu sugebėjimu mokytis, mąstyti, bendrauti. Jei apibrėšime ins
tinktą žemesniojo gyvūno atžvilgiu kaip prigimties determinuotų reikmių 
kompleksą, kaip greitas reakcijas, instrumentinį elgesį ir įgūdžius, siekiamą 
objektą (gal net ir jį lydintį jausminį elementą, jei kada nors išmoktume jį 
stebėti), tada ši teorija atrodo teisinga. Remdamiesi tokiu apibrėžimu, mato
me, jog baltosioms pelėms būdingi, be kitų, seksualinis instinktas, motinystės 
instinktas, maitinimo instinktas. Beždžionės išsaugojusios motinystės ins
tinktą, jų maitinimo instinktas modifikuotas ir modifikuojamas, seksualinis 
instinktas išnykęs, iš jo likęs tik instinktą primenantis potroškis. Beždžionė 
turi išmokti pasirinkti seksualinį partnerį, kaip ir sėkmingai atlikti lytinį aktą 
(304). Žmoguje nelikę nė vieno iš šių (ar kokių kitų) instinktų. Seksualinis 
ir maitinimo potroškiai išlikę, gal net ir motinystės potroškis (263), nors ir 
gerokai susilpnėjęs, tačiau žmogus privalo išmokti instrumentinio elgesio,
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įgūdžių, selektyviai suvokti bei pasirinkti tikslu esančius objektus (daugiausia 
poreikius nukreipiant). Žmogus neturi instinktų, tik instinktų likučius.

3. Kultūrinis instinkto kriterijus („Ar konkreti reakcija nepriklauso nuo 
kultūros?“) yra lemiamas klausimas, tik, deja, į jį leidžiantys atsakyti duo
menys dar kol kas nevienaprasmiški. Šios knygos autorius mano, kad turimi 
duomenys arba paremia jo teoriją, arba jai neprieštarauja. Tačiau tenka sutik
ti, kad kiti tyrinėtojai, analizuodami tuos pačius duomenis, prieitų prie visai 
priešingų išvadų.

Kadangi man tik sykį ir neilgai teko praktiškai stebėti indėnų grupę ir 
kadangi šį klausimą vis dėlto teks išgvildenti pirmiausia etnologams, o ne 
psichologams, į tolesnius jo svarstymus aš nė nesileisiu.

4. Jau minėjau vieną priežastį, kodėl pamatinius poreikius reikėtų lai
kyti esant instinktoidinės prigimties. Visi gydytojai praktikai sutinka, kad šių 
poreikių frustracija yra psichopatogeninė. Tačiau neurotinių poreikių, ydingų 
įpročių bei priklausomybių, pažįstamos patirties troškimo, instrumentinių 
ar priemone esančių poreikių nuslopinimas neturėtų sukelti patologijos; tik 
ypatinga prasme šį teiginį apie frustracijos sukeltą patologiją galima taiky
ti poreikiui užbaigti veiksmą, poreikiui stimuliuoti jusles, poreikiui išreikšti 
talentą bei gabumus. (Šio lygmens poreikius bent jau galima diferencijuoti 
veiklos ar pragmatiniu pagrindu, dėl įvairių teorinių ir praktinių priežasčių 
jie ir turėtų būti diferencijuojami.)

Jeigu visuomenė sukuria ir įdiegia visas vertybes, kodėl tuomet ne visi, 
o tik kai kurie nepatenkinti poreikiai tampa psichopatogeniniais? Mes iš
mokstame valgyti triskart per dieną, padėkoti, naudotis šakutėmis, šaukštais, 
stalais ir kėdėmis. Mes priversti dėvėti drabužius, avėti batus, naktį miegoti 
lovoje, šnekėti angliškai. Mes valgome karves ir avis, bet ne šunis ir kates. 
Mes švarinamės, kaunamės už pažymius, trokštame pinigų. Tačiau bet kuris 
ir beveik visi iš šių galingų įpročių gali būti nuslopinti be žalos, o kartais 
kaip tik jų nuslopinimas dar atneša ir naudos. Tam tikromis aplinkybėmis, 
plaukdami valtimi ar iškylaudami gamtoje, mes pripažįstame šių įpročių iš
orinį pobūdį, kai su palengvėjimu juos nusimetame. Tačiau šito juk niekada 
negalėtume pasakyti apie meilę, saugumą, pagarbą.

Aišku, pamatinių poreikių psichologinis ir biologinis statusas ypatingas. 
Jie skiriasi nuo ką tik aptartų įpročių. Juos privalome patenkinti, kitaip su- 
sirgsime.
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5. Pamatinių poreikių patenkinimas sukelia padarinius, kuriuos galė
tume įvairiai vadinti teigiamais, pageidaujamais, palankiais sveikatai ir savęs 
aktualizavimui. Žodžiai „teigiami“ ir „pageidaujami“ čia vartojami veikiau 
biologine, o ne a priori prasme, tad reikėtų paaiškinti, ką tie padariniai reiškia 
realiai. Tai padariniai, kuriuos linkęs pasirinkti pats sveikas organizmas, tad 
jis ir siekia tokių sąlygų, kuriomis galėtų būtent tai pasirinkti. Šie psicho
loginiai ir somatiniai padariniai jau buvo trumpai apibūdinti skyriuje apie 
pamatinių poreikių patenkinimą, tad jų dar kartą čia analizuoti neverta, tik 
reikėtų nurodyti, kad mūsų kriterijus nėra nei koks nors ezoteriškas, nei ne
moksliškas. Jam nesunkiai galima suteikti eksperimentinį ar net inžinierinį 
pagrindą, jei tik prisimintume, kad problema ne itin skiriasi nuo tos, kaip 
parinkti automobiliui tinkamus tepalus. Vieni tepalai tinka geriau nei kiti, 
jei leidžia automobiliui geriau važiuoti. Juk klinikiniai duomenys būtent tai 
ir byloja: organizmas, papenėtas saugumu, meile ir pagarba, geriau veikia, tai 
yra jis aiškiau suvokia, dažniau pasielgia protingai, dažniau stengiasi tikslinti 
išvadas, efektyviau virškina maistą, atsparesnis įvairioms ligoms ir 1.1.

6. Tas faktas, kad pamatiniams poreikiams reikia būtent tų, o ne kitų 
juos patenkinančių objektų, skiria šiuos objektus nuo visų kitų poreikius ten
kinančių objektų. Pats organizmas, kaip liepia jo prigimtis, nurodo esminę 
grupę tenkinančių veiksnių, kuriems neįmanoma pasiūlyti jokių pakaitalų, 
kaip, tarkime, būna įpročio suformuotiems poreikiams ar daugeliui neuroti- 
nių poreikių. Toks griežtas tenkinančiojo veiksnio būtinumas taip pat lemia 
ir tą faktą, kad poreikis galiausiai susiejamas su jį tenkinančiais objektais nu
kreipimo, o ne savavališkos asociacijos būdu (350).

7. Mūsų tikslui gana reikšmingi ir psichoterapijos rezultatai. Man at
rodo, kad visos svarbesnės psichoterapijos rūšys, kiek jos tariasi esančios sėk
mingos, puoselėja, skatina ir stiprina tai, ką pavadinome instinktoidinio po
būdžio poreikiais, nors šie silpnina arba visai sunaikina vadinamuosius neu- 
rotinius poreikius.

Ypač tai pasakytina apie tokias kaip Rogerso, Jungo, Horney terapijas, 
kurios atvirai prisipažįsta paliekančios asmenį tik tokį, koks jis iš esmės yra 
savo gelmėje. Ir šis faktas itin svarbus, nes jis reiškia, jog asmenybė turi savą 
prigimtį, jog jos nesukuria terapeutas de novo, o tik ją išlaisvina, kad ji galėtų 
augti ir vystytis savo stiliumi. Jeigu įžvalga ir nuslopinimo panaikinimas pri
verčia reakciją išnykti, tai šią reakciją galime laikyti svetima, o ne vidine. Jei
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įžvalga šią reakciją sustiprina, galime po to laikyti ją vidine. Panašiai svarstė 
ir Horney (143). Jei nerimo sumažinimas leidžia pacientui jausti daugiau 
meilės ir būti ne tokiam priešiškam, ar tai nerodo, kad žmogaus prigimties 
esmė yra meilė, o ne priešiškumas?

Štai kur iš tikrųjų duomenų aukso kasyklos motyvacijos, savęs aktua
lizavimo, vertybių, išmokimo, pažinimo apskritai, tarpasmeninių santykių, 
sukultūrinimo ir iškultūrinimo ir 1.1, teorijoms. Deja, duomenų apie psicho
terapinių pokyčių poveikį dar nesukaupta.

8. Kiek pasistūmėjo klinikinės ir teorinės žmogaus savęs aktualizavimo 
studijos, jos vienareikšmiškai byloja apie ypatingą mūsų pamatinių poreikių 
statusą. Tik šių, o ne kokių kitų poreikių patenkinimas lemia sveiką mūsų 
gyvenimą (žr. vienuoliktą skyrių). Be to, kaip ir verstų numatyti instinktoidi- 
nės pamatinių poreikių prigimties hipotezė, save aktualizavę individai linkę 
veikiau priimti impulsus negu juos atmesti ar nuslopinti. Apskritai į šią sritį 
dar teks gilintis, kaip dar teks tyrinėti ir psichoterapijos padarinius.

9. Pirmiausia nepasitenkinimo kultūriniu reliatyvizmu murmesį sukė
lė praktinius tyrinėjimus atlikinėję antropologai, kurie jautė, kad kultūrinio 
reliatyvizmo teorija numato kur kas rimtesnius ir nesutaikomus skirtumus 
tarp žmonių negu iš tikrųjų egzistuojančius. Pirmoji ir svarbiausia pamoka, 
kurią išmokau iš savo praktinių stebėjimų, buvo tai, kad indėnai pirmiausia 
žmonės, individai, žmogiškos būtybės, o tik paskui -  Juodosios pėdos genties 
nariai. Palyginti su panašumais skirtumai, nors ir neabejojami, atrodė pavir
šutiniški. Ne tik mano stebėtos, bet ir visos kitos literatūroje aprašytos kul
tūrinės grupės turėjo išdidumo sampratą, troško palankumo, siekė pagarbos 
ir statuso, vengė nerimo. Be to, konstituciniai skirtumai, kurie matyti mūsų 
kultūroje, matyti ir visame pasaulyje, pavyzdžiui, intelekto, valingumo arba 
veiklumo ar tingumo, ramumo ar emocionalumo ir t.t. skirtumai.

Net matomi skirtumai tik patvirtina visuotinumo jausmą, nes dažniau
siai juos galima interpretuoti kaip tokias reakcijas, kokių panašiomis aplinky
bėmis sulauktume iš kiekvieno žmogaus; turiu galvoje reakcijas į frustraciją, 
nerimą, artimo žmogaus netektį, triumfą, artėjančią mirtį.

Suprantama, tokie jausmai yra neaiškūs, neįvertinami kiekybiškai ir 
vargu ar apskritai gali pretenduoti į mokslą. Tačiau šios pastabos kartu su 
mano jau pateiktomis hipotezėmis bei su tomis, kurias dar pateiksiu vėliau, 
pavyzdžiui, hipoteze, kad instinktoidinių pamatinių poreikių balsas silpnas,
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kad save aktualizavę individai netikėtai nutolsta nuo savo kultūros ir įgyja 
autonomiją šitaip pasipriešindami kultūros poveikiui, kad įmanoma atskirti 
sveikatos sampratą nuo prisitaikymo, byloja, kad praverstų iš naujo įvertinti 
kultūros ir asmenybės santykį. Tai suteiktų galimybę rimčiau atsižvelgti, kiek 
individas, bent jau sveikas, determinuojamas jo paties organizmo galių.

Jei formuosime žmogų neatsižvelgdami į jo vidinę struktūrą, aišku, neiš- 
girsime lūžtančių kaulų traškesio ir neišvysime akivaizdžios akimirksniu iš
ryškėjančios patologijos. Tačiau, deja, jau galutinai pripažinta, kad patologija 
šiuo atveju neišvengiama, jei ne akivaizdi, tai paslėpta, jei ne anksčiau, tai vė
liau. Neprašausime pro šalį pasakydami, jog įprasta suaugusiojo neurozė yra 
tokio smurto, ankstyvame amžiuje nukreipto prieš vidinius (nors ir silpnai’ 
teišreikštus) organizmo poreikius, pavyzdys.

Taigi individo pasipriešinimas kultūros poveikiui siekiant išsaugoti savo 
žmogišką vientisumą ir nenusižengti savo prigimčiai yra ar bent turėtų būti 
svarbi psichologijos ir sociologijos mokslų sritis. Asmuo, kuris noriai pasi
duoda deformuojančioms savo kultūros jėgoms, t.y. gerai prisitaikęs žmogus, 
neretai gali būti ne toks sveikas kaip įstatymų laužytojas, nusikaltėlis, neuro- 
tikas; savo reakcijomis jis neretai išsiduoda esąs gerokai „nukrypęs į šoną“, 
kad išvengtų psichologinių kaulų sulaužymo.

Šie svarstymai leidžia daryti ir dar vieną išvadą, kuri iš pradžių, atrody
tų, nuskamba kaip paradoksas, apverčiantis aukštyn kojomis visas ligšiolines 
mūsų sampratas. Išsilavinimas, civilizacija, racionalumas, religija, įstatymas, 
vyriausybė dažniausiai buvo laikomi pirmiausia instinktus suvaržančiomis ir 
nuslopinančiomis jėgomis. Tačiau jei mūsų požiūris, kad instinktams civiliza
cija pavojingesnė negu civilizacijai instinktai, teisingas, tai gal kaip tik viskas 
turėtų būti atvirkščiai (jei mes tebetrokštame sukurti geresnį žmogų ir geres
nę visuomenę): gal bent viena išsilavinimo, įstatymo, religijos ir t.t. funkcijų 
turėtų būti ginti, puoselėti ir skatinti instinktoidinių saugumo, meilės, savęs 
vertinimo, savęs aktualizavimo poreikių išraišką bei tenkinimą.

i o. Toks požiūris padeda išspręsti ir įveikti daugelį ankstesnių filosofi
nių prieštarų, tokių kaip biologija ar kultūra, įgimta ar išmokta, subjektyvu 
ar objektyvu, idiosinkratiška ar universalu ir t.t. Taip yra todėl, kad individo 
„aš“ ieškančios ir jį atveriančios psichoterapijos ir asmenybinio augimo, „sielą 
tiriančios“ technikos kartu yra ir kelias, atveriantis individo objektyvią, bio
loginę prigimtį, jo gyvūniškumą ir priklausomybę rūšiai, t.y. jo Būtį.
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Dauguma įvairiausių mokyklų psichoterapeutų mano, kad prasiskverb
dami pro neurozę iki esmės ar branduolio, nuolat glūdinčio žmoguje, tačiau 
užgožto, paslėpto, suvaržyto ligotų paviršiaus sluoksnių, jie atskleidžia ar 
išlaisvina esmingesnę, tikresnę ir realesnę asmenybę. Ypač aiškiai tai rodo 
Horney (199) formuluotė, kai ji kalba apie prasiskverbimą pro pseudo aš 
prie Tikrojo Aš. Savęs aktualizavimo formuluotės irgi pabrėžia asmens po
tencijų pavertimą realybe, faktu. Tapatybės ieškojimas reiškia beveik tą patį, 
kaip „tapti tuo, kas asmuo iš tikrųjų yra“, „iki galo išreikštam“, „realizavusiam 
savo žmogiškas potencijas“. Tai individuacijos, autentiškumo ir t.t. ieškojimo 
procesas (166).

Akivaizdu, kad svarbiausia užduotis čia yra suvokti, kas esi biologiniu, 
temperamento, konstitucijos požiūriu kaip konkrečios rūšies atstovas. Būtent 
tai iš tikrųjų ir siekia padaryti visos psichoanalizės mokyklos -  padėti indivi
dui įsisąmoninti savo poreikius, impulsus, emocijas, malonumus ir skausmus. 
Tačiau tai juk ir savotiška asmens vidinės biologijos, jo gyvūniškumo ir rūšiš- 
kumo fenomenologija, tai biologijos atradimas ją patiriant, tai, ką galėtume 
pavadinti subjektyvia biologija, introspekcine biologija, patirta biologija ar 
pan. Tai prilygsta subjektyviam objektyvumo, t.y. žmogaus kaip rūšies cha
rakteristikų, atradimui. Tai tolygu individualiam to, kas universalu, atradimui, 
asmeniškam to, kas neasmeniška ir transpersonalu (ar net transžmogiška) at
radimui. Trumpai sakant, tai, kas instinktoidiška, gali būti analizuojama tiek 
subjektyviai, tiek objektyviai, ir „ieškant sielos“, ir mokslininkui įprastesnio 
išorinio stebėjimo būdu. Biologija nėra vien objektyvus mokslas, ji gali būti 
ir subjektyvi.

Perfrazuodamas Archibaldo MacLeisho eilėraštį, aš pasakyčiau:

A person doesn't mean:
A person is*

* Neieškok prasmių žmoguje, 
Jis tiesiog yra, kas yra.



Septintas skyrius

AUKŠ T E S NI E J I  IR Ž E ME S N I E J I  
POREI KI A I

ŽEMESNIŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ 
POREIKIŲ SKIRTUMAI

Siame skyriuje parodysiu, kad tarp poreikių, vadinamų „aukštesniaisiais“, ir 
poreikių, vadinamų „žemesniaisiais“, esama realių psichologinių ir funkcinių 
skirtumų. Tai darau norėdamas atskleisti faktą, kad organizmas pats padik
tuoja vertybių hierarchiją, kurią stebintis mokslininkas veikiau aprašo negu 
sukuria. Taigi tenka įrodinėti akivaizdžius dalykus, kadangi dar daug kam 
atrodo, kad vertybės yra ne kas kita kaip duomenys, kuriems juos aprašantis 
mokslininkas savavališkai primeta savo skonį, prietarus, intuiciją arba pri
taiko jiems kitas neįrodytas ar neįrodomas prielaidas. Antroje šio skyriaus 
dalyje apibūdinsiu ir kai kuriuos iš tokių įrodymų kylančius padarinius.

Vertybių kildinimas iš psichologijos ne tik ją pačią sumenkina bei truk
do jai visiškai išsiskleisti kaip mokslui, bet taip pat pasmerkia žmoniją ant
gamtiškumui, etiniam reliatyvizmui ar nihilistiniam vertybių praradimui. 
Tačiau jei galėtume parodyti, kad pats organizmas pasirenka tarp stipresnio 
ir silpnesnio, aukštesnio ir žemesnio, tada, žinia, būtų beprasmiška teigti, kad 
viena gėrybė yra tiek pat vertinga kiek kita, kad neįmanoma iš jų pasirinkti, 
kad nėra natūralių kriterijų atskirti gėrį nuo blogio. Vieną tokį pasirinkimo 
principą jau aptarėme ketvirtame skyriuje. Pamatiniai poreikiai susirikiuoja 
į gana aiškią hierarchiją, kuri pagrįsta sąlygiško jų stiprumo principu. Taigi 
saugumo poreikis yra stipresnis už meilės poreikį, nes kai abu šie poreikiai 
nepatenkinti, saugumo poreikis vyrauja organizme, ir tai galima įrodyti įvai
riais būdais. Šiuo požiūriu fiziologiniai poreikiai (jie patys yra organizuoti 
į subhierarchiją) stipresni už saugumo poreikius, kurie stipresni už meilės 
poreikius, o šie savo ruožtu stipresni už pagarbos poreikius, kurie stipresni už 
tuos idiosinkratiškus poreikius, kuriuos pavadinome savęs aktualizavimu.
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Tokia seka organizmas pasirenka, tokia jis teikia poreikiams pirmenybę. 
Tačiau ši seka kartu išreiškia ir tą kilimą nuo žemesnio iki aukštesnio įvairiais 
kitais aspektais, kurie nurodomi šiame skyriuje.

1. Kuo aukštesnis poreikis, tuo vėlesnėje filogenetinės ar evoliucinės raidos 
pakopoje jis atsiradęs. Visos gyvos būtybės jaučia alkį, tačiau meilės poreikis 
mus suartina (turbūt) tik su žmogbeždžionėmis, o savęs aktualizavimo po
reikis būdingas tik žmogui. Kuo aukštesnis poreikis, tuo jis žmogiškesnis.

2. Aukštesnieji poreikiai atsirado vėlesnėse ontogenetinės raidos pakopose. 
Kiekvienas individas vos gimęs aiškiai parodo turįs fizinius poreikius ir tur
būt užuomazginį saugumo poreikį, būtent kūdikį nesunku išgąsdinti, pri
versti krūptelėti, jis, ko gero, jaučiasi geriau, kai pasaulyje aplink jį pakan
ka reguliarumo, pastovumo, kuriuo kūdikis gali pasikliauti. Tik po keleto 
mėnesių išvystame pirmuosius ženklus, kad kūdikis užmezga kontaktą su 
žmonėmis, kad kai kuriuos iš jų pamėgsta labiau. Dar vėliau gana aiškiai 
matome pasireiškiant autonomijos, nepriklausomybės, laimėjimų, pagarbos 
ir pagyrimo, ne vien saugumo ir tėvų meilės reikmes. O savęs aktualizavimo 
poreikis išryškėja vėliau, net ir Mozartui teko palaukti, kol jam sukako treji 
ar ketveri metai.

3. Kuo aukštesnis poreikis, tuo mažiau jis lemia paprastą išlikimą, tuo il
gesniam laikui galima atidėti jo patenkinimą, tuo lengviau jis galutinai išnyksta. 
Aukštesnieji poreikiai mažiau geba dominuoti, organizuoti bei palenkti jų 
patenkinimui autonomiškas reakcijas bei kitas organizmo galias, pavyzdžiui, 
saugumo poreikį patenkinti bus stengiamasi kur kas atkakliau, su didesniu 
užsispyrimu, maniakiškumu, neviltimi negu pagarbos poreikį. Nepatenkinti 
aukštesnieji poreikiai nesukels tokios beviltiškos gynybos bei krizinės reakci
jos kaip nepatenkinti žemesnieji poreikiai. Pagarba atrodo prabanga, be ku
rios lengva išsiversti, palyginti su nepatenkintu maisto ar saugumo poreikiu.

4. Gyventi aukštesniaisiais poreikiais — tai reiškia būti biologiškai akty
vesniam, ilgiau gyventi, būti sveikesniam, geriau miegoti, turėti apetitą ir 1.1. 
Psichosomatinių reiškinių tyrinėtojai jau ne kartą įrodė, kad nerimas, baimė, 
meilės trūkumas, dominavimas ir t.t. linkę sukelti nepageidaujamus fizinius 
bei psichologinius padarinius. Aukštesniųjų poreikių patenkinimas taip pat 
padeda mums išlikti bei augti.

5. Aukštesnieji poreikiai ne tokie primygtiniai subjektyviu požiūriu. Jie ne 
taip aiškiai suvokiami, dėl jų lengviau apsirikti, juos paprasčiau sutapatinti su
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kitais poreikiais pasitelkus įtaigą, pamėgdžiojimą, vadovaujantis klaidingais 
įsitikinimais ar įpročiais. Atpažinti savo poreikius, t.y. žinoti, ko tikrai nori, 
jau nemenkas psichologinis laimėjimas. Tai dar labiau pasakytina apie aukš
tesniuosius poreikius.

6. Aukštesniųjų poreikių patenkinimas laiduoja subjektyviai labiau trokšta
mus rezultatus: daugiau laimės, ramybės, turtingesnį vidinį gyvenimą. Saugumo 
poreikių patenkinimas geriausiu atveju suteikia palengvėjimo ir atsipalaida
vimo jausmą. Jis negali sukelti ekstazės, viršūnių išgyvenimų, išsipildžiusios 
meilės palaimingo svaigulio ar tokių padarinių kaip ramybė, supratimas bei 
taurumas ir t.t.

7. Siekimas patenkinti aukštesniuosius poreikius išreiškia bendrą polinkį 
būti sveikam ir tendenciją tolti nuo psichopatologijos. Sį teiginį paremiantys ar
gumentai pateikti penktame skyriuje.

8. Aukštesniam poreikiui rastis reikia daugiau išankstinių sąlygų. Kad as
muo pajustų aukštesnį poreikį, turi būti patenkinti galingesni jo poreikiai. 
Tad tam, kad sąmonėje iškiltų meilės poreikis, turi būti patenkinta daugiau 
žemesniųjų poreikių negu tam, kad būtų įsisąmonintas saugumo poreikis. 
Apskritai galėtume sakyti, jog gyvenimas aukštesniaisiais poreikiais sudėtin
gesnis. Pagarbos ir visuomeninės padėties siekis liečia daugiau žmonių, turi 
didesnę sceną, ilgesnę distanciją, daugiau priemonių ir dalinių tikslų, daugiau 
žemesniųjų bei parengiamųjų pakopų negu meilės siekis. Tą patį galėtume 
pasakyti savo ruožtu palyginę meilės siekį su saugumo siekiu.

9. Aukštesniųjų poreikių tenkinimui reikia palankesnių išorės sąlygų. Kur 
kas palankesnės aplinkos sąlygos (šeimos, ekonominės, politinės, švietimo ir 
t.t.) būtinos tam, kad žmonės vienas kitą mylėtų, o ne tam, kad jie papras
čiausiai vienas kito neužmuštų. Savęs aktualizavimo poreikiui patenkinti rei
kia itin palankių sąlygų.

10. Patenkinusieji ir aukštesnįjį, ir žemesnįjį poreikius labiau įvertina aukš
tesniojo poreikio patenkinimą negu žemesniojo. Tokie asmenys įstengs nemažai 
paaukoti dėl to, kad galėtų patenkinti aukštesnįjį poreikį, maža to, jie noriau 
pasiryš pakelti žemesniojo poreikio nepatenkinimą. Pavyzdžiui, tokie asme
nys lengviau prisitaikys prie asketiško gyvenimo būdo, iškęs pavojų vardan 
principo, atsisakys pinigų ar prestižo dėl savęs aktualizavimo. Patenkinusieji 
ir vieną, ir kitą poreikį savigarbą laiko aukštesne, vertingesne subjektyvia pa
tirtimi negu sočiai prikimštą pilvą.
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11. Kuo aukštesni poreikiai, tuo platesnis meilės tapatinimosi laukas, t.y. tuo 
daugiau žmonių, su kuriais tapatinamės mylėdami, tuo aukštesnio lygio mūsų tapa- 
tinimasis mylint. Meilės tapatinimąsi galime iš principo apibūdinti kaip dviejų 
ar kelių asmenų poreikių susiliejimą į pagal poreikių galingumą susiforma
vusią vieną hierarchiją. Du vienas kitą mylintys žmonės vienodai reaguos ir į 
kito, ir į savo paties poreikius. Iš tiesų kito poreikis čia yra mano poreikis.

12. Aukštesniųjų poreikių iškilimas ir jų patenkinimas sukelia pageidauti
nus pilietinius ir socialinius padarinius. Iš dalies kuo aukštesnis poreikis, tuo 
mažiau jis turi būti savanaudiškas. Alkis yra didžiai egocentriškas, vienintelis 
būdas pasotinti alkį yra pasotinti save. Tačiau meilės ir pagarbos siekis neiš
vengiamai liečia ir kitus žmones. Maža to, jos reiškia ir šių kitų žmonių po
reikių patenkinimą. Žmonės, kurių pamatiniai poreikiai patenkinti tiek, kad 
jie gali trokšti meilės ir pagarbos (ne vien maisto ir saugumo), linkę išsiugdy
ti tokias savybes kaip ištikimybė, draugiškumas, pilietinis sąmoningumas ir 
tapti geresniais tėvais, vyrais, mokytojais, valstybės tarnautojais ir t.t.

13. Aukštesniųjų poreikių patenkinimas artimesnis savęs aktualizavimui 
negu žemesniųjų poreikių patenkinimas. Jei pripažįstame savęs aktualizavimo 
teoriją, šis skirtumas reikšmingas. Be viso kito, jis reiškia, jog galime tikėtis, 
kad žmonės, gyvenantys aukštesniaisiais poreikiais, daugeliu savo savybių bei 
jų intensyvumu bus artimi save aktualizuojantiems žmonėms.

14. Aukštesniųjų poreikių iškilimas bei jų patenkinimas skatina didesnį, 
stipresnį ir tikresnį individualizmą. Tai, atrodytų, prieštarauja ankstesniam 
teiginiui, kad gyvenimas aukštesniaisiais poreikiais reiškia intensyvesnį mei
lės tapatinimąsi, tai yra daugiau socializacijos. Vis dėlto, nors tai skambėtų 
nelogiškai, empirinė tikrovė yra kaip tik tokia. Žmonės, gyvenantys savęs 
aktualizavimo lygmenyje, faktiškai tuo pat metu ir labiausiai myli žmoniją, 
ir išsiskiria didžiausiu idiosinkratiškumu. Tai visiškai sutampa su Frommo 
teiginiu, kad meilė sau (ar tiksliau, savigarba) yra ne antagonistiška, bet si- 
nergiška meilei kitiems. Verti dėmesio ir Frommo samprotavimai apie indi
vidualumą, spontaniškumą, žmogaus virtimą robotu (145).

15. Kuo aukštesni poreikiai, tuo lengvesnė bus psichoterapija, tuo geresnių ji 
duos rezultatų. 'Žemesniųjų poreikių psichoterapija kažin ar turi kokią prasmę. 
Alkio nenumalšinsi psichoterapija.

16. Žemesnieji poreikiai yra kur kas aiškiau lokalizuoti, apčiuopiamesni, 
ribotesni negu aukštesnieji poreikiai. Alkis ir troškulys daug kūniškesni negu
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meilė, kuri savo ruožtu yra kūniškesnė už pagarbą. Be to, žemesniuosius po
reikius patenkinantys objektai yra kur kas apčiuopiamesni ar matomesni negu 
aukštesniuosius poreikius patenkinantys objektai. Be to, alkis ir troškulys ri- 
botesni tuo požiūriu, kad šiems poreikiams patenkinti pakanka mažiau juos 
tenkinančių objektų. Suvalgyti galima ribotai, bet meilė, pagarba, pažinimo 
teikiamas pasitenkinimas yra beveik beribiai.

KAI KURIE ŠIOS DIFERENCIACIJOS PADARINIAI

Požiūris, kad (i) aukštesniesiems poreikiams ir žemesniesiems poreikiams bū
dingos skirtingos savybės, kad (2) šie aukštesnieji poreikiai, kaip ir žemesnie
ji, turėtų būti įtraukti į pamatinių poreikių sąrašą ir vertinami kaip žmogaus 
prigimties dalis (ne kaip nuo jos skirtingi ar jai priešiški), privalo turėti daug 
ir revoliucinių padarinių psichologijos bei filosofijos teorijai. Dauguma civili
zacijų, jų politikos, švietimo, religijos ir kt. teorijos rėmėsi kaip tik priešingu, 
negu minėtas, įsitikinimu. Apskritai jos manė, kad biologiniai gyvūniškieji 
ir instinktoidiniai žmogaus prigimties aspektai griežtai apriboti fiziologiniais 
maisto, sekso ir panašiais poreikiais. Aukštesnieji impulsai siekti tiesos, meilės, 
grožio buvo suprantami kaip visiškai kitokios prigimties negu minėtieji gyvū
niškieji poreikiai. Maža to, tikėta, kad šie interesai antagonistiški, vieni kitus 
neigiantys, nepaliaujamai vieni su kitais kariaujantys dėl viešpatavimo. Visa 
kultūra su visais jos instrumentais tokiu atveju suprantama kaip aukštesniųjų 
poreikių gynėja, kovojanti su žemesniaisiais. Taigi kultūra neišvengiamai slo
pina ir frustruoja, ir geriausiu atveju ją galėtume laikyti nelemta būtinybe.

Pripažinimas, kad aukštesnieji poreikiai irgi yra instinktoidinės ir biolo
ginės prigimties, lygiai tokios pat biologinės kaip ir maisto poreikis, sukelia 
daug atgarsių, iš kurių galime kelis nurodyti.

1. Turbūt svarbiausia, kad įsitikinome, jog kognityvinio ir konatyvinio 
pradų dichotomija yra klaidinga ir reikia jos atsisakyti. Tokie poreikiai kaip 
pažinti, suprasti, turėti gyvenimo filosofiją, teorinę atskaitos sistemą, vertybių 
sistemą patys savaime yra konatyviniai, mūsų primityvios ir gyvūniškos pri
gimties dalis (mes esam itin ypatingi gyvūnai).

Juk taip pat žinome, kad mūsų poreikiai nėra visiškai akli, kad jie modi
fikuoti kultūros, tikrovės ir galimybės, tad pažinimas vaidina svarbų vaidmenį



7.  A U K Š T E S N I EJ I  IR Ž E M E S N I E J I  P O R E I K I A I  I 137

jų raidoje. Johnas Dewey tvirtino, kad pats poreikio egzistavimas ir jo apibrė
žimas priklauso nuo realybės pažinimo, nuo to, įmanoma ar ne jį patenkinti.

Jei tai, kas konatyvu, savo prigimtimi kartu yra ir kognityvu, tai jų di
chotomija yra nenaudinga, jos turėtume atsisakyti, nes ji išreiškia vien pa- 
tologiją.

2. J daugelį šimtmečių senumo filosofinių problemų reikia pažvelgti iš 
naujo. Kai kurios iš jų turbūt pasirodys esančios pseudoproblemos, besire
miančios iškreiptomis žmogaus motyvacinio gyvenimo sampratomis. To
kioms priskirtume, pavyzdžiui, ir griežtą savanaudiškumo bei nesavanaudiš
kumo atskyrimą. Jei mūsų instinktoidiniai impulsai, pavyzdžiui, mylėti, nule
mia tai, kad mes jaučiame didesnį „savanaudišką“ malonumą matydami, kaip 
gardumyną valgo mūsų vaikai, o ne patys valgydami, kaip tuomet apibūdinti 
„savanaudiškumą“ ir kaip atskirti jį nuo „nesavanaudiškumo“? Ar žmogus, 
rizikuojantis savo gyvybe vardan tiesos, yra ne toks savanaudiškas kaip tas, 
kuris rizikuoja gyvybe dėl maisto, jei tiesos poreikis tokios pat biologinės pri
gimties kaip ir maisto poreikis?

Akivaizdu, kad teks iš naujo suformuluoti ir hedonizmo teoriją, jei gyvū- 
nišką malonumą, savanaudišką malonumą, asmenišką malonumą mums vie
nodai gali suteikti maisto, sekso, tiesos, grožio, meilės ar pagarbos poreikių 
patenkinimas. Tai reiškia, kad ten, kur jau netinka kalbėti apie žemesniojo 
poreikio patenkinimo teikiamą hedonistinį malonumą, galima būtų prabilti 
apie hedonistinį malonumą, kurį teikia aukštesniojo poreikio patenkinimas.

Romantikos ir klasikos priešpriešą, dioniziškumo ir apoloniškumo kon
trastą, be abejo, taip pat reikia modifikuoti. Bent jau kai kurios šios prieš
priešos formos buvo pagrįstos ta pačia neteisėta žemesniųjų poreikių, kaip 
gyvūniškų, ir aukštesniųjų poreikių, kaip negyvūniškų arba antigyvūniškų, 
dichotomija. Kartu derėtų ir smarkiai peržiūrėti racionalumo ir iracionalumo 
sąvokas, racionalumo ir impulsyvumo kontrastą, o kartu bendrą racionalaus 
gyvenimo, kaip instinktyvaus gyvenimo priešingybės, sampratą.

3. Etikos filosofas dar turės daug išmokti atidžiai analizuodamas žmo
gaus motyvacinį gyvenimą. Jei savo kilniausius impulsus laikytume ne va
džiomis, kuriomis sutramdomas arklys, bet pačiu arkliu, jei gyvūniškuosius 
savo poreikius laikytume esant tos pačios prigimties kaip aukštesniuosius, 
kaip tada išsaugotume tą kategorišką žemesniųjų ir aukštesniųjų poreikių di
chotomiją? Kaip galėtume toliau tikėti, kad jie kilę iš skirtingų šaltinių?
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Negana to, jei aiškiai ir iki galo pripažintume, kad šie kilnūs ir teigiami im
pulsai ima reikštis ir stiprėja tik tuomet, kai pirmiausia būna patenkinami pri- 
mygtinesni gyvūniškieji mūsų poreikiai, iš tiesų turėtume mažiau kalbėti apie 
savikontrolę, slopinimą, drausmę ir 1.1., bet kur kas dažniau -  apie spontanišku
mą, patenkinimą, savęs pasirinkimą. Pasirodo, kad tarp griežto pareigos balso 
ir linksmo kvietimo mėgautis yra kur kas mažesnė priešprieša negu manėme. 
Aukščiausiame gyvenimo lygmenyje, t.y. Būties lygmenyje, pareiga yra malo
numas, „darbas“ yra mylimas, skirtumas tarp darbo ir atostogavimo išnyksta.

4. Mūsų kultūros ir žmogaus santykio su ja samprata privalo pasikeisti 
„sinergiškumo“ linkme, kaip Ruth Benedict pavadino šį reiškinį (40, 291, 
312). Kultūra gali ir tenkinti pamatinius poreikius (314, 315), ne tik juos 
slopinti. Negana to, kultūra juk ne tik sukurta žmogaus poreikiams, ji sukurta 
žmogaus poreikių. Kultūros-individo dichotomiją būtina iš naujo įvertinti. 
Reikėtų mažiau akcentuoti jų antagonizmą, o daugiau -  galimą jų bendra
darbiavimą bei sinergiją.

5. Pripažinimas, kad geriausi žmogaus impulsai iš esmės yra prigimtiniai, 
o ne atsitiktiniai ir sąlygiški, turėtų būti ypač reikšmingas vertybių teorijai. 
Pirmiausia tai reiškia, kad nėra nei būtina, nei pageidautina kildinti verty
bes iš logikos arba mėginti atskleisti jas iš autoritetų valios ar apreiškimų. 
Akivaizdu, kad mums tereikia stebėti ir tirti. Žmogaus prigimtyje jau glūdi 
atsakymai į klausimus: kaip man būti geram, kaip man būti laimingam, kaip 
man būti kūrybingam. Organizmas pasako mums, ko jam reikia (tad ir ką jis 
vertina); jis suserga, kai iš jo atima šias vertybes, jis auga, kai nieko netrūksta.

6. Minėtų pamatinių poreikių analizė parodė, kad nors ir įmanoma įžvelg
ti jų prigimties instinktoidinį aspektą, jie daug kuo skiriasi nuo tų instinktų, 
apie kuriuos tiek daug žinome iš žemesniųjų gyvūnų. Iš visų šių skirtumų 
svarbiausias yra netikėtas atradimas, kad, priešingai šimtmečio senumo prie
laidai, jog instinktai stiprūs, nepageidaujami, nekintantys, mūsų pamatiniai 
poreikiai, nors ir instinktoidiniai,yra silpni. Suvokti savo impulsus, žinoti, kad 
mes tikrai norime ir mums reikia meilės, pagarbos, žinojimo, filosofijos, savęs 
aktualizavimo ir 1.1., -  ne taip lengvai įgyjamas psichologinis praregėjimas. Ir 
tai dar ne viskas; kuo aukštesni poreikiai, tuo jie silpnesni, tuo lengviau juos 
pakeisti ir nuslopinti. Pagaliau mūsų poreikiai nėra blogi, jie arba neutralūs, 
arba geri. Baigiame paradoksu, jog mūsų žmogiškieji instinktai, veikiau jų 
likučiai, tokie silpni, kad juos reikia ginti nuo kultūros, lavinimo, mokymo - 
žodžiu, juos reikia apsaugoti nuo nustelbiančio aplinkos poveikio.
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7. Turėtų smarkiai pasikeisti mūsų psichoterapijos tikslų (ir vaikų auk
lėjimo, apskritai gero charakterio formavimo) samprata. Daugeliui tai vis 
dar reiškia išmokti slopinti vidinius impulsus bei išsiugdyti kontrolės me
chanizmus. Tokio psichologinio režimo leitmotyvai yra drausmė, kontrolė ir 
slopinimas.

Tačiau jei terapija reiškia spaudimą, turintį sulaužyti kontroliuojančius 
varžtus bei slopinimus, tai nauji pagrindiniai mūsų žodžiai turi būti sponta
niškumas, atsipalaidavimas, natūralumas, savęs pripažinimas, impulsų suvo
kimas, poreikių patenkinimas, savęs pasirinkimas. Jei vidinius savo impulsus 
laikome patraukliais, o ne pasišlykštėtinais, tai tikrai turėtume trokšti juos 
išlaisvinti, kad jie galėtų visiškai reikštis, o ne bandyti užtempti ant jų tram
domuosius marškinius.

8. Jei instinktai gali būti silpni, o aukštesnieji poreikiai suprantami kaip 
esantys instinktoidinio pobūdžio, jei kultūra laikoma ne silpnesne, bet stip
resne už instinktoidinio pobūdžio impulsus, jei žmogaus pamatiniai poreikiai 
pasirodo esantys geri, o ne blogi, tai žmogaus prigimtį galima tobulinti puo
selėjant instinktoidinius jo polinkius bei tobulinant pačią visuomenę. Iš tiesų 
kultūros gerinimo prasmė turėtų būti suteikti žmogui daugiau galimybių ak
tualizuoti įgimtus biologinius polinkius.

9. Atradimas, kad gyvenimas aukštesniaisiais poreikiais kartais gali tapti 
gerokai nepriklausomas nuo žemesniųjų poreikių patenkinimo (ir net būti
niausiu atveju -  nuo aukštesniųjų poreikių patenkinimo) gali padėti įveikti 
per šimtmečius teologų spręstą dilemą. Jiems atrodė būtina mėginti sutai
kyti kūną ir dvasią, angelą ir velnią -  žemąjį ir aukštąjį žmogaus organizmo 
pradus, tačiau nė vienam nepavyko rasti patenkinamo sprendimo. Pripažinę 
funkcinę aukštesniųjų poreikių gyvenimo autonomiją, jau iš dalies atsakome 
į minėtą klausimą. Aukštesnis išsivysto tiktai žemesnio pagrindu, tačiau įsi
tvirtinęs gali tapti nuo žemesnio sąlygiškai nepriklausomas (5).

10. Be darviniškųjų išlikimo vertybių, dabar jau galime postuluoti ir „au
gimo vertybes“. Gera ne tik išlikti, žmogui gera (pageidaujama, pasirenkama, 
jo organizmui palanku) augti, siekti išskleisti savo žmogiškumą, aktualizuoti 
savo potencijas, pasijusti laimingesniam, ramesniam, išgyventi viršūnes, pa
tirti transcendenciją (317), siekti turtingesnio ir tikslesnio tikrovės pažinimo 
ir t.t. Skurdas, karai, priespauda, žiaurumas nepageidaujami ne vien dėl to, 
kad susilpnina žmogaus gyvybingumą, jo gebėjimą išlikti, bet ir dėl to, kad 
sumenkina gyvenimo kokybę, nuskurdina asmenybę, sąmonę bei išmintį.



Aštuntas skyrius

P S I C H O P A T O G E N E Z Ė  

IR GRĖSMĖS TEORI JA

Bendrais bruožais jau išryškinta motyvacijos samprata pateikia mums kai ku
rių svarbių užuominų, padedančių suprasti psichopatologijos kilmę, o kartu ir 
frustracijos, konflikto ir grėsmės prigimtį.

Praktiškai visos teorijos, kurios imasi aiškinti psichopatologijos kilmę, 
jos įsitvirtinimą, labiausiai remiasi dviem -  frustracijos ir konflikto -  sąvo
komis, kurias dabar ir aptarsime. Vienos frustracijos sukelia patologiją, ki
tos -  ne. Vieni konfliktai ją sukelia, kiti -  ne. Aiškėja, kad norint įminti šią 
mįslę, reikia grįžti prie pamatinių poreikių teorijos.

DEPRIVACUA, FRUSTRACIJA IR GRĖSMĖ

Aptariant frustraciją, lengva padaryti klaidą -  skirstyti žmogų į segmentus, 
pavyzdžiui, vis dar linkstama kalbėti, kad nepasotinta burna ar skrandis arba 
nepatenkinti kokie kiti poreikiai. Niekada negalime užmiršti, kad paprastai 
frustruojamas visas žmogus, o ne kokia nors jo dalis.

Sitai turėdami galvoje matome, kad išryškėja reikšmingas skirtumas, 
būtent skirtumas tarp deprivacijos ir grėsmės asmenybei. Įprasti frustraci
jos apibrėžimai rodo, kad žmogus tiesiog negauna to, ko trokšta, kad kažkas 
pastoja kelią patenkinti norą ar poreikį. Toks apibrėžimas neleidžia atskirti 
deprivacijos, kuri nėra organizmui itin svarbi (tokį poreikį nesunkiai pakeičia 
kitas, jo nepatenkinimas beveik nesukelia rimtų padarinių), nuo deprivaci
jos, sukeliančios grėsmę asmenybei. Tai deprivacija, kelianti grėsmę individo 
gyvenimo tikslams, jo gynybinei sistemai, savęs vertinimui, savęs aktualiza
vimui, t. y. pamatiniams jo poreikiams. Aš teigčiau, kad tik grėsmę kelianti 
deprivacija turi gausių padarinių (paprastai nepageidaujamų), kurie iš esmės 
priskiriami frustracijos reiškiniui apskritai.
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Tikslu esantis objektas individui gali turėti dvi prasmes. Pirma, jam 
būdinga tiesioginė prasmė, antra, jis taip pat gali turėti ir antrinę, simbolinę 
vertę. Tad vienas vaikas, kuriam nedavė ledų, ir jausis tik negavęs ledų. Kitas 
negavęs ledų vaikas gali pasijusti netekęs ne tik juslinio pasitenkinimo, bet 
ir motinos meilės, nes ši atsisakė jam nupirkti tų ledų. Antrajam vaikui ledai 
vertingi ne tik kaip ledai, šis gardumynas gali įkūnyti psichologines verty
bes. Negauti ledų tik kaip ledų, ko gero, ne tokia jau baisi netektis sveikam 
individui, ir vertėtų paklausti, ar čia reikėtų taikyti tą patį, t.y. frustracijos, 
terminą, kuris apibūdina kitokias, didesnę grėsmę keliančias deprivacijas. 
Tik kai siekiamas objektas išreiškia meilę, prestižą, pagarbą ar kitus pama
tinius poreikius, jo netektis sukels neigiamų padarinių, kurie paprastai pri
skiriami frustracijai.

Įmanoma labai aiškiai parodyti, kad tam tikrose situacijose kai kurios 
gyvūnų grupės irgi priskiria objektams tokią dvejopą prasmę. Pavyzdžiui, 
įrodyta, kad kai dvi beždžiones sieja dominavimo ir subordinacijos santykis, 
ėdalas (i) pasotina alkį ir (2) simbolizuoja aukštesnį statusą. Tad jei paklūs
tantis gyvūnas mėgins pačiupti ėdalą, dominuojantis gyvūnas jį tučtuojau už
puls. Tačiau jeigu paklūstančiajam pavyktų parodyti, kad šis ėdalas jam neturi 
simbolinės dominavimo prasmės, engėjas leistų jam šį suėsti. Tai jis nesunkiai 
gali išreikšti, pavyzdžiui, paklusnumo poza, it atsiduotų dominuojančiajam 
seksualine prasme tuo metu, kai artinasi prie ėdalo. Taip jis tarsi sako: „Aš 
noriu tik pasotinti alkį, aš nesiruošiu mesti iššūkio tavo dominavimui, nes 
žinau, kas čia viršesnis“. Lygiai taip ir bičiulio kritiką galime priimti dviem 
skirtingais būdais. Paprastai vidutinis žmogus reaguos taip, tarsi jis būtų puo
lamas ir jam grasinama, o tai nesunku suprasti, kadangi dažnai kritika ir būna 
puolimas. Tad žmogus pasišiaušia ir reaguoja piktai. Tačiau jei žmogus tikras, 
kad tokia kritika nėra puolimas, nėra jo atmetimas, tai jis ne tik išklausys ją, 
bet gal net pasijus už ją dėkingas. Tad jeigu jis jau tūkstantį sykių įsitikino, 
kad jo bičiulis jį myli ir gerbia, kritika jam reiškia tik kritiką, ji nereiškia puo
limo ar grėsmės (304, 313).

Šio skirtumo nepaisymas sukėlė nemaža nereikalingo šurmulio psi
chiatrų sluoksniuose.Turiu galvoje vis tą patį, nuolat keliamą klausimą: 
ar seksualinė deprivacija neišvengiamai sukelia visus ar bent kai kuriuos 
iš gausių frustracijos padarinių, tokius kaip agresija, sublimacija ir ki
tus? Dabar jau žinoma daug atvejų, kai celibato laikymasis nesukėlė jokių
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psichopatologinių padarinių. Tačiau ne vienu kitu atveju jis sukėlė gausių 
neigiamų padarinių. Koks faktorius lemia rezultatą? Klinikiniai neneuro- 
tiškų asmenų tyrimai aiškiai rodo, kad seksualinė deprivacija įgyja stipriai 
patogenišką pobūdį tik tada, kai individas jaučia, kad jį priešinga lytis atstu
mia, kad jis nevisavertis, kad jis nepakankamai vertinamas, gerbiamas, kad 
jis izoliuotas arba kad nepatenkinami kiti pamatiniai jo poreikiai. Seksua
linę deprivaciją nesunkiai pakelia tie individai, kuriems minėtų implikacijų 
ji nesukelia. Žinoma, jie, ko gero, patirs tai, ką Rosenzweigas (408) vadina 
intensyvaus poreikio sukeltomis reakcijomis, kurios, nors ir erzinančios, ne
būtinai tampa patologinės.

Tos deprivacijos, kurias neišvengiamai tenka patirti vaikystėje, paprastai 
laikomos frustruojančiomis. Manoma, kad atjunkymas nuo krūties, tuštini- 
mosi kontrolė, mokymas vaikščioti, faktiškai kiekvienas naujas prisitaikymo 
lygmuo pasiekiamas stipriai spaudžiant vaiką. Tačiau ir šiuo atveju derėtų 
atsargiai skirti paprastą deprivaciją nuo tos, kuri sukelia grėsmę asmenybei. 
Stebėdami vaikus, kurie visiškai tikri savo tėvų meile ir pagarba, matome, kad 
jie stulbinamai lengvai pakelia deprivacijas, drausmę ir bausmes. Jei vaikas 
nesuvokia šios deprivacijos kaip grėsmės savo asmenybės pagrindui, svar
biausiems jo gyvenimo tikslams ar poreikiams, ji beveik nedaro frustruojan- 
čio poveikio.

Toks požiūris leidžia manyti, kad grėsmę asmenybei sukeliančios frus
tracijos reiškinys yra daug glaudžiau susijęs su kitomis grėsmės situacijomis 
negu vien su paprasta deprivacija. Neretai paaiškėja, kad klasikinius frustraci
jos padarinius sukėlė kitokios grėsmės -  traumos, konfliktai, smegenų žievės 
pažeidimai, sunkios ligos, realios fizinės grėsmės, artėjanti mirtis, pažemini
mas ar stiprus skausmas.

Tai leidžia suformuluoti ir galutinę mūsų hipotezę, kad frustracija kaip 
pavienė sąvoka yra mažiau paranki nei dvi joje susikryžiuojančios sąvokos: (1) 
nepamatinių poreikių deprivacija ir (2) grėsmė asmenybei, kitaip sakant, jos 
pamatiniams poreikiams ar įvairioms sistemoms, leidžiančioms įveikti juos 
patenkinti kliudančius trukdžius. Deprivacija reiškia kur kas mažiau, negu 
paprastai implikuoja frustracijos sąvoka; grėsmė reiškia kur kas daugiau. Ne 
deprivacija, o grėsmė yra psichopatogeninė.



8.  P S I C H O P A T O G E N E Z Ė  IR GRĖ S MĖ S  TE O R I J A  I 143

KONFLIKTAS IR GRĖSMĖ
Pavienę konflikto sąvoką galima sukryžminti su grėsmės sąvoka, kaip kad 
darėme frustracijos atveju. Siūlau skirti tokius konfliktų tipus.

PAPRASTAS PASIRINKIMAS
Tai paprasčiausias konfliktas. Kiekvieno žmogaus kasdienis gyvenimas ku
pinas situacijų, kai tenka pasirinkti. Manyčiau, kad šios rūšies pasirinkimas 
skiriasi nuo to pasirinkimo, kurį aptarsiu kitame skirsnyje. Skirtumas yra tik 
toks. Pirmuoju atveju reikia pasirinkti vieną iš dviejų kelių, vedančių į tą patį 
tikslą, tačiau tas tikslas organizmui palyginti nesvarbus. Psichologinė reakci
ja į tokio pasirinkimo situaciją beveik niekada nebūna patologinė. Iš tikrųjų 
dažniausiai subjektyviai beveik iš viso nejaučiama jokio konflikto.

PASIRINKIMAS IŠ DVIEJŲ KELIŲ, VEDANČIŲ Į TĄ PATĮ 
(GYVYBIŠKAI SVARBŲ) PAMATINĮ TIKSLĄ
Tai situacija, kai pats tikslas organizmui svarbus, tačiau jam pasiekti yra al
ternatyvių kelių. Pačiam tikslui jokia grėsmė nekyla. Ar tas tikslas svarbus, 
ar ne, tai, žinoma, gali nuspręsti tik pats individo organizmas. Tai, kas svarbu 
vienam, gali būti nesvarbu kitam. Pavyzdys galėtų būti moteris, kuri nega
li apsispręsti, apsiauti vienus batus ar kitus, užsivilkti vieną suknelę ar kitą, 
nes ji pakviesta į svarbų jai pobūvį, kuriame viliasi padaryti gerą įspūdį. Kai 
ji apsisprendžia, kankinęs konflikto jausmas paprastai išnyksta. Tačiau tiesa, 
kad toks konfliktas gali tapti labai stiprus, jeigu moteriai tenka pasirinkti ne 
iš dviejų suknelių, bet iš dviejų galimų sutuoktinių. Vėl noriu priminti Ro- 
senzweigo nurodytą skirtumą tarp padarinių, kuriuos sukelia itin intensyvus 
poreikis, ir padarinių, kuriuos sukelia ego gynyba.

GRĖSMĘ KELIANTYS KONFLIKTAI
Šio tipo konfliktas iš esmės skiriasi nuo pirmųjų dviejų tipų konfliktų. Tai 
irgi pasirinkimo situacija, tačiau čia tenka pasirinkti iš dviejų skirtingų tikslų, 
kurie abu gyvybiškai svarbūs. Šiuo atveju pasirinkimas kaip reakcija konflik
to neišsprendžia, kadangi apsisprendimas reiškia, kad atsisakoma kažko, kas 
beveik taip pat svarbu, kaip ir pasirinktasis dalykas. Atsisakant būtino tikslo 
arba patenkinti poreikį, kyla grėsmė, o jos padariniai neišnyksta net pasirin
kus. Žodžiu, tokios rūšies pasirinkimas ilgainiui sukelia ne ką kita kaip chro
nišką pamatinių poreikių nepatenkinimą. Tai yra patogeniška.
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KATASTROFIŠKAS KONFLIKTAS
Šio tipo konfliktą derėtų vadinti grynąja grėsme be alternatyvų ar pasirinki
mo galimybių. Visų pasirinkimo galimybių padariniai vienodai katastrofiški 
arba keliantys grėsmę, o gal yra tik viena galimybė ir tai kelia tokią katastro
fišką grėsmę. Tokią situaciją galima pavadinti konflikto situacija tik gerokai 
praplėtus šio žodžio reikšmę. Ryškiausias pavyzdys galėtų būti žmogus, ku
riam po kelių minučių įvykdys mirties bausmę, arba gyvūnas, kuris priverstas 
priimti sprendimą, atnešiantį jam bausmę, tačiau jo situacija nepalieka jokių 
variantų pabėgti, atakuoti ar kitaip pasielgti, kaip kad daugelio eksperimentų 
su gyvūnų neuroze atveju (285).

KONFLIKTAS IR GRĖSMĖ
Psichopatologijos požiūriu mums teks padaryti panašią išvadą, kokią jau pa
darėme analizuodami frustraciją. Apskritai būna dviejų tipų konfliktinės si
tuacijos arba konfliktinės reakcijos -  grėsmę keliančios ir jos nekeliančios. 
Grėsmės nekeliantys konfliktai visiškai nereikšmingi, kadangi jie paprastai 
nėra patogeniški. Grėsmę keliančio tipo konfliktai reikšmingi, kadangi itin 
dažnai jie patogeniški1. Vėl atrodytų, kad, užuot kalbėję apie konflikto jaus
mą kaip simptomų šaltinį, verčiau kalbėtume apie grėsmę ar grėsmę keliantį 
konfliktą, kadangi yra ir tokių rūšių konfliktų, kurie simptomų nesukelia. Kai 
kurie faktiškai stiprina organizmą.

Dabar galime iš naujo suklasifikuoti savo sąvokas bendrosios psicho- 
patogenezės srityje. Pirmiausia galime kalbėti apie deprivaciją, po to -  apie 
pasirinkimą ir laikyti šias abi sąvokas nepatogeniškomis, todėl ir nesvarbio
mis psichopatologijos tyrinėjimui. Iš tiesų nei konfliktas, nei frustracija nėra 
svarbi sąvoka, lemiamas čia yra patogeninis jų pobūdis, būtent grėsmė indi
vido pamatinių poreikių patenkinimui ar faktinis jų nepatenkinimas, grėsmė 
organizmo savęs aktualizavimui.

1 Grėsmė ne visuomet patogeniška; be neurotinių ar psichotinių būdų jai įveikti, yra ir 
sveikų. Negana to, tariamai grėsmę kelianti situacija konkrečiam individui gali sukelti 
psichologinės grėsmės jausmą, o gali jo ir nesukelti. Bombardavimas, pavojus gyvybei 
gali būti mažiau grėsmingi negu pašaipa, pajuokimas, draugo nusigręžimas, vaiko liga ar 
neteisingumo aktas, įvykdytas visiškai nepažįstamam žmogui, esančiam per mylių mylias 
nuo mūsų. Be to, grėsmė gali ir sustiprinti individą.
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GRĖSMĖS POBŪDIS
Bet vėl būtina nurodyti, kad grėsmės sąvoka apima reiškinius, kurių nepri- 
skirsi nei konfliktams, nei frustracijai ta prasme, kokia šias sąvokas įprasta 
vartoti. Kai kurie sunkūs susirgimai gali būti psichopatogeniški. Asmuo, 
kurį buvo ištikęs sunkus širdies priepuolis, labai dažnai elgiasi tarsi patir
tų rimtą grėsmę. Jauniems vaikams liga ar patirtis ligoninėje dažnai kelia 
tiesioginę grėsmę, visiškai nesusijusią su tomis deprivacijomis, kurias tenka 
patirti susirgus.

Kita grupė pacientų, kuriems būdingos bendro pobūdžio grėsmės reak
cijos, yra asmenys su pažeistais smegenimis, kuriuos tyrinėjo Gelbas, Golds- 
teinas, Scheereras ir kiti. Vienintelis būdas suprasti tokius pacientus -  daryti 
prielaidą, kad jie jaučia grėsmę. Galbūt visi pacientai, sergantys organinėmis 
psichozėmis, jaučia pamatinę grėsmę.

Iš Kardinerio monografijos apie traumines neurozes (222) aiškėja, kad 
šį nekonfliktiškų ir nefrustruojančių grėsmės sukeltų padarinių sąrašą ga
lima papildyti itin rimtų ir sunkių traumų padariniais2. Pasak Kardinerio, 
tokias traumines neurozes sukelia rimta grėsmė pagrindinėms gyvybinėms 
funkcijoms: vaikščioti, kalbėti, valgyti ir t.t. Jo argumentaciją galėtume per
frazuoti taip:

asmuo, patyręs labai sunkią avariją, gali nuspręsti, kad jis nėra savo liki
mo šeimininkas ir kad mirtis nuolatos tyko priėjo durų slenksčio. Susidūrę su 
tokiu neprilygstamai stipresniu ir grėsmingesnių pasauliu, kai kurie žmonės, 
atrodo, praranda pasitikėjimą net paprasčiausiais savo sugebėjimais. Švelnes
nės traumos, žinia, tokių grėsmingų psichologinių padarinių nesukelia. Dar 
norėčiau pridurti, kad polinkis į tokio tipo reakcijas dažniau būdingas tam 
tikros charakterio struktūros asmenims, mat ji nuteikia juos laukti grėsmės.

Dėl kokios nors priežasties neišvengiamai artėjanti mirtis gali įstumti 
mus (tačiau nebūtinai) į grėsmės būseną, kadangi dėl šios situacijos galime 
prarasti pamatinį pasitikėjimą savimi. Kai jau nepajėgiame susidoroti su si
tuacija, kai pasaulis grėsmingai mus užgriūva, kai nebesijaučiame savo likimo 
šeimininkais, kai nebevaldome pasaulio ar patys savęs, tikrai galime kalbėti

2 Ir vėl reikėtų nurodyti, jog trauminė situacija nėra tapati jausmui, kad esi traumuojamas, 
t.y. trauminė situacija gali kelti psichologinę grėsmę, tačiau gali jos ir nekelti. Tinkamai ją 
įveikus, ji gali ugdyti ir stiprinti.
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apie grėsmės jausmus. Kitos situacijos, kai „nieko negali padaryti“, kartais irgi 
atrodo keliančios grėsmę. Šiai grėsmės kategorijai turbūt dar reikėtų priskirti 
nepakeliamą skausmą. Jo atveju tikrai būname bejėgiai.

Galbūt įmanoma praplėsti šią sąvoką taikant ją tokiems reiškiniams, 
kurie paprastai priskiriami kitai kategorijai. Pavyzdžiui, kalbant apie vaiko 
emocijų vystymąsi, tokie netikėti stiprūs dirgikliai kaip šviesa ar garsas, vaiko 
paleidimas iš rankų jam nesitikint, atramos po kojomis praradimas, visokie 
nesuprantami ar nepažįstami jam dirgikliai, jo gyvenimo rutinos ar ritmo su
trikdymas sukelia vaikui ne tik emocijas, bet ir grėsmę.

Suprantama, reikia paminėti ir elementariausius grėsmės aspektus, bū
tent tiesioginę deprivaciją, grėsmę pamatiniams poreikiams ar jų nepateft- 
kinimą -  pažeminimą, atstumtį, izoliaciją, prestižo praradimą, galios nete
kimą -  visos šios patirtys kelia tiesioginę grėsmę. Be to, žmogaus gebėjimų 
nepanaudojimas arba netinkamas jų naudojimas kelia tiesioginę grėsmę sa
vęs aktualizavimui. Ir galiausiai pavojus metaporeikiams ar Būties vertybėms 
(293, 314) gali kelti grėsmę net ir labai brandžiam asmeniui.

Galime apibendrinti pasakydami, kad visi čia išvardyti faktoriai jaučiami 
kaip grėsmė mūsų nurodyta prasme: pavojus nuslopinti pamatinius poreikius 
bei metaporeikius (tarp jų savęs aktualizavimo) arba jiems būtinas sąlygas 
ar faktinis jų nuslopinimas, grėsmė pačiai gyvybei, grėsmė visam organizmo 
vientisumui, grėsmė organizmo integracijai, grėsmė esminiam organizmo pa
jėgumui susidoroti su pasaulio poveikiu bei grėsmė aukščiausioms vertybėms.

Kad ir kaip apibrėžtume grėsmę, tikrai yra vienas jos aspektas, kurio nie
kada nevalia ignoruoti. Galutinis jos apibrėžimas, nesvarbu, kokie būtų kiti 
jo elementai, tikrai privalo būti susietas su pamatiniais organizmo tikslais, 
vertybėmis ar poreikiais. Tai reiškia, kad bet kuri psichopatogenezės teorija 
savo ruožtu privalo tiesiogiai remtis motyvacijos teorija.

Bendroji dinamikos teorija, kaip ir įvairūs konkretūs empiriniai faktai, 
rodytų, kad būtina grėsmę apibrėžti individualiai. Tai reiškia, kad galiausiai 
situaciją ar grėsmę privalome apibrėžti turėdami galvoje ne tik pamatinius 
rūšies poreikius, bet ir individualų organizmą, kuriam iškilusi konkreti pro
blema. Frustracija ir konfliktas dažnai būdavo apibrėžiami atsižvelgiant tik į 
šias išorines situacijas, o ne į vidines organizmo reakcijas į šias situacijas arba 
į jų supratimą. Daugiausiai nuodėmių šioje srityje yra padarę kai kurie vadi
namųjų gyvūnų neurozių tyrinėtojai.
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Kaip sužinosime, kada konkrečią situaciją organizmas suvokia kaip grės
mę? Žmogaus atveju tai gana nesunku nustatyti taikant bet kurį metodą, 
tinkantį aprašyti visą asmenybę, pavyzdžiui, pasichoanalitinį. Tokie metodai 
leidžia mums sužinoti, ko asmeniui reikia, ko jam trūksta, kas jam kelia pavo
jų. Tačiau dėl gyvūnų kur kas sunkiau. Šiuo atveju grėsmę bandoma apibrėžti 
pačia grėsme, t.y. kuriamas uždarą ratą primenantis apibrėžimas. Matome, 
kad situaciją gyvūnas supranta kaip grėsmę tada, kai jis reaguoja į ją grėsmę 
išreiškiančiais simptomais. Tai yra situacija apibrėžiama per reakcijas, o reak
cijos apibrėžiamos per situacijas.Toks ratą primenantis apibrėžimas paprastai 
vertinamas skeptiškai, tačiau aiškėja, kad bendrame dinaminės psichologijos 
kontekste teks susitaikyti ir su šiuo vadinamuoju tautologiniu apibrėžimu. 
Šiaip ar taip, juk praktiniam darbui laboratorijoje tai nėra tokia jau neįveikia
ma kliūtis.

Iš dinaminės teorijos neabejotinai kyla ir dar viena išvada: grėsmės jaus
mą visuomet reikėtų suprasti kaip dinamišką, kitas reakcijas sukeliantį veiks
nį. Ką grėsmė reiškia organizmui, taip iki galo ir nepaaiškinsime, kol neži
nosime, prie ko veda šis grėsmės jausmas, ko imtis jis priverčia individą, kaip 
organizmas reaguoja į grėsmę. Neurozių teorijoje absoliučiai būtina suprasti 
tiek grėsmės jausmo pobūdį, tiek organizmo reakcijas į šį jausmą.

GRĖSMĖS SĄVOKA GYVŪNŲ TYRIMŲ KONTEKSTE
Darbų, tiriančių gyvūnų elgesio sutrikimus3, analizė rodo, kad šie grėsmę pa
prastai suvokia ne dinamiškai, bet kaip išorinę arba situacinę. Jau įprasta klai
dingai manyti, kad psichologinę situaciją galima kontroliuoti sukūrus pasto
vią išorinę eksperimentinę aplinką arba situaciją. (Prisiminkime, pavyzdžiui, 
prieš dvidešimt penkerius metus darytus eksperimentinius emocijų tyrimus.) 
Galiausiai juk psichologiškai svarbu tik tai, ką organizmas suvokia esant svar
bu, į ką jis reaguoja, kas vienaip ar kitaip jį paveikia. Šis faktas, kaip ir tas, 
kad kiekvienas organizmas skiriasi nuo visų kitų, turėtų būti pripažintas ne 
tik žodžiais; turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokią įtaką šis skirtumas daro ku
riant eksperimentinę aplinką bei darant eksperimentų išvadas. Pavyzdžiui,

3 Akivaizdu, kad šiame skyriuje pateikiamos sąvokos yra tokio bendro pobūdžio, jog jas 
galima taikyti daugelio rūšių eksperimentams. Parinktą pavyzdį galėtume pailiustruoti ir 
šiuolaikiniais išstūmimo, užmiršimo, nebaigtų užduočių fiksacijos sąmonėje šiuolaikiniais 
tyrinėjimais, kaip ir tais eksperimentais, kurie tiesiogiai analizuoja konfliktą ir frustraciją.
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Pavlovas (373) parodė, kad gyvūnas privalo pasižymėti tam tikru fiziologiniu 
temperamentu, kitaip išorinė konflikto situacija nesukels vidinio konflikto. 
Suprantama, kad mums turi rūpėti ne konflikto situacijos, bet tik paties or
ganizmo konflikto jausmas. Reikėtų pripažinti ir tai, kad unikali konkretaus 
gyvūno istorija lems skirtingas individualias reakcijas j konkrečias išorines 
situacijas, pavyzdžiui, kaip parodyta Gantto ir Liddello bei jų kolegų darbuo
se. Eksperimentai su baltosiomis žiurkėmis atskleidė, kad kai kuriais atvejais 
vien tik unikalios organizmo ypatybės lems, ar j tapačias eksperimentines 
situacijas jis reaguos kaip į grėsmę, ar ne. Įvairios rūšys nevienodai atsparios 
išorės poveikiui ir nuo to priklauso, ar išorinė situacija bus suvokiama, ar į ją 
reaguojama, ji laikoma grėsme ar ne. Suprantama, atliekant minėtus ekspe
rimentus, konflikto ir frustracijos sąvokos vartojamos itin laisvai. Be to, ne
paisoma individualiai apibrėžiamo kylančios grėsmės organizmui pobūdžio, 
tad ima atrodyti, kad neįmanoma paaiškinti, kodėl įvairūs gyvūnai į tas pačias 
situacijas reaguoja skirtingai.

Manau, kad Scheererio formuluotė, jog „iš gyvūno reikalaujama padaryti 
kažką, ko jis negali“, yra geresnė, negu paprastai randamos literatūroje. Tai 
vykusi samprata, nes ji apima visus žinomus eksperimentus su gyvūnais, tik 
reikėtų plačiau pakomentuoti kai kurias jos implikacijas. Pavyzdžiui, atėmus 
iš gyvūno jam svarbius daiktus, gali pasireikšti patologinės reakcijos, pana
šios į tas, kuriomis reaguoja organizmas, verčiamas daryti tai, ko padaryti jis 
negali. Kalbant apie žmogų, be minėtų veiksnių, ši samprata dar turi apim
ti ir tokius veiksnius kaip grėsmę organizmui sukeliantys susirgimai bei jo 
vientisumą žalojantys dalykai. Be to, būtina aiškiai pripažinti temperamento 
veiksnį, kuris lemia tai, kad gyvūnas ramiai pasitinka situaciją, reikalaujančią 
iš jo padaryti kažką neįmanoma, reaguoja į ją nepatologiškai, visiškai dėl jos 
nesijaudina ar net visai atsisako ją suvokti. Aiškesnį vaizdą galbūt gautume 
prie Scheererio formuluotės pridūrę stiprios motyvacijos sampratą: „Pato
loginės reakcijos pasireiškia tada, kai organizmas susiduria su užduotimi ar 
situacija, kurią išspręsti arba įveikti ne jo jėgoms, tačiau ją išspręsti jis labai 
nori arba privalo“. Bet net ir tokio apibūdinimo nepakaktų, nes jis neaprėpia 
kai kurių paminėtų reiškinių. Tačiau laboratoriniams tikslams toks grėsmės 
teorijos išdėstymas pasirodo esąs gana praktiškas.

Svarbu ir tai, kad neatskyrus grėsmės nekeliančių pasirinkimo situacijų 
nuo grėsmę keliančių situacijų bei grėsmę keliančių frustracijų nuo jos ne
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keliančių, gyvūno elgesys atrodo nenuoseklus. Jei manome, kad gyvūnas, atsi
dūręs labirinto taške, kuriame reikia pasirinkti, patenka į konflikto situaciją, 
kodėl dažnai jis nereaguoja neurotiškais simptomais? Jei parą trunkąs bada
vimas žiurkei turėtų sukelti frustraciją, kodėl gi ji nereaguoja neurotiškomis 
reakcijomis? Aiškiai matyti, kad savo samprotavimus ar koncepciją turėtume 
formuluoti šiek tiek kitaip. Dar vienas minėto skirtumo nepaisymo pavyz
dys yra nesugebėjimas skirti tokio pasirinkimo, kai gyvūnas kažko atsisako, 
nuo pasirinkimo, kai gyvūnas nieko neatsisako, tokio pasirinkimo, kai tikslas 
būna pastovus ir jam niekas negresia, tik gyvūnas gali pasirinkti iš dviejų ar 
daugiau kelių, vedančių į tą patį tikslą. Jei gyvūnas ištroškęs ir alkanas, jis tik
riausiai jaus grėsmę, kai jam teks pasirinkti maistą arba vandenį, gauti vieno 
arba kito, bet ne abiejų.

Žodžiu, situaciją ar stimulą privalome apibrėžti ne per se, bet kaip su
voktą -  subjekto, gyvūno ar žmogaus, pagal tai, kokią psichologinę reikšmę ši 
situacija ar stimulas turi konkrečiame eksperimente dinamiškai dalyvaujan
čiam subjektui.

GRĖSMĖ IR GYVENIMO ISTORIJA
Sveikiems suaugusiems išorinės situacijos kelia mažesnę grėsmę nei viduti
niams ar neurotiškiems suaugusiems asmenims. Vėl reikėtų prisiminti, jog šio 
suaugusiojo psichologinė sveikata kaip tik ir nulemta to fakto, kad vaikystėje 
jis beveik nepatyrė grėsmės arba sėkmingai įveikė iškilusią grėsmę. Tačiau 
ilgainiui jis tampa vis atsparesnis grėsmei, pavyzdžiui, beveik neįmanoma su
kelti grėsmės vyriškumui tokio vyro, kuris visiškai tikras savimi. Meilės iš
nykimo nepajus kaip didelės grėsmės tas, kuris visą gyvenimą buvo mylimas, 
kuris jaučiasi vertas meilės ir pajėgiąs mylėti. Čia vėl veikia tas pats funkcinės 
autonomijos principas.

GRĖSMĖ KAIP SAVĘS AKTUALIZAVIMO SLOPINIMAS
Daugumą individualių grėsmės atvejų galima apibendrinti kaip „slopinančius 
arba grasinančius nuslopinti raidą aukščiausio savęs aktualizavimo link“, kaip 
tai padarė Goldsteinas. Šitoks jau patirtos ir dar būsimos žalos akcentavi
mas turi daug rimtų padarinių. Kaip pavyzdį galėtume paminėti revoliucinę 
Frommo „humanistinės“ sąžinės sampratą, kuri kaip tik ir yra suvokimas, kad 
nukrypta iš augimo arba savęs aktualizavimo kelio. Tokia formuluotė verčia
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kritiškai pažvelgti į Freudo superego koncepcijos reliatyvizmą, tad ir jos ne
adekvatumą.

Pažymėkime, kad „grėsmę“ ir „augimo slopinimą“ laikydami sinonimais, 
sukuriame galimybę susiklostyti tokiai situacijai, kuri dabar subjektyviai nėra 
grėsminga, tačiau gali pasidaryti grėsminga arba slopinti asmens augimą at
eityje. Tarkime, dabar vaikas gal norėtų patenkinti tokius poreikius, kurie jam 
malonūs, jį ramina, už kurių tenkinimą jis jaučiasi dėkingas, etc., tačiau vėliau 
jie ims slopinti vaiko augimą. Pavyzdys gali būti paklusnus tėvų pataikavimas 
vaikui, dėl ko užauga lepus psichopatas.

LIGA KAIP VIENTISAS FENOMENAS
Dar vieną problemą, su kuria susiduriame pripažindami, kad psichopatoge- 
nezė galiausiai reiškia asmens raidos deformaciją, sukelia monistinis požiūris 
į psichopatologijos simptomus. Implikavome, kad visos ar bent daugelis ligų 
kyla iš šio vieno šaltinio, būtent, kad psichopatogenezė atrodo kylanti veikiau 
iš vieno negu iš daugelio šaltinių. Tad iš kur randasi atskiri ligos sindro
mai? Galbūt iš vieno šaltinio kyla ne tik patogenezė, bet ir psichopatologija. 
Gal tai, kas, remiantis medicinos modeliu, dabar suprantama kaip atskiri su
sirgimai, faktiškai tėra paviršutiniškos ir idiosinkratiškos reakcijos į gilesnį 
bendrą negalavimą, kaip teigė Horney (197). Mano saugumo-nesaugumo 
testas (294) kaip tik ir pagrįstas tokia pamatine prielaida ir iki šiol, atrodo, 
davė gana teigiamų rezultatų diagnozuojant apskritai psichologiškai nesvei
kus asmenis, o ne tuos, kurie konkrečiai kenčia nuo isterijos, hipochondrijos 
ar nerimo sukeltos neurozės.

Kadangi mano tikslas čia tėra nurodyti, kad tokia psichopatogenezės 
teorija iškelia rimtų klausimų ir hipotezių, neketinu šių hipotezių tyrinėti 
nuodugniau. Būtina tik nurodyti šios teorijos vienijantį pobūdį ir supapras
tinti jos atveriamas galimybes.



Devintas skyrius

AR D E S T R U K T Y V U M A S  
I N S T I N K T O I D I Š K A S ?

Atrodytų, kad pamatiniai poreikiai (motyvai, impulsai, potraukiai) nėra blogi 
ar nuodėmingi. Juk savaime nėra bloga tai, kad norime valgyti ir mums reikia 
maisto, saugumo, priklausymo ir meilės, visuomenės pritarimo ir pritarimo 
sau patiems, savęs aktualizavimo. Priešingai, daugumoje kultūrų vienokia ar 
kitokia lokalia forma dauguma žmonių šiuos troškimus laikys sveikintinais 
ir pagirtinais. O mokslininkui vertinti pridera kuo atsargiausiai, tačiau vis 
tiek jam teks sutikti, kad šie poreikiai bent jau neutralūs, o ne blogi. Pana
šiai turbūt reikėtų vertinti ir daugumą ar net visus žmogaus rūšiai būdingus 
gebėjimus (tokius kaip gebėjimas abstrahuoti, kalbėti gramatine kalba, kurti 
filosofijas ir 1.1.) bei konstitucinius skirtumus (aktyvumas ar pasyvumas, me- 
zomorfizmas ar ektomorfizmas, didelė ar maža energija ir t t.). O dėl tokių 
metaporeikių kaip tobulumas, tiesa, grožis, dėsningumas, paprastumas ir 1.1. 
(314), tai nei mūsų kultūra, nei kitos mums žinomos kultūros nepavadintųjų 
savaime blogais, piktais ar nuodėmingais.

Tad ta neapdorota žmogiškumo ir žmogaus rūšiškumo žaliava pati sa
vaime nepaaiškina, kodėl mūsų pasaulyje, žmonijos istorijoje, mūsų indivi
dualiuose charakteriuose tiek daug blogio. Tiesa, mes jau išmokome didelę 
dalį to, ką vadiname blogiu, priskirti mūsų kūno ir asmenybės negaliai, ne
išmanymui ir kvailumui, nebrandumui, netikusioms visuomeninėms ir ins
titucinėms sąlygoms. Bet negalėtume sakyti, kad žinome, kiek blogio paaiš
kina minėti faktoriai. Žinome, kad blogį gali sumažinti sveikata ir terapija, 
pažinimas ir išmintis, amžiaus ir psichologinė branda, palankios politinės, 
ekonominės bei kitos socialinės institucijos ir sistemos. Tačiau kiek blogio 
jos įveikia? Ar visomis šiomis priemonėmis įstengtume kada nors visai su
naikinti blogį? Šiandien jau visiškai įsitikinę galime pasakyti, kad mūsų pa
žinimo pakanka paneigti teiginį, kad žmogaus prigimtis iš esmės, pirmiausia, 
biologiškai, fundamentaliai yra bloga, nuodėminga, pikta, nuožmi, žiauri ar
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žudikiška. Tačiau nedrįstame teigti, kad visai nėra instinktoidiškų polinkių 
blogai elgtis. Aišku tik tai, kad šitaip teigti mums dar trūksta žinių, be to, 
bent jau kai kurie įrodymai tam prieštarauja. Šiaip ar taip, paaiškėjo ir tai, 
kad tokių žinių apie neigiamus žmogaus prigimties polinkius įmanoma gauti 
ir kad šiuos klausimus galima atiduoti tinkamai išplėtoto mokslo apie žmogų 
jurisdikcijon (292, 376).

Siame skyriuje iliustruojamas empirinis požiūris į vieną lemiamą klausi
mą iš vadinamosios gėrio ir blogio srities. Nesitikiu, kad galiu pasiūlyti, kaip 
spręsti šią problemą, tačiau vis tiek norėčiau priminti, kad destruktyvumo pa
žinimas, nors dar ir nedavė galutinių atsakymų, gerokai pasistūmėjo į priekį.

GYVŪNŲ STEBEJIMO DUOMENYS

Pirmiausia reikia pasakyti, kad kai kurių rūšių gyvūnams būdingas elgesys, 
primenantis pirminį agresyvumą, ne visiems, net ne daugeliui, tačiau kai ku
riems -  taip. Aiškiai matome, jog kai kurie gyvūnai žudo, kad žudytų, ir jog 
yra agresyvūs be jokių pastebimų išorinių priežasčių. Įsigavusi į vištidę, lapė 
išpjaus daugiau vištų negu įstengia suėsti, o katės žaidimai su pele jau tapo 
priežodžiu. Elniai ir kiti kanopiniai gyvūnai rujos metu ieško, su kuo susi
kauti, kartais dėl kautynių pameta savo pateles. Daugelis gyvūnų, net aukš
tesniųjų, sendami tampa aršesni dėl akivaizdžiai konstitucinių priežasčių, 
anksčiau buvę švelnūs gyvūnai gali užpulti net neerzinami. Nemažai rūšių 
žudo toli gražu ne vien dėl maisto.

Gerai žinomi laboratorinių žiurkių tyrimai parodė, kad žvėriškumą, ag
resyvumą, nuožmumą galima suformuoti taip, kaip suformuojamos anato
minės charakteristikos. Polinkis į nuožmumą, bent jau žiurkių, o galbūt ir 
kitų rūšių gyvūnų, pirmiausia gali būti paveldėta elgesio determinantė. Tuo 
dar labiau įtikina ir bendri tyrinėjimų duomenys, rodantys, kad laukinių ir 
agresyvių žiurkių adrenalino liaukos yra daug didesnės negu nuosaikesnio 
temperamento prijaukintų žiurkių. Kitas rūšis genetikai, žinoma, gali išvesti 
visiškai priešingas, tokias, kad gyvūnai būtų švelnesni, labiau prijaukinami, 
ne tokie aršūs. Šie konkretūs pavyzdžiai ir stebėjimai leidžia mums siūlyti 
ir pripažinti paprasčiausią iš įmanomų paaiškinimų: tokį elgesį lemia ad hoc 
motyvacija, paveldimas potraukis elgtis būtent šitaip.
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Tačiau daugelis kitų gyvūnų pirminio žiaurumo atvejų, atidžiau paana
lizavus, pasirodo esantys visai ne tai. Gyvūnų, kaip ir žmonių, agresyvumą 
galima išprovokuoti daugeliu būdų, įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, paukš
čiams, sukantiems lizdus ant žemės, būdinga elgesio determinantė vadinama 
teritoriškumu (14). Paaiškėjo, kad rinkdamiesi vietą, kur perėti jauniklius, 
paukščiai puola kitus, įskridusius į tą teritoriją, kurią prisiskyrė sau susisu
kusieji lizdus. Tačiau paukščiai puola tik įsibrovėlius. Jie nepuola bet ko, jie 
puola tik įsibrovėlius. Yra rūšių, kurios puls bet kokį kitą gyvūną, net tos 
pačios rūšies, jei jis neturės jų konkrečios grupės ar klano išvaizdos bei kvapo. 
Pavyzdžiui, beždžionės staugūnai sudaro savotišką uždarą korporaciją. Bet 
kokią kitą beždžionę staugūną, mėginančią prisidėti prie grupės, jos nuvys 
šalin triukšmingai puldamos. Bet jei naujokė iškęs grupės puldinėjimus pa
kankamai ilgai, ji pagaliau taps grupės nare, kuri pati puldinės bet kurį prisi
artinusį svetimąjį.

Tyrinėdami aukštesniuosius gyvūnus, matome, kad toks puolimas vis 
labiau susijęs su dominavimu. Šie tyrimai per daug sudėtingi, kad juos būtų 
galima detaliai cituoti, tačiau galima sakyti, kad toks dominavimas ir kartais 
iš jo kyląs agresyvumas gyvūnui turi funkcinę vertę arba padeda išlikti. Gy
vūno vieta dominavimo hierarchijoje iš dalies nulemta ir to, ar jis sugeba būti 
agresyvus, o jo vieta hierarchijoje savo ruožtu lemia, kiek jam teks maisto, ar 
jis turės porą, ar ne, taip pat -  kiek bus patenkinti kiti biologiniai jo poreikiai. 
Praktiškai visą savo žiaurumą šie gyvūnai parodo tik tada, kai reikia patvirtinti 
dominavimo statusą arba pakeisti savo statusą dominavimo struktūroje. Kiek 
tai tinka kitoms rūšims, nežinau. Bet įtariu, jog šis teritoriškumo reiškinys, 
svetimųjų puldinėjimas, pavydus patelių saugojimas, silpnų ar sergančių pul
dinėjimas bei kiti reiškiniai, kurie dažnai aiškinami instinktyviu agresyvumu 
ar žiaurumu, itin dažnai paaiškėja esantys motyvuoti būtinumo dominuoti, o 
ne paskatinti konkretaus motyvo būti agresyviems savaime, kitaip sakant, šis 
agresyvumas dažnai gali būti elgesys kaip priemonė, o ne elgesys kaip savai
minis tikslas.

Tyrinėdami žmogbeždžionių agresyvumą, atskleidžiame, kad vis mažiau 
susiduriame su pirminiu agresyvumu ir vis daugiau -  su išvestine, atsakomą
ja, vis daugiau funkcine, vis protingesne paaiškinama reakcija į motyvų, so
cialinių jėgų bei tiesioginių situacinių determinančių visumą. Kai pasiekiame 
šimpanzes, tą žmogui artimiausią gyvūnų gyvūną, iš viso nepastebime tokio
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elgesio, kuris bent iš tolo primintų agresiją vien dėl agresijos. Šie gyvūnai, 
ypač jauni, yra tokie mieli, linkę bendradarbiauti ir draugiški, kad kai kuriose 
jų grupėse iš viso neįmanoma rasti dėl kokios nors priežasties kylančios jo
kios žiaurios agresijos. Kažką panašaus galėtume pasakyti ir apie gorilas.

Tačiau čia norėčiau įspėti, kad visus bandymus pritaikyti šiuos gyvūnų 
pasaulyje gautus įrodymus žmonėms reikėtų vertinti įtariai. Vis dėlto jei šiais 
argumentais vis tiek remsimės vien todėl, kad tai argumentai, ir spręsime pa
gal artimiausius žmogui gyvūnus, tai išvysime, kad jų turimi įrodymai beveik 
priešingi tam, kuo paprastai tikima. Jei žmogus yra ką paveldėjęs iš gyvūnų 
pasaulio, šis paveldas veikiausiai perimtas iš aukštesniųjų primatų, o žmog
beždžionės daugiau draugiškos negu agresyvios.

Ši klaida -  pavyzdys bendros pseudomokslinės nuostatos, kurią galėtu
me apibūdinti kaip pagrindo neturintį zoocentrizmą. Procedūra, kuri beveik 
garantuos, kad bus padaryta tokia klaida, pirmiausia reikalauja sukonstruoti 
teoriją arba suformuluoti prietarą, paskui iš viso evoliucinio diapazono pa
sirinkti vieną gyvūną, kuris geriausiai iliustruotų šią teoriją. Antra, tenka są
moningai ignoruoti elgesį visų kitų gyvūnų, kurie neatitinka mūsų teorijos. 
Norint įrodyti, kad destruktyvumas instinktyvus, teks pasirinkti vilką ir už
miršti triušį. Trečia, teks užmiršti, kad gyvūnų pasaulio raidos tendencijos 
išryškėja analizuojant visas filogenetines pakopas nuo žemesniųjų gyvūnų 
iki aukštesnių, o ne pasirenkant mums labiau patinkančias rūšis. Pavyzdžiui, 
kylant gyvūnų rūšių laiptais, vis svarbesnis darosi apetitas ir ne toks svarbus 
darosi alkis (302). Be to, vis didėja įvairovė, ilgėja laikotarpis nuo apvaisi
nimo iki brandos; ir turbūt svarbiausia, kad refleksai, hormonai, instinktai 
kaip elgesio determinantės darosi vis mažiau svarbūs, juos vis labiau keičia 
intelektas, mokymasis bei socialinis determinuotumas.

Duomenis apie gyvūnus galima apibendrinti dar kartą primenant, pir
ma, kad įrodymų perkėlimas iš gyvūnų srities į žmonių sritį -  subtili užduotis 
ir atlikti ją reikėtų kuo atsargiausiai, antra, kad pirminis ir paveldėtas polinkis 
į destruktyvumą ar žiaurią agresiją būdingas kai kurioms gyvūnų rūšims, bet 
juo pasižymi turbūt mažiau gyvūnų rūšių, negu žmonės dažnai linkę manyti. 
Kai kurioms gyvūnų rūšims agresyvumas visai nebūdingas. Trečia, konkre
tūs gyvūnų agresyvaus elgesio atvejai, juos atidžiau išanalizavus, paaiškėja 
esą antrinės, išvestinės reakcijos į įvairias determinantes, o ne savaiminio ag
resyvumo instinkto apraiškos. Ketvirta, filogenetiniais laiptais kildami prie
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žmogaus, aiškiai matome, kad pirminiu laikomas agresyvumo instinktas silp
nėja, o pasiekus žmogbeždžiones, jis, atrodo, visai išnyksta. Penkta, tyrinėda
mi žmogbeždžiones, artimiausius žmogaus giminaičius iš gyvūnų pasaulio, 
jų prigimtinio pirminio piktavališko agresyvumo įrodymų randame nedaug, 
jei iš viso randame, tačiau jų draugiškumo, bendradarbiavimo, net altruizmo 
įrodymų gausu. Lemiama akimirka ateina tada, kai mums norisi kalbėti apie 
motyvus, tačiau turime tik elgesio faktus. Dabar gyvūnų elgesio tyrinėtojai 
jau dažniausiai sutinka, kad dauguma mėsėdžių žudo tik dėl maisto, o ne iš 
sadizmo, panašiai kaip mes pasitiekiame didkepsnį tam, kad pasimėgautume, 
o ne apimti aistros žudyti. Visi šie svarstymai kaip tik ir reiškia, kad nuo šiol 
visokius evoliucijos šalininkų argumentus, jog žmogaus gyvūniška prigimtis 
skatina savaiminį jo agresyvumą ar destruktyvumą, turėtume išklausyti įtariai 
arba atmesti.

VAIKŲ PSICHOLOGIJOS DUOMENYS

Vaikų stebėjimai ir eksperimentai su jais, taip pat šių stebėjimų bei eksperi
mentų analizė kartais, atrodo, primena projekcinį metodą, Rorschacho rašalo 
dėmes, į kurias savo agresyvumą gali projektuoti suaugusieji. Nemažai girdi
me apie įgimtą vaikų savanaudiškumą ir destruktyvumą; tokių darbų faktiškai 
kur kas daugiau nei tų, kurie analizuoja polinkį bendradarbiauti, nuoširdumą, 
gebėjimą užjausti ir pan. Negana to, kad tokių tyrimų yra nedaug, paprastai 
jie dar ir ignoruojami. Psichologai ir psichoanalitikai neretai vaizduodavosi 
kūdikį kaip kipšą, atsinešantį į šį pasaulį gimtąją nuodėmę ir neapykantą šir
dyje. Be abejo, toks sutirštintas paveikslas klaidingas. Tenka pripažinti, kad 
šioje srityje sukaupta apgailėtinai nedaug mokslinės medžiagos. Mano ver
tinimas grindžiamas keliais puikiais tyrimais, ypač Loiso Murphy’io veikalu 
apie vaikų gebėjimą užjausti (352), asmenine patirtimi, įgyta bendraujant su 
vaikais, ir pagaliau kai kuriais teoriniais samprotavimais (301). Tačiau man 
atrodo, jog net šių negausių įrodymų pakanka, kad sudvejotum dėl išvados, 
jog vaikai iš prigimties destruktyvūs, agresyvūs, priešiški gyvuliukai, kuriems 
drausme ir bausmėmis tenka įdiegti bent menkus gerumo pradus.

Atrodo, kad faktai, eksperimentų bei stebėjimų duomenys patvirtina, jog 
normalūs vaikai tikrai dažnai būna taip primityviai priešiški, destruktyvūs,
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savanaudiški, kaip tik ką minėjome. Tačiau gal nė kiek ne rečiau jie taip pat 
primityviai pasirodo esantys dosnūs, linkę bendradarbiauti ir nesavanaudiški. 
Pagrindinis principas, lemiantis, kuris iš šių elgesio tipų pasireikš dažniau, 
yra toks: vaikas, kuris yra nesaugus, visiškai nuviltas ar jaučia grėsmę, kurio 
saugumo, meilės, priklausomybės, savigarbos poreikiai nepatenkinti, parodys 
daugiau savanaudiškumo, neapykantos, agresyvumo ir destruktyvumo. Vaikai, 
kuriuos jų tėvai myli ir gerbia, turėtų parodyti mažiau destruktyvumo, ir, mano 
nuomone, jau egzistuojantys įrodymai faktiškai patvirtina, kad jie mažiau 
destruktyvūs. Tai reiškia, kad priešiškumą reikėtų interpretuoti kaip reaktyvų, 
instrumentinį arba gynybinį atsaką, ne kaip instinktoidišką polinkį.

Stebėdami sveiką, mylimą ir prižiūrėtą kūdikį, tarkime, iki metų am
žiaus ar ir vyresnį, beveik visai nematome nieko, ką galėtume pavadinti blo
giu, gimtąja nuodėme, sadizmu, piktavališkumu, malonumu kelti skausmą, 
destruktyvumu, priešiškumu dėl paties priešiškumo ar sąmoningu žiaurumu. 
Priešingai, kruopštūs ilgalaikiai stebėjimai rodo ką kita. Praktiškai tokie kū
dikiai pasižymi beveik visomis asmenybinėmis charakteristikomis, būdingo
mis save aktualizavusiems asmenims, na, išskyrus pažinimą, patirtį ir išmintį. 
Kaip tik viena iš priežasčių, kodėl visi taip myli kūdikius ir jų trokšta, ir yra 
tai, kad pirmuosius dvejus gyvenimo metus iš viso nematyti jų blogio, neapy
kantos ar piktavališkumo.

O dėl destruktyvumo, tai aš abejoju, ar normaliems vaikams jis apskritai 
būdingas kaip tiesioginė pirminė destruktyvumo potraukio išraiška. Tariamo 
destruktyvumo pavyzdžius vieną po kito galima nuginčyti, jei pažvelgtume į 
juos dinamiškai ir giliau paanalizuotume. Vaikas, kuris išardo laikrodį, nuo
širdžiai įsitikinęs, kad jis ne laužo, bet tyrinėja. Jei šiuo atveju reikėtų nu
rodyti pirminį potraukį, kur kas paprasčiau būtų kalbėti apie smalsumą, o ne 
destruktyvumą. Daugelis kitų poelgių, kurie atrodo destruktyvūs kantrybės 
netekusiai motinai, paaiškėja esą ne tik smalsumas, bet ir aktyvumas, žaidi
mas, pastangos pritaikyti didėjančius sugebėjimus ir įgūdžius, o kartais net 
tikra kūryba, kai, sakykim, vaikas sukarpo tvarkingai atspausdintus tėvo už
rašus į mažulytes dailias formas. Aš abejoju, ar jauni vaikai sąmoningai būna 
destruktyvūs tik tam, kad patirtų piktybišką malonumą griauti. Galimos 
išimtys būtų patologiniai atvejai, asmenys, sergantys epilepsija ir persirgę en
cefalitu, tačiau iki šiol nenustatyta, ar net ir šiuo atveju jų destruktyvumas 
nėra reakcija į kokią nors grėsmę.
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Išimtis, kuri kartais stulbina, yra vaiko pavydas šeimoje atsiradusiam 
jaunėliui. Dvejų metų vaikas gali parodyti pavojingą agresyvumą naujagimiui 
broliui. Kartais tokius priešiškus ketinimus vaikas išreiškia ypač naiviai ir 
tiesmukiškai. Jo agresyvumą galėtume paaiškinti tuo, jog dvejų metų mažylis 
tiesiog nesuvokia, kad motina gali mylėti du vaikus. Jis skriaudžia mažylį ne 
tam, kad skriaustų, bet kad išsaugotų motinos meilę.

Kitas ypatingas atvejis yra psichopatinė asmenybė, kurios agresyvumas 
atrodo nemotyvuotas, t.y. tikslas sau. Manau, kad čia būtina pasitelkti princi
pą, kurį pirmąsyk išgirdau suformuluotą Ruthos Benedict (40), kai ji mėgino 
paaiškinti, kodėl saugios visuomenės kartais pradeda kariauti. Ji aiškino, kad 
saugūs, sveiki žmonės nejaučia priešiškumo ar agresijos tiems žmonėms, kurie 
plačiąja prasme yra jų broliai, tiems, su kuriais jie gali tapatintis. Tačiau tuos, 
kurių nelaikome žmonėmis, galime ir gana lengvai sutraiškyti, tai pajėgia daryti 
net geraširdžiai, mylintys sveiki žmonės visai nejausdami kaltės, kaip kad ne
jaučiame kaltės nutrėkšdami įkyrų vabzdį ar paskersdami gyvulį maistui.

Aš įsitikinau, kad psichopatus lengviau suprasti remiantis prielaida, kad 
jie, ko gero, nesitapatina su kitais žmonėmis juos mylėdami, todėl juos gali 
skriausti, netyčia net užmušti nejausdami neapykantos, nejausdami nė ma
lonumo, kaip kad užmušame žalą darančius gyvūnus. Kai kurias vaiko reak
cijas, kurios mums atrodo žiaurios, tikriausiai irgi galėtume paaiškinti tokio 
tapatinimosi nebuvimu, kuris trunka tol, kol vaikas tampa toks brandus, kad 
užmegztų tarpasmeninius santykius.

Pagaliau man atrodo, kad čia reikėtų atsižvelgti ir į tam tikrus seman
tinius niuansus. Kalbant kuo trumpiau, agresyvumas, priešiškumas, destruk
tyvumas — suaugusiųjų žodžiai. Suaugusiems jie reiškia tam tikrus dalykus, 
kurių jie nereiškia vaikams, tad šnekant apie vaikus, jų nereikėtų taikyti ne
modifikavus ar iš naujo neapibrėžus.

Pavyzdžiui, antraisiais savo gyvenimo metais vaikai sugeba žaisti vienas 
šalia kito iš tikrųjų vienas su kitu nebendraudami (73). Kai tarp vaikų už
simezga savanaudiškas ar agresyvus bendravimas, jis būna visai kitoks nei 
tarpasmeninis santykis, koks užsimegztų tarp dešimtmečių. Dvimečiai taip 
bendraudami gali nesuvokti vienas kito. Jei vienas iš jų jėga plėšia žaislą ki
tam iš rankų, tai gali būti panašu į žaislo traukimą iš kietai prigrūstos žaislų 
dėžės, o ne į savanaudišką suaugusiojo agresiją.

Tą patį galime pasakyti ir apie energingą kūdikį, kuris piktai paleidžia 
gerklę, kai jam nuo burnos atitraukiamas spenelis, apie trimetį, kuris trenkia
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atgal jį nubaudusiai motinai, apie penkiametį, kuris sušunka: „Kad tu kristum 
negyva!“, ar dvimetį, kuris nesiliauja skriaudęs savo naujagimio brolio. Nė 
vienu iš šių atvejų neturėtume vertinti vaiko kaip suaugusiojo, jo reakcijų irgi 
negalima interpretuoti taip, tarsi jos būtų suaugusiojo reakcijos.

Daugumą minėtų poelgių, kuriuos būtina suprasti dinamiškai, paties 
vaiko atskaitos sistemos požiūriu veikiausiai turėtume vertinti kaip reakci
jas. Tai reiškia, kad jas veikiausiai sukelia nusivylimas, atstumtis, vienišumas, 
baimė prarasti pagarbą, baimė netekti saugumo, kitaip sakant, tos reakcijos, 
ko gero, nulemtos nepatenkintų pamatinių poreikių arba grėsmės, kad šie 
poreikiai nebus patenkinti, o ne įgimto troškimo nekęsti ar skriausti. Ar toks 
aptariamų poelgių kaip reakcijų aiškinimas paaiškina visą destruktyvų elgesį, 
o ne tik daugumą jo atvejų, mūsų žinios -  ar veikiau jų trūkumas -  tiesiog 
neleidžia mums pasakyti.

ANTROPOLOGINIAI DUOMENYS

Lyginamųjų duomenų aptarimą gerokai praturtintume žvilgtelėję į etnolo
giją. Iškart galiu pasakyti, kad net paviršutiniška jau sukauptos medžiagos 
apžvalga kiekvienam besidominčiam skaitytojui parodytų, jog dar egzistuo
jančiose primityviose kultūrose priešiškumo, agresyvumo ar destruktyvumo 
lygis nėra vienodas, jog jis svyruoja tarp kraštutinumų -  beveik nuo nulio iki 
beveik šimto procentų. Yra tokių tautų, pavyzdžiui, arapešų gentis, kurios 
tokio švelnaus būdo, draugiškos, tokios neagresyvios, kad joms tenka griebtis 
radikalių priemonių, kai prireikia rasti asmenį, kuris savo valią pareikštų tiek, 
kad galėtų organizuoti jų apeigas. Visiška priešingybė šiai genčiai yra čiukčių 
ar dobu tautelės, kurios sklidinos tokios neapykantos, kad stebėtina, kaip jos 
apskritai neišsiskerdžia. Žinia, čia aprašome išoriškai stebimo elgesio pavyz
džius. Belieka spėlioti, kokie nesąmoningi impulsai slypi po šiais regimais 
poelgiais, o jie gali smarkiai skirtis nuo to, kas matoma.

Man teko tiesiogiai susipažinti1 tik su viena indėnų grupe -  Siaurės Juo
dosios pėdos indėnų gentimi, tačiau ši pažintis, nors ir nepakankamai nuo
dugni, mane tiesiogiai įtikino pamatiniu faktu, kad destruktyvumo ir agre

1 Noriu padėkoti Socialinių mokslų tyrimų tarybai (Social Science Research Council), kuri 
paskyrė stipendiją šiai kelionei ir tyrinėjimams finansuoti.
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sijos lygį daugiausia determinuoja kultūra. Aš susidūriau su grupe, kurios 
nuolatinis narių skaičius buvo maždaug 800 žmonių, pavyko sužinoti tik apie 
penkis kumštynių atvejus, kurios grupėje įvyko per pastaruosius penkiolika 
metų. Vidinis socialinis priešiškumas, kurio apraiškų ieškojau visomis mano 
turimomis antropologinėmis ir psichiatrinėmis priemonėmis, šioje grupėje, 
palyginti su mūsų didesne visuomene, buvo minimalus2. Jų humoras būdavo 
draugiškas, o ne piktai pašiepiantis, apkalbos atstojo laikraščius, o ne šmeižtą, 
magija, burtai, religija -  beveik viskas buvo skirta veikiau garantuoti visos 
grupės gerovę arba gydymui, o ne destruktyvumui, agresijai, kerštui reikšti. 
Per visą laiką, kol buvau kartu su grupe, nė karto nepatyriau savo atžvilgiu 
kokios nors reakcijos, kurią galėčiau pavadinti žiaurumu ar priešiškumu. Vai
kus retai bausdavo fizinėmis bausmėmis, o baltuosius žmones niekino už tai, 
kad jie žiauriai elgdavosi su savo vaikais ir artimaisiais. Net alkoholis beveik 
neapnuogindavo jokių agresyvių impulsų. Išgėrę senesni Juodosios pėdos 
genties indėnai pamiršdavo karingumą ir draugiškai atsilapodavo visiems ki
tiems nariams. Išimtys buvo tikrąja šio žodžio prasme išimtys. Si gentis toli 
gražu nebuvo silpni žmonės. Siaurės Juodosios pėdos genties nariai buvo iš
didūs, stiprūs, garbingi, savigarbos kupini indėnai. Paprasčiausiai agresyvumą 
jie visi laikė neteisingu, apgailėtinu ar beprotišku dalyku.

|sitikinau, kad net ta nedidelė dozė agresyvumo ar destruktyvumo, kokia 
būdinga eiliniam amerikiečių visuomenės nariui, o ką jau kalbėti apie kitų 
pasaulio dalių atstovus, nebūtinai yra įgimta. Antropologiniai įrodymai, atro
do, yra neišsenkamas šaltinis argumentų, kad žmogaus destruktyvumas, pik
tavališkumas, žiaurumas, ko gero, yra antrinis, reaktyvus atsakas į pamatinių 
poreikių nuslopinimą ar jiems iškilusią grėsmę.

KELI TEORINIAI PASVARSTYMAI

Kaip matėme, plačiai pritariama požiūriui, kad destruktyvumas ar skriaudos 
darymas yra antrinis arba išvestinis elgesys, o ne pirminė motyvacija. Norima 
pasakyti, jog tikimės praktiškai visada paaiškėsiant, kad priešišką ar destrukty
vų žmogaus elgesį sukėlė kokia nors nustatoma priežastis, kad jis yra reakcija

2 Šie teiginiai pirmiausia taikytini senesniems, menkesnį kultūros poveikį patyrusiems in
dividams, kurie stebėti 1939 metais. Kultūrinė aplinka nuo to laiko drastiškai pasikeitė.
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į pasikeitusią situaciją, kad jis yra produktas, o ne pirminis šaltinis. Toks įsiti
kinimas tiesiogiai prieštarauja požiūriui, kad destruktyvumas, visas ar jo dalis, 
yra kokio nors destruktyvumo instinkto tiesioginis ir pirminis produktas.

Visų panašių diskusijų atveju svarbiausia atskirti motyvaciją ir elgesį. El
gesį determinuoja daugelis jėgų, o vidinė motyvacija tėra viena iš jų. Labai 
trumpai galėčiau pasakyti, kad elgesio determinavimo teorija turėtų aprėpti 
bent šių determinančių analizę: (i) charakterio struktūros, (2) kultūros spau
dimo, (3) tiesioginės situacijos ar srities. Kitaip sakant, vidinė motyvacija tėra 
viena dalis tų trijų svarbių sričių, į kurias gilintis reikia analizuojant bet kurią 
iš pagrindinių elgesio determinančių. Tai turėdamas galvoje, galėčiau iš naujo 
suformuluoti savo klausimą taip: kaip determinuojamas destruktyvus elge
sys? Antra, ar vienintelė destruktyvaus elgesio determinantė yra paveldėta, iš 
anksto determinuota, ad hoc motyvacija? J visus šiuos klausimus iš karto, žinia, 
tegalima atsakyti a priori pagrindu. Visos įmanomos motyvacijos kartu, o ką 
jau kalbėti apie kokį konkretų instinktą, pačios savaime dar nedeterminuoja 
agresyvumo ar destruktyvumo pasireiškimo. Būtina atsižvelgti ir į kultūrinę 
situaciją, ir į tiesioginę situaciją bei kontekstą, kuriame skleidžiasi elgesys.

Problemą formuluoti galima ir kitaip. Tikrai galima įrodyti žmogaus 
destruktyvų elgesį kylant iš tokios daugybės įvairių šaltinių, kad darosi juo
kinga kalbėti apie kokį nors vieną destruktyvumo impulsą. Tai galima pa
iliustruoti keliais pavyzdžiais.

Destruktyvumas gali pasireikšti visai atsitiktinai, kai, verždamasis į tik
slą, žmogus nušluoja visus kitus jam pakeliui pasipainiojusius asmenis. Vai
kas, kuris plūkiasi bandydamas pasiekti jam per toli užkištą žaislą, nepaste
bės, kad prie jo verždamasis jis trypia kitus žaislus (233).

Destruktyvumas gali pasireikšti kaip viena iš reakcijų į pamatinę grėsmę. 
Tad kiekviena grėsmė, kad bus sutrukdyta patenkinti pamatinius poreikius, 
kiekviena grėsmė gynybinei ar kliūčių įveikimo sistemai, kiekviena grėsmė 
gyvenimo būdui apskritai, ko gero, sukels nerimo ir priešiškumo reakciją. Tai 
reiškia, kad tokia reakcija veikiausiai labai dažnai pasireikš kaip priešiškas, 
agresyvus ar destruktyvus elgesys. Šis elgesys yra iš esmės gynybinis, tai ne 
puolimas vardan puolimo, o veikiau kontrpuolimas.

Bet kokia žala organizmui, bet koks organinio irimo suvokimas veikiau
siai sukels nesaugiam asmeniui panašius grėsmės jausmus, todėl galima tikė
tis, kad jis elgsis destruktyviai, kaip kad būna daugeliu smegenų pažeidimų



9.  AR D E S T R U K T Y V U M A S  I N ST I N KT O I DI  Š K AS ? I 161

atvejų, kai pacientas paniškai stengiasi išsaugoti susvyravusią savo savigarbą 
griebdamasis pačių įvairiausių nevilties padiktuotų priemonių.

Viena agresyvaus elgesio priežastis, kurią įprasta praleisti pro akis, o jei 
ne, tai netiksliai suformuluoti, yra autoritarinis požiūris į gyvenimą (303). 
Jei asmeniui iš tikrifjų reikėtų gyventi džiunglėse, kur visi kiti gyvūnai būtų 
susiskirstę į dvi klases, tuos, kurie gali suėsti jį, ir tuos, kuriuos gali suėsti jis, 
agresyvumas taptų protingu ir logišku elgesiu. Žmonės, kuriuos apibūdiname 
kaip autoritariškas asmenybes, dažnai turbūt nesąmoningai įsivaizduoja pa
saulį kaip tokias džiungles. Vadovaudamiesi principu, kad geriausia gynyba 
yra geras puolimas, tokie žmonės pasirengę pulti, kirsti, naikinti be jokios 
akivaizdžios priežasties, o visa reakcija atrodo esanti beprasmiška, kol paaiš
kėja, kad taip buvo tiesiog laukiama numatomo kito asmens puolimo. Yra ir 
daugiau kitų gerai žinomų gynybinio priešiškumo formų.

Sadistinių-mazochistinių reakcijų dinamika šiuo metu pakankamai gerai 
išanalizuota ir jau visi supranta, kad, atrodytų, paprastos agresijos varomosios 
jėgos faktiškai gali būti itin sudėtingos. Dėl šių varomųjų jėgų apeliuoti į kokį 
nors menamą priešiškumo instinktą atrodo pernelyg paprasta. Tai pasakytina 
ir kalbant apie viską nustelbiantį troškimą valdyti kitus žmones. Horney bei 
kitų atlikta analizė parodė, kad šią sritį aiškinti instinktais yra nebūtina (198, 
448). Antrasis pasaulinis karas išmokė, kad plėšiko užpuolimas ir teisėta pa
sipiktinusiojo gynyba psichologiškai nėra tapatūs dalykai.

Sį sąrašą lengvai galėčiau tęsti. Šiuos kelis pavyzdžius pateikiu ilius
truodamas savo mintį, kad destruktyvus elgesys labai dažnai tėra simptomas, 
toks elgesys, kurį neretai sukelia daug faktorių. Jei norime tikrai paisyti di
namikos, turėtume išmokti budriai reaguoti į faktą, jog minėti poelgiai gali 
pasirodyti panašūs, ir nesvarbu, kad jie kilę iš skirtingų šaltinių. Dinaminės 
psichologijos atstovas nėra fotoaparatas ar įrašymo mechanizmas. Jam įdomu 
išsiaiškinti ne tik kas vyksta, bet ir kodėl vyksta.

KLINIKINIAI DUOMENYS

Psichoterapijos literatūroje sukaupti įprasti duomenys rodo, kad smurtas, 
pyktis, neapykanta, destruktyvūs troškimai, impulsai keršyti bei daug kitų į 
šiuos panašių impulsų būdingi praktiškai kiekvienam žmogui, nors jie gal ir
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neakivaizdūs. Patyręs psichoterapeutas rimtai netraktuos paciento teiginio, 
kad šis niekada nėra jautęs neapykantos. Jis paprasčiausiai padarys prielaidą, 
kad šis asmuo ją nuslopino arba išstūmė iš sąmonės. Neapykantą jis tikisi 
rasti kiekviename.

Tačiau bendroji psichoterapijos patirtis parodė ir tai, kad kai, užuot ten
kinę agresyvius impulsus, nesivaržydami juos aptariame, nuo jų tarsi apsiva
lome, jie prasiveržia rečiau, pašaliname jų neurotiškus, nerealistiškus kompo
nentus. Sėkmingos terapijos (arba sėkmingo augimo ir brendimo) bendras 
rezultatas labiausiai primins tuos reiškinius, kuriuos įkūnija save aktualizavę 
asmenys: i) priešiškumą, neapykantą, smurtą, piktumą, destruktyvią agresiją 
jie patiria kur kas rečiau negu vidutiniai žmonės; 2) jie nepraranda pykčio ar 
agresijos, bet jų kokybė pasikeičia, pyktis ir agresija transformuojasi į pasipik
tinimą, savęs teigimą, pasipriešinimą išnaudojimui, pyktį dėl neteisingumo, 
nesveika agresija darosi sveika; 3) sveikesni žmonės, atrodo, daug mažiau bijo 
savo pačių pykčio ir agresijos, tad įstengia išreikšti juos nuoširdžiau tada, kai 
šiuos impulsus apskritai reiškia. Smurtas turi dvi priešybes, ne vieną. Smurto 
priešybė gali būti mažiau smurto arba savo smurto suvaldymas, arba pastangos 
nebūti smurtingam. Arba tai gali būti sveiko ir nesveiko smurto priešingybė.

Tačiau šie „duomenys“ neišsprendžia smurto problemos, tad pravartu ži
noti, kad Freudas ir jo ištikimi sekėjai smurtą laiko instinktyviu, o Frommas, 
Horney ir kiti neofroidininkai prieina prie išvados, kad smurtas visai nėra 
instinktyvus.

ENDOKRINOLOGIJOS, GENETIKOS 
IR KITŲ SRIČIŲ DUOMENYS

Norint surinkti į krūvą visa, kas žinoma apie smurto šaltinius, tektų pasirausti 
ir po tuos duomenis, kuriuos sukaupė endokrinologai. Situacija ir vėl palygin
ti paprasta, kai kalbama apie žemesniuosius gyvūnus. Beveik nėra abejonių, 
kad lytiniai hormonai ir adrenalinas bei hipofizės hormonai lemia agresi
ją, dominavimą, pasyvumą, laukinišką elgesį. Bet kadangi visos endokrininės 
liaukos daro įtaką elgesiui vienu metu, kai kurie iš šių duomenų ypač sudė
tingi, tad reikia specialių žinių. Kalbant apie žmonių rūšį, šie duomenys dar 
sudėtingesni. Tačiau jų ignoruoti nevalia. Yra įrodymų, kad vyriški hormonai
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susiję su savęs teigimu, pasiryžimu ir sugebėjimu kautis, etc. Yra įrodymų, kad 
įvairūs individai išskiria įvairias adrenalino ir noradrenalino dozes ir kad šios 
cheminės medžiagos susijusios su individo polinkiu kautis, o ne sprukti bei 
kitomis savybėmis. Naujas tarpdisciplininis psichoendokrinologijos mokslas, 
aišku, pasakys mums šiuo klausimu kur kas daugiau.

Žinoma, genetikos duomenys apie pačias chromosomas ir genus, aki
vaizdu, bus ypač svarbūs. Pavyzdžiui, visai neseniai padarytas atradimas, kad 
vyrai su dviguba vyriška chromosoma (dviguba paveldimo vyriškumo doze) 
paprastai būna nesuvaldomai linkę smurtauti, atima galimybę tikėti, jog el
gesys nulemtas vien aplinkos. Pačiose taikiausiose visuomenėse su tobuliau
siomis socialinėmis bei ekonominėmis sąlygomis kai kurie asmenys bus linkę 
smurtauti vien dėl savo psichologinės konstitucijos. Žinoma, šis atradimas 
vėl iškelia plačiai svarstytą, tačiau taip ir neišspręstą klausimą: gal vyrui, ypač 
paaugliui, reikia šiek tiek smurto, gal jam reikia ko nors, su kuo jis galėtų 
kovoti, konfliktuoti? Yra įrodymų, kad, ko gero, to reikia ne tik suaugusiems 
žmonėms, bet ir kūdikiams, taip pat beždžionių mažyliams. Kokiu mastu 
toks karingumas įgimtas, kiek jis determinuotas kitų faktorių, dar reikės nu
statyti būsimiems tyrinėtojams.

Galėčiau paminėti duomenis tokių sričių kaip istorija, sociologija, va
dyba, semantika, įvairių rūšių medicininė patologija, politika, mitologija, 
psichofarmakologija bei kitos. Tačiau nereikia daugiau, kad galėtume tikrai 
pasakyti, jog klausimai, kuriuos suformulavau šio skyriaus pradžioje, yra em
piriniai, todėl galime neabejoti, kad į juos pajėgs atsakyti tolesni tyrinėjimai. 
Suprantama, įvairių sričių duomenų integravimas skatina svarstyti, ar reikė
tų sudaryti tyrinėtojų grupę, ar tai net būtina. Tačiau net ir taip atsitiktinai 
parinktų duomenų turėtų pakakti, kad išmoktume atsisakyti kraštutinės juo
da-balta poliarizacijos, skirstymo: arba viskas yra instinktas, paveldimumas, 
biologinė lemtis, arba viskas yra aplinkos poveikis, socialinės jėgos, išmoki
mas. Senoji polemika — paveldimumas ar aplinkos poveikis — dar tebegyva, 
nors jau seniai turėtų būti atgyvenusi. Aišku, kad destruktyvumo determi- 
nančių yra daugybė. Iš jų turėtume paminėti kultūrą, mokymąsi, aplinką. Gal 
ne taip akivaizdu, tačiau vis dėlto tikėtina, kad lemtingą vaidmenį vaidina 
ir biologinės determinantės, nors ir nesame iki galo tikri, koks tas vaidmuo. 
Tačiau tenka pripažinti bent tiek, jog smurtas neišvengiamai yra žmogaus 
esmės dalis jau vien todėl, kad esminiai poreikiai kartais neišvengiamai būna
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pasmerkti likti nepatenkinti, o žinome, kad žmogaus kaip rūšies psichologi
nė konstitucija lemia tai, jog į nepatenkintus poreikius neretai reaguojame 
smurtu, įniršiu, piktu kerštu.

Galiausiai nėra taip būtina rinktis tarp visagalių instinktų ir visagalės 
kultūros. Siame skyriuje pasiūlytas požiūris įveikia tokią dichotomiją ir pa
daro ją nebūtiną. Paveldimumas ar kitoks biologinis determinuotumas ne
reiškia visko arba nieko, tai -  masto, didesnio ar mažesnio determinuotumo 
klausimas. Kalbant apie žmogų, netrūksta įrodymų, kad biologinės ir paveldi
mumo determinantės veikia, tačiau daugeliui individų jų poveikis menkas, jį 
lengvai nustelbia mokymosi procesas, kultūrinės aplinkos faktorių veikimas. 
Šios determinantės ne tik silpnos, jos pasireiškia tik fragmentiškai, ne kaip 
žemesniųjų gyvūnų tvirtas ir patikimas instinktas, bet veikiau kaip jo likučiai. 
Žmogus neturi instinktų, bet atrodo, kad jis turi instinktų liekanų, „instink- 
toidinius“ poreikius, įgimtus gebėjimus bei potencijas. Negana to, klinikinė 
ir konkrečių asmenų stebėjimo patirtis dažnai patvirtina, kad šios silpnos 
instinktoidinės tendencijos yra geros, pageidautinos ir sveikos, o ne piktos ar 
ydingos, kad įmanoma ir verta labai stengtis apsaugoti jas nuo išnykimo ir 
kad tai yra pagrindinė funkcija visų kultūrų, kurias galėtume pavadinti pa
lankiomis žmogui.



Dešimtas skyrius

EKSPRESYVI NI S  ELGESI O  
K O M P O N E N T A S

Skirtumas tarp ekspresyvaus (nefunkcinio) ir kliūtis įveikiančio (instrumen
tinio, funkcinio, prisitaikomojo, tikslingo) elgesio komponentų jau gerai pa
grįstas, ypač G. Allporto, Wernerio, Arnheimo ir W. WolfFo darbuose, tačiau 
iki šiol dar nebuvo tinkamai išnaudotas kaip vertybių psichologijos matas1.

Kadangi šiuolaikinė psichologija per daug pragmatiška, ji vengia kai 
kurių sričių, nors šios jai turėtų labai rūpėti. Besirūpindama praktiniais re
zultatais, technologija ir priemonėmis, ji skandalingai mažai tegali pasakyti, 
pavyzdžiui, apie grožį, meną, pramogą, žaidimą, nuostabą, pagarbią baimę, 
džiaugsmą, meilę, laimę ir kitas „nenaudingas“ reakcijas bei aukščiausius išgy
venimus. Tokia psichologija mažai praverčia ar visai nepraverčia menininkui, 
muzikui, poetui, romanistui, humanistui, kurios nors srities žinovui, aksiolo- 
gui, teologui ar ir kitiems, atsidavusiems tikslui ar malonumui. Tai kaltinimas 
psichologijai, kad ji taip mažai pasiūlo šiuolaikiniam žmogui, kuris beviltiškai 
ieško natūralistinio arba humanistinio tikslo, arba vertybių sistemos.

Tyrinėdami ir praktiškai taikydami tokį ekspresyvinio ir funkcinio el
gesio komponentų diferencijavimą, kuris kartu yra ir skirtumas tarp „nau
dingo“ ir „nenaudingo“ elgesio, galėtume išplėsti psichologijos jurisdikciją 
šiomis pageidaujamomis kryptimis. Siame skyriuje apmetu ir tas prielaidas, 
kurios reikalingos norint atlikti svarbią užduotį -  mesti iššūkį ir suabejoti 
visuotiniu įsitikinimu, kad visas elgesys motyvuotas. Tai mėginsiu padaryti

1 Taip skirstant, reikėtų vengti kategoriškos „arba-arba“ dichotomijos. Daugeliui poelgių 
būdingas ir ekspresyvus, ir funkcinis komponentas, pavyzdžiui, ėjimas tuo pačiu metu 
turi ir tikslą, ir stilių. Bet vis dėlto nesinorėtų visai atmesti, kaip kad padarė Allportas 
ir Vernonas (8), teorinės galimybės, jog egzistuoja praktiškai vien tik ekspresyvūs aktai, 
pavyzdžiui, vaikštinėti, užuot kažkur ėjus, drovus paraudimas, grakštumas, nevykęs poza
vimas, švilpavimas, džiūgaujančio vaiko juokas, nekomunikatyvi meninė veikla, grynasis 
savęs aktualizavimas, etc.
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keturioliktame skyriuje. O šiame skyriuje konkrečiau aptariami skirtumai 
tarp ekspresyvinio ir funkcinio elgesio ir jie pritaikomi kai kurioms psicho
patologijos problemoms spręsti.

1. Funkcinis elgesys iš esmės yra tikslingas ir motyvuotas, ekspresija daž
nai nemotyvuota.

2. Funkcinį elgesį daugiau determinuoja išoriniai aplinkos ir kultūros 
kintamieji, ekspresiją daugiausia lemia organizmo būsena. Vadinasi, ekspre
syvus elgesys daug smarkiau susijęs su gelmine charakterio struktūra. Vadi
namuosius projekcinius testus tiksliau būtų vadinti „ekspresyviniais testais“.

3. Funkcinis elgesys dažniausiai būna išmoktas, ekspresyvus -  dažniau 
neišmoktas, atpalaiduotas, neslopinamas.

4. Funkcinį elgesį lengviau kontroliuoti (išstumti, suvaržyti, nuslopinti, 
sukultūrinti), ekspresyvus elgesys dažniau nekontroliuojamas, o kartais net ir 
nesukontroliuojamas.

5. Funkciniu elgesiu paprastai siekiama keisti aplinką ir ji dažnai pa
keičiama. Ekspresyviu elgesiu nieko nesiekiama. Jei jis pakeičia aplinką, tai 
įvyksta nenoromis.

6. Funkcinis elgesys paprastai susijęs su priemonėmis, jo tikslas dažniau
siai būna sumažinti grėsmę ar patenkinti poreikius. Ekspresyvumas dažnai 
būna tikslas savaime.

7. Tipišku atveju funkcinis komponentas būna sąmoningas (nors gali 
tapti ir nesąmoningas), ekspresyvus dažniau būna nesąmoningas.

8. Funkcinis elgesys reikalingas pastangų, ekspresyviam dažniausiai jų 
nereikia. Meninė išraiška, aišku, yra ypatingas ir tarpinis atvejis, kadangi 
spontaniškumo ir išraiškos šiuo atveju išmokstama (jei individui tai pavyksta). 
Išmokus galima pabandyti atsipalaiduoti.

FUNKCINIS IR EKSPRESYVUS ELGESYS

Funkcinį elgesį determinuoja, be kitų veiksnių, potraukiai, poreikiai, tikslai, 
siekiai, funkcijos ar ketinimai. Funkciškai elgiamasi, kai norima ką nors pa
daryti, pavyzdžiui, kur nors nueiti, nusipirkti maisto, išsiųsti laišką, padaryti 
lentyną, atlikti darbą, už kurį gauname atlyginimą. Pats terminas „įveikimas“ 
(296) išreiškia pastangas išspręsti problemą ar bent jau ją spręsti. Sis termi
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nas yra nuoroda kažko, esančio už individo, funkcinis elgesys nekyla pats iš 
savęs. Terminas gali nurodyti arba tiesioginius, arba pamatinius poreikius, 
arba priemones, arba tikslus, arba frustracijos sukeltą elgesį, arba tikslo sie
kiantį elgesį.

Tokio tipo ekspresyvus elgesys, kokį iki šiol aptarinėja psichologai, ap
skritai yra nemotyvuotas, nors, suprantama, jis determinuotas. (Nors eks
presyvų elgesį lemia daugelis determinančių, nebūtinai viena iš jų turi būti 
poreikio patenkinimas.) Sis elgesys tiesiog atspindi, žymi ar išreiškia kokią 
nors organizmo būseną. Iš tiesų dažniausiai jis būna tokios būsenos dalis, pa
vyzdžiui, kvailio kvailumas, sveiko žmogaus šypsena ir spyruokliuojanti eise
na, geraširdžių ir mylinčių asmenų kilni veido išraiška, dailios moters grožis, 
nevilties poza, žemas tonusas, beviltiška prislėgto žmogaus išraiška, rašysena, 
eisena, gestikuliacija, šypsena, šokio maniera etc. Visos šios išraiškos neturi 
tikslo. Jomis nieko nesiekiama. Jos nėra skirtos patenkinti poreikius2. Jos epi- 
fenomenalios.

Nors viskas, ką čia pasakėme, yra teisinga, ypatingą problemą kelia tai, 
kas iš pirmo žvilgsnio atrodo paradoksas, — būtent motyvuotos saviraiškos 
samprata. Subtilesnis asmuo gali stengtis būti sąžiningas, kilnus, malonus, 
netgi paprastas. Žmonės, kurie patyrė psichoanalizę, arba labiausiai moty
vuoti žmonės, žino, apie ką aš kalbu. Iš tiesų tai svarbiausia jų problema. 
Pripažinti save ir būti spontaniškam yra lengviausia, pavyzdžiui, sveikiems 
vaikams, ir kartu sunkiausia, pavyzdžiui, savimi abejojantiems, save tobuli
nantiems suaugusiems, ypač tiems, kurie buvo ar tebėra neurotiški. Iš tiesų 
kai kuriems saviraiška yra neįmanomas laimėjimas, pavyzdžiui, tam tikro tipo 
neuroze sergantis individas yra it aktorius, neturintis savojo „aš“ įprasta pras
me, o disponuojantis tik ištisu repertuaru vaidmenų, iš kurių jis renkasi.

Panagrinėkime porą pavyzdžių -  vieną paprastą, o kitą sudėtingą, kad 
parodytume, kokia (tariamai) prieštaringa motyvuoto, tikslingo spontanišku
mo sąvoka, būtent „atsipalaidavimas įtemptais raumenimis“, daosistinis išsi
laisvinimas. Šokėjas, bent jau neprofesionalas, labiausiai trokšta būti sponta
niškas, plaukiantis, automatiškai reaguoti į muzikos ritmą ir nesąmoningus

2 Sis teiginys nepriklauso nuo to, kaip konkrečiai formuluojama motyvacijos teorija. Pa
vyzdžiui, galime jį pritaikyti ir paprastam hedonizmui. Tad savo teiginį turėtume per
formuluoti taip: funkcinį elgesį galima girti arba peikti, už jį skirti atpildą arba bausmę, 
o tai ekspresyviam elgesiui netaikoma, bent jau tol, kol jis yra ekspresyvus.
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partnerio pageidavimus. Geras šokėjas gali leisti sau atsipalaiduoti, virsti pa
syviu instrumentu, kurį muzika formuoja ir kuriuo ji groja. Jam jau nebereikia 
trokšti, būti sau kritiškam, laikytis kokios nors krypties ar turėti savo valią. 
Pačia tikrąja ir teigiama šio žodžio prasme jis gali tapti pasyvus net šokda
mas iki išsekimo. Toks pasyvus spontaniškumas ar savo valios atsisakymas 
gali suteikti vieną didžiausių gyvenimo malonumų -  kai besisiūbuojantis ant 
banglentės leidžiasi užliejamas bangos, kai nugrimztame į palaimą atsidū
rę masažisto, slaugės, kirpėjos rankose, kai mylimės, tokį malonumą patiria 
motina, kuri nesipriešindama leidžia kūdikiui žįsti krūtį, jai įkąsti ar ant jos 
užrėplioti. Bet tik mažai žmonių gali šokti taip atsipalaidavę. Dauguma mė
gins, leis save nukreipti, save kontroliuos ir kreips į tikslą, stengsis atidžiai 
įsiklausyti į muzikos ritmą ir sąmoningai į jį pataikyti. Žiūrovo akimis jie at
rodys menki šokėjai, patys sau atrodys irgi ne ką geresni, nes jiems nepavyks 
pasimėgauti šokiu kaip gelmine užsimiršimo patirtimi, kaip savanorišku atsi
sakymu kontroliuoti save, jie šito nepatirs, nors kaip tik tokia patirtis leistų 
jiems pranokti savo pačių pastangas ir tapti spontaniškiems.

Daug šokėjų šoka gerai ir nesimokę. Bet mokymas gali ir čia padėti. Ta
čiau tai turi būti kitoks mokymas, tai mokymasis tapti spontaniškam, savo noru 
išsižadėti valios, būti natūraliam, nevalingam, nekritiškam ir pasyviam daosis- 
tiniu stiliumi, stengtis nesistengiant. Norėdami šitaip atsipalaiduoti, privalo
me „išmokti“ nusimesti trukdžius, savimonę, valią, kontrolę, „sukultūrinimą“ 
ir orumą. („Kai išsilaisvinsi iš visko, kas išoriška, visų troškimų ir aistrų, tada 
judėsi vidinio savo impulso varomas, nė nežinodamas, kad judi“, -  Laozi.)

Nagrinėjant savęs aktualizavimo prigimtį, kyla ir daugiau sudėtingų 
klausimų. Apie žmones, pasiekusius šį motyvacijos lygmenį, galima pasakyti, 
kad jų poelgiai ir kūriniai yra itin spontaniški, tiesūs, atviri, neapsimestiniai 
ir ekspresyvūs (jie gyvena, pasak Asrani, „lengvumo būsenoje“). Be to, jų mo
tyvai kokybiškai neformuoti ir todėl taip pasikeičia, taip skiriasi nuo įprastų 
saugumo, meilės ar pagarbos poreikių, kad jų netgi nederėtų vadinti tuo pačiu 
vardu (save aktualizavusių asmenų motyvams apibūdinti esu pasiūlęs terminą 
„metaporeikiai“).

Jei meilės troškimą vadiname poreikiu, tai veržimąsi aktualizuoti save 
reikėtų vadinti kaip nors kitaip, o ne poreikiu, nes šiam būdinga gausybė įvai
rių charakteristikų. Turbūt dabartinei mūsų užduočiai reikšmingiausias skir
tumas yra tas, kad meilė, pagarba ir t. t. gali būti suprantamos kaip išorinės 
savybės, kurių organizmas pats neturi, tad jų jam reikia. Savęs aktualizavimas
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nėra stoka ar trūkumas šia prasme. Tai nėra kažkas išoriška, ko organizmui 
reikia, kad jis būtų sveikas, pavyzdžiui, kaip kad medžiui reikia vandens. Savęs 
aktualizavimas yra vidinis augimas to, kas jame jau yra, tiksliau sakant, augi
mas to, kas yra pats organizmas. Kaip medžiui iš aplinkos reikia maisto, saulės, 
vandens, taip ir žmogui iš jo socialinės aplinkos reikia saugumo, meilės, pa
garbos. Bet ir pirmuoju ir antruoju atveju kaip tik nuo čia ir prasideda tikroji, 
t.y. individualybės, raida. Visiems medžiams reikia šviesos, visiems žmonėms 
reikia meilės, bet kai šios elementarios reikmės pasotintos, kiekvienas medis ir 
kiekvienas žmogus toliau vystosi savo stiliumi, unikaliai, palenkdami universa
lius poreikius unikaliems savo siekiams. Žodžiu, toliau augama iš vidaus, o ne 
iš išorės, ir paradoksalu, kad aukščiausias motyvas yra tapti nemotyvuotiems, 
nieko nesiekti, būtent elgtis grynai ekspresyviai. Arba, kitaip sakant, savęs ak
tualizavimą motyvuoja augimas, o ne trūkumas. Tai yra „antrasis naivumas", 
„išmintinga nekaltybė“, „lengvumo būsena“ (295, 314, 315). Save aktualizuo
ti galėsime tik sukūrę reikiamas prielaidas, išsprendę menkesnes, išankstines 
motyvacines problemas. Šitaip sąmoningai ir tikslingai siekiame spontaniš
kumo. Taigi aukščiausiuose žmogaus raidos lygmenyse skirtumas tarp funk
cinio ir eksprešyvaus elgesio, kaip ir daugelis kitų psichologijos dichotomijų, 
įveikiamas ir pranokstamas, o pastangos atveria kelią į savo priešybę.

VIDINĖS IR IŠORINĖS DETERMINANTĖS
Būdinga, kad funkcinį elgesį dažniau nei ekspresyvų lemia išorinės deter- 
minantės. Dažniausiai šis elgesys būna funkcinė reakcija į kritišką situaciją, 
problemą ar poreikį, kuriuos išspręsti ar patenkinti galima fiziniame ir (ar) 
kultūros pasaulyje. Galiausiai, kaip matėme, tai mėginimas kompensuoti vi
dinį trūkumą išoriniais patenkinančiais veiksniais.

Ekspresyvus elgesys priešingas funkciniam elgesiui tuo, kad jį labiau le
mia charakteris (žr. toliau). Galėtume sakyti, kad funkcinis elgesys iš esmės 
yra charakterio sąveika su nepsichiniu pasauliu ir ši sąveika leidžia vienam 
prie kito prisitaikyti darant abipusį poveikį; ekspresija iš esmės yra charak
terio struktūros ypatumų epifenomenas arba šalutinis produktas. Funkci
niame elgesyje įmanoma įžvelgti tiek fizinio pasaulio, tiek vidinio charak
terio dėsnius; ekspresyviame elgesyje -  pirmiausia psichologijos ar charak
terio dėsnius. Vykęs pavyzdys galėtų būti skirtumas tarp vaizduojamojo ir 
nevaizduojamojo meno.
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Galima suformuluoti keletą išvadų, i. Neabejotina, kad norint įgyti ži
nių apie charakterio struktūrą, naudingiau tyrinėti ekspresyvų, o ne funkcinį 
elgesį. Tai patvirtina ir dabar jau sukaupta gausi projekcinių (ekspresyvinių) 
testų patirtis. 2. Grįžtant prie amžinų diskusijų, kas yra psichologija, kaip 
geriausia ją studijuoti, yra aišku, kad prisitaikomasis, tikslingas, motyvuotas, 
kliūtis įveikiantis elgesys nėra vienintelė elgesio rūšis. 3. Toks elgesio rūšių 
išskyrimas gali būti reikšmingas ir atsakant į klausimą, kiek psichologija su
sijusi ar nesusijusi su kitais mokslais. Iš principo gamtos pasaulio tyrinėjimas 
turėtų padėti perprasti funkcinį elgesį, bet ekspresyvaus -  veikiausiai ne. Eks
presyvus elgesys, atrodo, iš esmės daugiau psichologinis, jis, ko gero, turi savo 
paties taisykles ir dėsnius, tad ir tyrinėti jį reikėtų tiesiogiai, o ne per fizinių 
bei gamtos mokslų prizmę.

RYŠYS SU IŠMOKIMU
Idealaus funkcinio elgesio paprastai išmokstama, o idealaus ekspresyvaus 
elgesio paprastai neišmokstama. Mums nereikia mokytis, kaip jaustis bejė
giams ar atrodyti sveikiems, ar būti kvailiems, ar išreikšti pyktį, nors paprastai 
turime išmokti padaryti lentyną, važiuoti dviračiu ar apsirengti. Sis kontras
tas aiškiai matyti palyginus, viena vertus, kas determinuoja reakciją atliekant 
laimėjimų testus, ir, kita vertus — atliekant Rorschacho testus. Funkcinis elge
sys nunyksta, jeigu nesulaukiama atpildo, ekspresyvus elgesys dažnai išlieka ir 
be atpildo ar pastiprinimo. Funkcinis elgesys skirtas poreikiams patenkinti, 
ekspresyvus -  ne.

GALIMYBĖ KONTROLIUOTI
Tai, kad funkcinį elgesį lemia išorinės determinantės, o ekspresyvų -  vidinės, 
matyti ir iš to, kiek elgesys paklūsta sąmoningai ar nesąmoningai kontrolei 
(slopinimui, išstūmimui, draudimui). Spontanišką ekspresyvumą itin sunku 
suvaldyti, pakeisti, paslėpti, kontroliuoti, kokiu nors būdu daryti jam įtaką. Iš 
tiesų kontrolė ir ekspresyvumas jau pačiais savo apibrėžimais yra priešybės. 
Ir tai pasakytina net apie jau minėtą motyvuotą saviraišką, nes ji yra virtinės 
pastangų išmokti nekontroliuoti rezultatas.

Rašyseną, dainavimą, šokimo, kalbėjimo, emocinių reakcijų raišką ge
riausiu atveju sąmoningai kontroliuoti įmanoma tik trumpą laiką. Neįma
noma nuolatos sąmoningai kontroliuoti savo reakcijų ar kritiškai jas vertinti.
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Anksčiau ar vėliau dėl nuovargio, išsiblaškymo, dėmesio nukrypimo ar dėl 
kitų priežasčių tokios kontrolės gniaužtai atsileidžia, ją pakeičia gelminės, 
mažiau įsisąmonintos, automatiškesnės charakterio determinantės (6). Eks
presija nėra tikrąja šio žodžio prasme visai savanoriškas elgesys. Dar vienas 
šio kontrasto aspektas yra tai, kad ekspresija nereikalinga pastangų. Funkci
niam elgesiui iš principo reikia pastangų. (Menininkas ir vėl yra ypatingas 
atvejis.)

Dabar jau metas dėl šio to perspėti. Lengva klaidingai patikėti, kad 
spontaniškumas ir ekspresyvumas visuomet pozityvūs, o visokia kontro
lė -  neigiama ir nepageidaujama. Taip nėra. Iš tiesų, elgdamasis ekspresyviai, 
žmogus jaučiasi maloniau, džiaugsmingiau, garbingiau, toks elgesys reika
lauja mažiau pastangų negu savikontrolė, tad šiuo požiūriu jis pageidautinas 
tiek pačiam individui, tiek ir jo tarpasmeniniams santykiams, pavyzdžiui, 
kaip parodė Jourardas (217). Tačiau esama kelių savikontrolės ar slopinimo 
prasmių, ir kai kurios iš jų visai pageidaujamos ir sveikos, o ką jau pasakyti 
apie tas, kurios būtinos norint palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu. Kontrolė 
nebūtinai turi reikšti, kad pamatiniai poreikiai frustruojami ar atsižadama 
juos tenkinti. Turiu galvoje vadinamąją „apoloniškąją kontrolę“, kai nė kiek 
neabejojama, kad poreikius būtina patenkinti. Ši kontrolė tik padaro jų tenki
nimą daugiau, o ne mažiau džiaugsmingą, pavyzdžiui, deramas susivaldymas 
(seksas), gracingumas (šokis, plaukimas), suestetinimas (maistas ir gėrimas), 
stilizavimas (sonetai), ceremoningumas, sakralizavimas, sukilninimas, užuot 
tiesiog atlikus tai, ką darai, atlikti gerai.

Ir dar -  tai turėtume nuolat kartoti -  sveikas žmogus ne vien sponta
niškas. Jis turėtų mokėti būti ekspresyvus tada, kai nori. Jis privalo išmokti 
atsipalaiduoti. Jis privalo išmokti nusimesti varžtus, slopinimą, savigyną, kai 
jam atrodo, kad šito trokšta. Bet lygiai taip jis privalo sugebėti save kon
troliuoti, mokėti atidėti malonumus, būti mandagus, vengti skaudinti, mo
kėti patylėti, pažaboti savo impulsus. Jis privalo sugebėti būti dionisiškas 
arba apoloniškas, stojiškas arba epikūrietiškas, ekspresyvus arba funkciona
lus, valdomas arba nevaldomas, save atskleidžiantis arba save paslepiantis, 
mokantis pramogauti ir kartu atsisakyti pramogų, mokantis mąstyti apie 
dabartį ir apie ateitį. Sveikas arba save aktualizuojantis asmuo yra iš esmės 
įvairiapusiškas, jis praradęs kur kas mažiau žmogiškųjų savybių negu vidu
tinis žmogus. Jo reakcijų arsenalas nepalyginti turtingesnis, nes jis kur kas
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toliau paėjęs keliu, vedančiu j tikrąjį žmogiškumą, t.y. jis išsaugojęs visas 
savo žmogiškąsias galias.

POVEIKIS APLINKAI
Funkciniu elgesiu dažniausiai stengiamasi keisti pasaulį, paprastai jis daugiau 
ar mažiau sėkmingai jį ir keičia. Ekspresyvus elgesys, antra vertus, aplinkai 
nedaro jokio poveikio. Tais atvejais, kai jis daro kokį poveikį, šis nėra iš anks
to sumanytas, sąmoningas, tikslingas, tai -  savaiminis poveikis.

Pavyzdys gali būti besikalbantis žmogus. Tarkime, jis yra komersantas, 
kuris užmezga pokalbį tikėdamasis gauti užsakymą, tad pokalbis sąmoningai, 
tikslingai pradedamas siekiant būtent šio tikslo. Bet komersanto bendravimo 
maniera, jam pačiam nesuvokiant, gali būti priešiška ar snobiška, ar arogan
tiška, dėl to jis gali prarasti užsakymą. Tad ekspresyviniai jo elgesio aspektai 
gali paveikti aplinką, tačiau pažymėkime, kad kalbantysis nesiekė padaryti 
poveikio, jis nesistengė pasirodyti arogantiškas ar priešiškas, jis net nesuvokė, 
kad tokį įspūdį padarė. Ekspresyvaus elgesio poveikis aplinkai, jei apskritai 
toks yra, nėra motyvuotas, tikslingas ir yra epifenomenalus.

PRIEMONĖS IR TIKSLAI
Funkcinis elgesys visada instrumentinis, jis visada yra priemonė siekiant ko
kio nors motyvuoto tikslo. Ir atvirkščiai, bet koks tikslo ir priemonių sąvoko
mis apibūdinamas elgesys (išskyrus anksčiau aptartą išimtį, kai savanoriškai 
atsisakoma elgtis funkciškai) turėtų būti laikomas funkciniu.

Antra vertus, įvairios ekspresyvaus elgesio formos yra arba visai nesu- 
sijusios nei su tikslais, nei su priemonėmis, pavyzdžiui, žmogaus rašysena, 
arba panašėja į elgesį, kuris ir yra tikslas sau, pavyzdžiui, dainavimas, pasi
vaikščiojimas, tapyba, improvizavimas prie fortepijono ir t. t.3 Tai išsamiau 
bus aptariama keturioliktame skyriuje.

3 Mūsų pernelyg pragmatiškoje kultūroje instrumentiškumo dvasia kartais persmelkia net 
aukščiausius išgyvenimus, tokius kaip meilė („tai juk įprasta, visi tai daro“), sportas („pa
deda virškinti“), išsilavinimas („nes garantuos didesnį atlyginimą“), dainavimas („išla
vina krūtinės ląstą“), hobiai („atsipalaidavimas gerina miegą“); geras oras („...palankus 
verslui“), skaitymas („negaliu atsilikti nuo gyvenimo“), švelnumas („negi nori, kad tavo 
vaikas būtų neurotikas?“), geraširdiškumas („mesk savo duonos į vandenis...“), moks
las („nacionalinė gynyba!“), menas („...neabejotinai pagerino amerikietiškąją reklamą“), 
dosnumas („...jei neaukosi, pavogs tavo sidabrinius stalo įrankius“).
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FUNKCINIS ELGESYS IR SĄMONINGUMAS
Grynas ekspresyvumas būna nesąmoningas, bent jau ne visiškai sąmonin
gas. Paprastai mes nesuvokiame, kokia mūsų eisena, kaip mes atsistojame, 
šypsomės ar juokiamės. Suprantama, kad savo raiškos stilių galime išvysti 
nufilmuotoje juostoje, išgirsti fonografo įraše, jį gali perteikti karikatūros, pa
mėgdžiojimas. Bet tai išimtys ar bent jau nebūdinga savo stiliaus suvokimo 
forma. Tokie sąmoningi ekspresyvūs veiksmai kaip drabužių, baldų, šukuose
nos pasirinkimas laikomi ypatingais, neįprastais arba tarpiniais atvejais. Ta
čiau funkcinis elgesys gali būti ir paprastai būna visiškai sąmoningas. Kai jis 
nesąmoningas, jis laikomas išimtiniu ar neįprastu.

ATSIPALAIDAVIMAS IR KATARSIS;
NEUŽBAIGTAS VEIKSMAS;
PASLAPČIŲ SAUGOJIMAS

Yra ypatingos rūšies elgesys, kuris iš esmės yra ekspresyvus, bet vis dėlto šiek 
tiek naudingas organizmui, kartais naudingas net tiek, kad jo pageidaujama. 
Levy’is pavadino šį elgesį atsipalaidavimu. Galbūt keikimasis arba panašios 
pykčio išraiškos yra geresni pavyzdžiai negu Levy’io pasiūlyti techniškes- 
ni pavyzdžiai (271). Keikimasis aiškiai yra ekspresyvus elgesys, kadangi jis 
atspindi organizmo būseną. Tai nėra įprastas funkcinis elgesys, skirtas pa
tenkinti pamatinį poreikį, tačiau jis gali patenkinti kita prasme. Atrodo, kad 
keikiantis gaunamas šalutinis poveikis — pakinta paties organizmo būklė.

Veikiausiai apie visą panašų išsikrauti leidžiantį elgesį apskritai galėtume 
pasakyti, kad jis padeda organizmui jaustis patogiau sumažindamas įtampą, nes 
jis (1) leidžia užbaigti neužbaigtą veiksmą, (2) suteikia galimybę išsiveržti susi
kaupusiems priešiškumui, nerimui, susijaudinimui, džiaugsmui, ekstazei, meilei 
ar kitoms įtampą keliančioms emocijoms per motorinį, vartojimo pobūdį turintį 
veiksmą ar (3) tampa grynuoju veiksmu, teikiančiu malonumą sveikam organiz
mui. Tokią pačią funkciją atlieka ir atsivėrimas (217) bei paslapčių saugojimas.

Labai panašu, kad katarsis, kaip jį pirmieji apibrėžė Breueris ir Freu- 
das, iš esmės tėra sudėtingesnis iškrovos elgesio variantas. Katarsį taip pat 
galima apibūdinti kaip laisvą (ir tam tikra prasme pasitenkinimą suteikian
čią) išraišką sutrukdyto, neužbaigto veiksmo, kuris, kaip ir visi sutrukdyti
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veiksmai, atrodo, turi būti išreikštas. Tokia pačia palengvėjimą suteikiančia 
iškrova gali tapti paprasta išpažintis bei paslapties atskleidimas. Gali būti, 
kad išsami psichoanalitinė įžvalga, jei pakankamai apie ją žinotume, irgi pa
sirodytų esanti vienas iš atsipalaidavimo arba veiksmo užbaigimo reiškinių.

Pageidautina atskirti tuos tvirtai įsišaknijusius poelgius, kurie yra grės
mes įveikiančios reakcijos, nuo tų, kurie tėra paprasti ir neemocionalūs po
linkiai užbaigti pusiau tebaigtą veiksmą ar veiksmų virtinę. Pirmieji susiję su 
grėsme, iškilusia pamatinių, dalinių ir/ar neurotinių poreikių patenkinimui 
ir su jų tenkinimu. Tad jie tikrai priklauso motyvacijos teorijos jurisdikcijai. 
Antrieji veikiausiai yra ideomotoriniai reiškiniai, kurie savo ruožtu glaudžiai 
susiję su tokiais neurologiniais ir fiziologiniais kintamaisiais kaip cukraus kie
kis kraujyje, adrenalino išsiskyrimas, autonominis sujaudinimas bei refleksų 
tendencijos. Tad stengiantis suprasti, kodėl mažylis su tokiu malonumu šo
kinėja ant spyruoklinio čiužinio, verčiau galvoti ne apie jo motyvus, bet apie 
tai, kad jo fiziologinei būklei reikia būtent tokios motorinės raiškos. Žinoma, 
atidėliodamas veiksmą, nebūdamas savimi, slėpdamas tikrąją savo prigimtį, 
žmogus patiria įtampą tarsi žvalgybininkas priešo užnugaryje. Būdamas savi
mi, būdamas natūralus, jis pavargsta ir išsenka kur kas mažiau. Save tausoja
me ir elgdamiesi sąžiningai, būdami atsipalaidavę bei neapsimetinėdami.

KARTOJIMO REIŠKINIAI;
ATKAKLŪS NESĖKMINGI MĖGINIMAI 
IŠSPRĘSTI PROBLEMĄ; DETOKSIKACIJA

Traumą patyrusio neurotiko pasikartojantys košmarai, iš miego priverčiantys 
pašokti įgąsdinto vaiko (ar suaugusiojo) sapnai, vaiko chroniškas žavėjimasis 
kaip tik tuo, ko jis labiausiai bijo, tikai, ritualai ir kiti simboliniai aktai, diso- 
ciaciniai aktai, neurotiniai „išsišokimai“ - tai vis kartojimo reiškiniai, kuriuos 
reikia specialiai paaiškinti4. Apie šių reiškinių svarbą galime spręsti iš to fak

4 Čia apsiribojame simboliniais aktais įveikdami pagundą pasinerti į masinančią ir ne
abejotinai mums reikšmingą simbolizmo apskritai problemą. Kalbant apie sapnus, aišku, 
kad, be čia paminėto tipo, yra sapnų, kurie pirmiausia yra funkciniai (t.y. paprastas norų 
išsipildymas), ir sapnų, kurie pirmiausia yra ekspresyvūs (t.y. nesaugumą išreiškiantys 
sapnai, sapnai-projekcijos). Pastarieji sapnai teoriškai turėtų būti panaudojami kaip spe
cialios rūšies projekciniai ar ekspresyviniai testai nustatant charakterio struktūrą.
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to, kad Freudas jautė esant būtina dėl jų pakoreguoti kai kurias pamatines 
savo teorijas. Keletas šiuolaikinių autorių, pavyzdžiui, Fenichelis (129), Kubie 
(245) ir Kasaninas (223), nurodė, kaip galbūt būtų galima išspręsti šią pro
blemą. Tokius poelgius jie traktuoja kaip pasikartojančias pastangas, kartais 
sėkmingesnes, bet dažniau nesėkmingas išspręsti šią beveik neišsprendžiamą 
problemą. Tokį elgesį galima palyginti su formą praradusiu, tačiau beviltiškai 
toliau besikaunančiu boksininku, kuris atkakliai pakyla nuo grindų tik tam, 
kad jį dar ir dar kartą partrenktų. Trumpai sakant, tokiais poelgiais orga
nizmas atkakliai, kartais beviltiškai, stengiasi išspręsti problemą. Manytume, 
kad tokius poelgius reikėtų laikyti funkciniais ar bent jau pastangomis įveikti 
kliūtis.Tokie poelgiai skiriasi nuo paprastų perseveracijų, katarsio ar iškrovos, 
nes jie tik užbaigia neužbaigtą veiksmą, išsprendžia neišspręstą problemą.

Vaikas, įgąsdintas dažnų pasakų apie vilkus, kai kada grįš prie vilko vaiz
dinio žaisdamas, kalbėdamas, klausinėdamas, kurdamas istorijas, piešdamas. 
Galima sakyti, kad vaikas „nukenksmina“ arba „nujausmina“ problemą. Toks 
rezultatas pasiekiamas todėl, kad vaikas, dažnai atkurdamas šį vaizdinį, tarsi 
jį „prisijaukina“, patiria iškrovą ir katarsį, jis „perdirba“ šį gąsdinantį vaizdinį, 
jis liaujasi reaguoti į jį kaip į katastrofą, pamažu susikuria gynybinius me
chanizmus, išmėgina įvairius baimės įveikimo metodus ir praktiškai pritaiko 
sėkmingus, etc.

Galėtume tikėtis, kad kompulsyvus kartojimas liausis išnykus jį sukė- 
lusioms determinantėms. Tačiau ką galima pasakyti apie tuos kartojamus 
veiksmus, kurie neišnyksta? Atrodytų, kad tokiais atvejais pastangos įveikti 
kompulsyvumą nesėkmingos.

Akivaizdu, kad nesaugus asmuo neįstengia geruoju susitaikyti su pralai
mėjimu. Jis priverstas mėginti dar ir dar, kad ir kokios beprasmiškos būtų jo 
pastangos. Čia derėtų prisiminti Ovsiankinos (367) ir Zeigarnik (493) ekspe
rimentus su neužbaigtomis užduotimis, kitaip sakant, neišspręstų problemų 
perseveraciją. Naujesni darbai parodė, kad tokios tendencijos išryškėja tik 
tada, kai iškyla grėsmės asmenybės branduoliui, būtent, kai nesėkmė reiškia 
saugumo, savigarbos, prestižo ar pan. netekimą. Remdamiesi šiais eksperi
mentais, atrodytų, pagrįstai savo formuluotę galime papildyti panašia išlyga. 
Nuolatinio veiksmų kartojimo, tai yra nesėkmingo funkcionalumo, reikėtų 
laukti tada, kai iškyla grėsmė pamatiniams asmenybės poreikiams ir kai or
ganizmas neranda sėkmingo šios problemos sprendimo.
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Skirtumas tarp sąlygiškai ekspresyvių ir sąlygiškai funkcionalių perse- 
veracijų ne tik suskirsto vientisą poelgių klasę į dvi poklases, bet ir gerokai 
išplečia šias naujai išskirtas. Matėme, kad antraštės „ekspresyvi perseveracija“ 
ar „paprastas veiksmo užbaigimas“ suponuoja ne tik iškrovą bei katarsį, bet 
veikiausiai ir motorinį nerimą, susijaudinimo — malonaus ar nemalonaus -  
išraiškas bei ideomotorinius polinkius. Lygiai taip galima (ir net naudinga) 
sampratai „kompulsyvus funkciškumas“ priskirti tokius reiškinius kaip ne
įveiktas įžeidimo ar pažeminimo jausmas, nesąmoningas pavydas bei pa
vyduliavimas, nuolatinės pastangos kompensuoti nevisavertiškumo jausmą, 
kompulsyvus ir nesiliaująs latentinių homoseksualų partnerių kaitaliojimas 
bei kitos panašios tuščios pastangos pašalinti grėsmę. Galėtume net daryti 
prielaidą, kad tinkamai konceptualiai modifikavę pačią neurozę, ją irgi galė
tume priskirti šiai reiškinių grupei.

Žinia, būtina neužmiršti, kad diferencinės diagnozės problemos šitaip 
neišsprendžiame, tai yra neatsakome į klausimą, ar šis konkretus pasikarto
jantis konkretaus asmens sapnas yra ekspresyvus, kompulsyvus ar ir ekspresy
vus, ir kompulsyvus? Murray’aus sąraše pateikiama daugiau pavyzdžių5.

NEUROZĖS APIBRĖŽIMAS

Dabar jau visuotinai sutariama, kad klasikinė neurozė, ir kaip visuma, ir kaip 
atskiri neurotiniai simptomai, paprastai yra funkciniai mechanizmai. Vienas 
didžiausių Freudo įnašų buvo tai, kad jis parodė, jog neurotiniai simptomai 
turi funkcijas, tikslus, siekius, jog jais pasiekiama įvairių rezultatų (pirminės 
naudos).

Tačiau tiesa ir tai, kad daug simptomų, kurie iš tiesų yra ne funkciniai, 
instrumentiniai ar tikslingi, bet veikiau ekspresyvūs poelgiai, taip pat buvo

5 Nesąmoningi poreikiai paprastai pasireiškia sapnais, vizijomis, emociniais proveržiais, 
neapgalvotais poelgiais, kalbos ir rašto riktais, išsiblaškymo gestais, juoku, nesuskai
čiuojamomis užmaskuotomis formomis, kurios sumišusios su priimtinais (sąmoningais) 
poreikiais, kompulsijomis, racionalizuotais jausmais, projekcijomis (iliuzijomis, apgau
lėmis, įsitikinimais), visais simptomais (ypač isterinės konversijos simptomais), vaikų 
žaidimais, regresijomis, žaidimu su lėlėmis, istorijų kūrimu (TAT), paišymu pirštu, žmo
gaus figūros piešimu, fantazijomis. Kada nors prie šio sąrašo pridursime ritualus, cere
monijas ir liaudies pasakas.
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vadinami neurotiškais. Atrodytų, kur kas naudingiau ir ne taip painu būtų 
vadinti neurotiškais tik tuos poelgius, kurie pirmiausia padeda įveikti kliūtis 
arba yra funkciniai, o daugiau ekspresyvinio pobūdžio poelgius reikėtų va
dinti ne neurotiškais, bet kaip nors kitaip (žr. toliau).

Yra gana paprastas, bent teoriškai, testas atskirti simptomus, kurie iš tiesų 
neurotiški, t.y. funkciški, tikslingi ar instrumentiniai, nuo tų simptomų, ku
rie pirmiausia ekspresyviniai. Jeigu neurotinis simptomas turi funkciją, daro 
asmeniui tam tikrą darbą, nesunku numatyti, kad asmeniui geriau turėti šį 
simptomą. Jei būtų įmanoma „išrauti“ tikrai neurotišką paciento simptomą, 
tai, pasak teorijos, taip padarytume jam kokią nors žalą, jis, ko gero, pajustų 
nerimą, jo psichologinė pusiausvyra smarkiai sutriktų. Tai būtų tas pat, kas 
išlupti akmenį iš pamatų, ant kurių pastatytas namas. Jei namas tikrai stovi 
ant šių pamatų, išrišti tą akmenį pavojinga, net jei jis aptrupėjęs ar apiręs, net 
jei ne toks patvarus kaip kiti akmenys6.

Antra vertus, jeigu simptomas nėra iš tiesų funkciškas, jei jis nevaidina 
kokio nors gyvybiškai reikšmingo vaidmens, jo atsikratęs, asmuo psichologi
nės žalos nepatirs, pacientui tai tik naudinga. Kaip tik tuo grindžiamas vienas 
iš įprastų griežtos simptomų terapijos kritikos aspektų, t.y. remiamasi prie
laida, kad simptomas, kuris stebėtojui atrodo visiškai nenaudingas, faktiškai 
vaidina svarbų vaidmenį paciento psichinėje ekonomikoje, tad kol simptomų 
terapeutas tiksliai nenustatė jo vaidmens, negalima elgtis su šiuo simptomu 
neapdairiai.

Noriu pasakyti, kad nors simptomų terapija yra tariamai pavojinga tik
rai neurotiniams simptomams, ji nekelia jokio pavojaus tiems simptomams, 
kurie tėra ekspresyvūs. Pastaruosius galima išrauti be jokių padarinių, ir tai 
pacientui bus tik naudinga. Tai implikuoja svarbesnį simptomų terapijos 
vaidmenį, negu dabar norėtų pripažinti psichoanalitikai (463,487). Kai kurie 
hipnozės terapeutai ir elgesio terapeutai neabejoja, kad simptomų terapijos 
keliama grėsmė buvo smarkiai išpūsta.

6 Mekeelis pateikia vykusį pavyzdį: moteriai, kurią ištiko isterinis paralyžius, pranešė jos 
diagnozę. Po kelių dienų ją ištiko visiškas kolapsas, o paralyžius išnyko. Kolapso būklės ji 
ilgokai išbuvo ligoninėje. Paralyžius nepasikartojo, tačiau ją ištiko isterinis aklumas (in
formacija iš privačių šaltinių). „Elgesio terapeutai“ pastaruoju metu pasiekę stulbinamai 
gerų rezultatų ir pašalina simptomus be padarinių. Pats simptomų pakeitimo reiškinys 
gal ir nėra toks dažnas, kaip tikėjosi psichoanalitikai.
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Visa tai taip pat rodo, kad neurozę buvo įprasta suprasti pernelyg pri
mityviai. Visų neurotiškų asmenybių būna ryškūs ir ekspresyvūs, ir funkci
niai simptomai. Juos skirti taip pat svarbu, kaip svarbu skirti priežastį ir pa
sekmę. Tad neurotiką kankinantis bejėgiškumo jausmas paprastai ir sukelia 
įvairias reakcijas, kuriomis asmuo stengiasi šį jausmą įveikti ar bent išmokti 
su juo gyventi. Šios reakcijos tikrai funkcinės. Tačiau bejėgiškumo jausmas 
pirmiausia yra ekspresyvus, asmeniui jis nėra naudingas. Su juo žmogus susi
taiko kaip su duotybe, su pirminiu faktu, į kurį jis gali tik reaguoti.

KATASTROFIŠKAS PALŪŽIMAS;
BEVILTIŠKUMAS

Kartais taip susiklosto, kad visos gynybinės organizmo pastangos žlunga. Tai 
įvyksta arba dėl to, kad iš išorės užgriūvančios grėsmės tampa neįveikiamos, 
arba dėl to, kad gynybiniai organizmo ištekliai pasirodo esą per menki.

Goldsteino (160) atlikta gelminė pacientų su pažeistomis smegenimis 
analizė pirmą kartą aiškiai parodė skirtumą tarp grėsmei įveikti skirtų reakci
jų, nesvarbu, kokios silpnos jos būtų, ir katastrofiško palūžimo, kuris įvyksta, 
kai tampa neįmanoma arba nenaudinga įveikti kliūtis.

Tokio palūžimo pavyzdžiais gali būti fobijų kankinamo asmens elgesys 
jam patekus į situaciją, kurios bijo (260), reakcijos į traumuojančias patirtis 
(222) etc. Galbūt dar akivaizdesnis pavyzdys -  paniškai chaotiškas vadina
mųjų neurotiškų žiurkių elgesys (285). Šie gyvūnai, aišku, nėra neurotiški 
jokia griežta šio termino prasme. Neurozė yra organizuota reakcija. Tokių 
žiurkių elgesys visiškai pakrikas.

Negana to, kitas katastrofiško palūžimo bruožas yra tai, kad toks el
gesys nefunkcionalus, betikslis, kitaip sakant, jis veikiau ekspresyvus negu 
įveikiantis grėsmę. Tad nereikėtų jo laikyti neurptiniu elgesiu, geriau tiktų jį 
vadinti kokiu specialiu terminu, kaip katastrofiškas palūžimas, dezorganizuo
tas elgesys, dirbtinai sukelti elgesio sutrikimai etc.Tačiau Klee (233) siūlo kitą 
interpretaciją.

Kitas tokios rūšies ekspresijos atvejis, kurį dera skirti nuo neurotiško 
funkcinio elgesio, yra gilus beviltiškumas ar nusivylimas, kokį kartais stebime 
išgyvenant beždžiones ar žmones (304), patyrusius ištisą virtinę nusivylimų,
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deprivacijų bei traumų. Šie žmonės gali prieiti prie to, kad paprasčiausiai 
liausis stengęsi, daugiausia todėl, jog nebematys jokios naudos. Jei žmogus 
nieko nesitiki, jis už nieką nekovoja. Galbūt, pavyzdžiui, paprasto šizofreni- 
ko apatiją galima interpretuoti kaip beviltiškumo ar ryžto praradimo išraiš
ką -  labiau kaip atsisakymą spręsti problemą negu kokią nors konkrečią šio 
atsisakymo formą. Apatiją kaip simptomą galima tikrai atskirti nuo audrin
go katatoniko elgesio ar paranoidinio šizofreniko kliedesių. Jų elgesys kaip 
tik atrodytų esąs tikrosios grėsmės įveikimo reakcijos, tad jos rodytų, kad ir 
paranoikas, ir katatonikas šizofrenikas dar tebekovoja, vis dar viliasi. Tiek 
teoriškai, tiek praktiškai jų prognozė geresnė.

Lygiai taip diferencijuotai reikia nagrinėti ir savižudiškus asmenų im
pulsus, mirtinomis ligomis sergančių ir ne taip sunkiai sergančių asmenų 
reakcijas. Visais šiais atvejais išsižadėjimas pastangų kovoti smarkiai lemia 
paciento ligos prognozę.

PSICHOSOMATINIAI SIMPTOMAI

Mūsų aptarta skirtis turėtų itin praversti psichosomatinės medicinos srityje. 
Būtent šioje srityje pernelyg naivus Freudo determinizmas atnešė daugiausia 
žalos. Freudas padarė klaidą sutapatindamas „determinuotą“ elgesį su „nesą
moningai motyvuotu“, tarsi nebūtų jokių kitų elgesio determinančių; visokį 
užmiršimą, visus kalbos riktus, apsirikimus rašant jis laikė nulemtais tik nesą
moningų motyvų. Nedeterministo gėdos ženklu jis paženklindavo kiekvieną, 
kuris drįsdavo tarti, kad užmiršimas ir panašūs reiškiniai gali būti nulemti 
kitų determinančių. Iki šiol nė vienas psichoanalitikas dar neįstengia sugal
voti jokio kito paaiškinimo, išskyrus nesąmoningą motyvaciją. Toks neurozės 
supratimas nebūtinai visiškai ydingas neurozės srityje, kadangi praktiškai visi 
neurotiniai simptomai turi nesąmoningą motyvaciją (suprantama, šalia kitų 
determinančių).

Psichosomatikos srityje toks požiūris sukėlė geroką painiavą, kadangi 
gana daug somatinių reakcijų neturi tikslų ar funkcijų ir nėra motyvuotos nei 
sąmoningai, nei nesąmoningai. Tokios reakcijos kaip aukštas kraujo spaudi
mas, vidurių užkietėjimas, skrandžio opos etc. dažniau būna sudėtingų psi
chinių ir somatinių procesų grandinių šalutiniai produktai ar epifenomenai.
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Niekas niekada bent jau nepradėjo nuo to, kad trokštų skrandžio žaizdų, 
padidėjusio kraujo spaudimo, infarkto, sukelto vainikinių arterijų trombozės 
(aš kol kas nekalbu apie antrinės naudos veiksnį). Asmuo gali trokšti tokių 
dalykų kaip nuslėpti nuo pasaulio polinkius į pasyvumą, nuslopinti agresyvius 
polinkius, vadovautis kokiu nors ego idealu -  už visa tai tenka mokėti somati
ne kaina, tačiau ši kaina, savaime suprantama, nėra numatyta ir jos tikrai ne
trokštama. Kitaip sakant, tokie simptomai paprastai neduoda jokios pirminės 
naudos, priešingai, negu bendrieji neurozės simptomai. Puikus pavyzdys gali 
būti Dunbaro atlikti asmenų, kuriuos dažniau už kitus persekioja nelaimingi 
atsitikimai, tyrinėjimai. Dėl savo nerūpestingumo, amžino skubėjimo, aplai
dumo ir valkatiško gyvenimo būdo jie iš tiesų dažniau susilaužo kaulus, bet 
lūžiai nėra jų tikslas, tai veikiau jų lemtis. Sulaužyti kaulai neatlieka jokių 
funkcijų, nieko gero šiems asmenims neatneša.

Tarkime, kad įmanoma (nors ir ne itin tikėtina), jog minėti somatiniai 
simptomai gali būti kilę kaip neurotiškas pirminės naudos siekimas. Tokiu 
atveju verčiau juos vadinti tuo, kas jie yra, -  konversiniais ar, plačiau kalbant, 
neurotiniais simptomais. O somatinius simptomus, kurie yra nenumatyta 
neurotinių procesų somatinė kaina ar jų epifenomenai, geriau pavadinti kaip 
nors kitaip, pavyzdžiui, fizioneurozėmis ar, kaip siūlėme, ekspresyviais so
matiniais simptomais. Šių neurotinių procesų šalutinių padarinių nereikėtų 
painioti su pačiu procesu.

Užbaigdami šį svarstymą, galime paminėti akivaizdžiausią ekspresyvaus 
tipo simptomą. Tai simptomai, kurie pasireiškia kaip bendriausia organizmo 
būsena arba faktiškai yra jos dalis, kaip antai depresija, gera sveikata, veiklu
mas, apatija. Jei asmuo prislėgtas, jis prislėgtas visas. Jei jam užkietėja vidu
riai, tai aiškiai -  ne funkcinis, bet ekspresyvus simptomas (nors visiškai aišku, 
kad kito paciento atveju tas pats simptomas gali būti funkcinis, pavyzdžiui, 
atsisakydamas tuštintis, vaikas nesąmoningai parodo savo priešiškumą jam 
įkyrinčiai motinai). Tą patį galime pasakyti apie apetito ar kalbos praradimą 
apatijos atveju, apie gerą raumenų tonusą esant puikiai sveikatai, apie nervin
gai trūkčiojančius emociškai nesaugaus asmens judesius.

Pasiremkime Sontago (433) straipsniu, kad parodytume, jog įmanomos 
įvairios kitokios psichosomatinių sutrikimų interpretacijos. Jis analizuoja 
konkretų atvejį -  moterį, kenčiančią nuo itin smarkios jos veidą darkančios 
aknės. Tiek išbėrimas pirmąkart, tiek dar triskart pasikartoję šios odos ligos
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epizodai sutapo su stipriais emociniais stresais ir konfliktais, kilusiais dėl sek
sualinių problemų. Visus tris kartus ją išberdavo būtent tokiu metu, kai mote
riai tekdavo susilaikyti nuo seksualinio kontakto. Gali būti, jog aknė kaip tik 
buvo nesąmoningai išprovokuota troškimo išvengti seksualinės problemos ir 
galbūt, teigia Sontagas, buvo moters sau paskirta bausmė už ketinimą daryti 
tai, ko nederėjo. Kitaip sakant, tai galėjo būti tikslingas procesas. Neįmanoma 
tuo įsitikinti remiantis tik vidiniais įrodymais. Pats Sontagas sutinka, kad šis 
epizodas galėjo būti ir atsitiktinumų grandinė.

Tačiau galėjo jis būti ir bendresnio organizmo sutrikimo, sukelto kon
flikto, streso, nerimo, išraiška, būtent bėrimas galėjo būti ekspresyvus simpto
mas. Sontago straipsnis neįprastas vienu atžvilgiu. Autorius aiškiai pripažįs
ta, kad šis atvejis tikra esminė dilema, nes aknę galima alternatyviai aiškinti ir 
kaip ekspresyvinį, ir kaip funkcinį simptomą. Dauguma autorių, turėdami ne 
daugiau duomenų kaip Sontagas, leido sau padaryti kokią nors išvadą: vieni 
įsitikinę, kad tai neurotinis simptomas, kiti ne mažiau atkakliai neigia, kad šis 
simptomas neurotinis.

Negaliu įsivaizduoti geresnio būdo priminti, kaip svarbu būti kuo atsar
gesniems priskiriant tikslingumą reiškiniams, kurie gali būti tiesiog atsitik
tinumas, kaip pasitelkti šį atvejį, gaila tik, kad man nepavyko nustatyti, iš 
kokio šaltinio yra duomenys apie šį pacientą. Psichoanalizės pacientas buvo 
vedęs vyriškis, kenčiąs nuo stipraus kaltės jausmo dėl slapto seksualinio ryšio 
su meiluže. Jis prisipažino, kad kai aplankydavo savo draugužę, jį smarkiai 
išberdavo, bet tik tais konkrečiais atvejais. Dauguma praktikų, laikydamiesi 
populiarių šiuolaikinės psichosomatinės medicinos pažiūrų, darytų prielaidą, 
kad tai neurotiška reakcija, kad šitaip instrumentiškai pacientas baudžia save. 
Tačiau atidžiau jį apžiūrėjus, paaiškėjo ne tokie ezoteriški faktai. Pasirodo, 
draugužės lovoje knibždėte knibždėjo blakių!

LAISVOS ASOCIACIJOS KAIP IŠRAIŠKA

Tą pačią diferenciaciją galėtume pritaikyti ir toliau aiškindami laisvų asocia
cijų procesą. Jei aiškiai suvoktume, kad laisvos asociacijos yra ekspresyvinis, 
o ne funkcinis, įveikiantis grėsmę reiškinys, mes kur kas geriau suprastume ir 
tai, kodėl laisvų asociacijų metodas veiksmingas.
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Prisiminus, kad didinga psichoanalizės teorijos struktūra, taip pat be
veik visos teorijos ir praktikos paremtos laisvų asociacijų veikimu, atrodo 
fantastiška, jog šis veikimas taip menkai išanalizuotas. Šia tema praktiškai 
nėra tiriamosios literatūros, apie ją labai menkai mąstyta teoriškai. Jei laisvų 
asociacijų metodas paruošia dirvą katarsiui ir įžvalgai arba juos suteikia, ten
ka prisipažinti, kad iki šiol iš tikrųjų nežinome, kodėl.

Panagrinėkime projekcinius, tokius kaip Rorschacho, testus, nes čia mes 
jau galime lengvai analizuoti gerai žinomą išraiškos pavyzdį. Paciento per
cepcijos šiuo atveju pirmiausia išreiškia jo požiūrį į pasaulį, o ne kokias nors 
tikslingas, funkcines pastangas išspręsti problemą. Kadangi situacija pirmiau
sia yra nesustruktūrinta, šios išraiškos leidžia mums dedukcijos būdu pada
ryti daug išvadų apie jas grindžiančią (ar pro jas prasišviečiančią) charakterio 
struktūrą. Kitaip sakant, tos percepcijos, apie kurias pasako pacientas, beveik 
visiškai determinuotos jo charakterio struktūros ir beveik nedeterminuotos 
išorinės realybės reikalavimo rasti konkrečius sprendimus. Jos iliustruoja eks
presyvumą, ne funkcionalumą. Teigčiau, kad laisvų asociacijų metodas yra 
prasmingas ir naudingas kaip tik dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių prasmin
gas ir naudingas Rorschacho testas. Be to, laisvos asociacijos geriausiai veikia 
nesustruktūrintoje situacijoje, kaip ir Rorschacho testas. Jei laisvų asociacijų 
metodą pirmiausia suprantame kaip nusigręžimą nuo išorinės tikrovės tiks
lingų reikalavimų, nusigręžimą nuo tikrovės, kuri reikalauja, kad organizmas 
paklustų situacijos poreikiams, kad jis gyventų veikiau pagal fizinius negu 
psichinius dėsnius, aiškėja, kodėl adaptacijos problema reikalauja sutelkti dė
mesį į užduotį. Tai, kas padeda siekti tikslo, iškyla kaip svarbiausia. Reikala
vimai pasiekti tikslą padeda kaip organizuojantis principas, kuris surikiuoja 
atskirus organizmo gebėjimus tokia tvarka, kokia palankiausia išorinio pa
saulio iškeltai problemai išspręsti.

Būtent tai ir vadiname sustruktūrinta situacija, būtent pati situacijos lo
gika sukelia reakcijas ir tiksliai nurodo, kokios jos turi būti. Nesustruktūrinta 
situacija gerokai kitokia. Išorės pasaulis sąmoningai paverstas nesvarbiu ta 
prasme, jog jis nenurodo, aiškiai nereikalauja, kad būtų parinkti būtent tie, o 
ne kiti atsakymai. Tad galime sakyti, kad ir Rorschacho testai yra nestruktū- 
riški, kadangi vienas atsakymas beveik taip pat galimas kaip ir kitas. Žino
ma, šiuo požiūriu jie visiškai priešingi geometrijos uždaviniui, kurio situacija 
tokia struktūriška, kad įmanomas tik vienas atsakymas, nesvarbu, ką asmuo 
galvoja, jaučia ar ko tikisi.
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Laisvų asociacijų metodas irgi neturi struktūros, nes čia apskritai nėra 
jokių testų, jokios suformuluotos užduoties, asmuo kaip tik skatinamas veng
ti užduočių ir vengti jas spręsti. Jei pagaliau pacientas išmoksta laisvai suda
rinėti asociacijas, jei jis pajėgia, kaip jam nurodyta, be cenzūros ar realistinės 
logikos įsikišimo perteikti tai, kas iškyla į jo sąmonę, tokios laisvos asociacijos 
galiausiai turėtų vis labiau išreikšti paciento charakterio struktūrą, tikrovei 
darantis vis menkesne determinante ir darantis vis lengviau nepaisyti šios 
tikrovės reikalavimo prie jos prisitaikyti. Asmens reakcijos tada tarsi spindu
liuoja iš jo vidaus, tai jau nebėra reakcijos į išorės stimulus.

Tuomet tai, ką pacientas išsako laisvomis asociacijomis, beveik visiškai 
lemia jo charakterio struktūrą suformuojantys poreikiai, frustracijos, nuosta
tos. Tas pat pasakytina ir apie sapnus, kuriuos irgi turėtume laikyti charak
terio struktūros išraiška, nes sapne tikrovė ir struktūra yra dar menkesnės 
determinantės nei Rorschacho testuose. Tikai, nervingi įpročiai, froidiški 
kalbos riktai, užmiršimas yra funkcionalesni, bet ne visiškai tokie; jie yra ir 
išraiškos.

Kita šių išraiškų paskirtis yra padėti vis aiškiau perprasti charakterio 
struktūrą, kiek įmanoma ją apnuoginti. Orientacija į užduotis, problemų 
sprendimas, grėsmių įveikimas, tikslingos paieškos priklauso adaptaciniam 
paviršutiniškajam asmenybės sluoksniui. Charakterio struktūra yra tolimesnė 
tikrovei, daugiau determinuota jos pačios, o ne fizikos ar logikos dėsnių. Tai 
paviršutiniškoji asmenybė, Freudo ego, kuris tiesiogiai susiduria su tikrove ir 
po to, kad užsitikrintų sėkmę, turi būti determinuotas jos (tikrovės) dėsnių.

Iš principo, norint prasiskverbti prie charakterio struktūros, būtina kuo 
labiau šalinti determinuojančią tikrovės ir logikos galią. Būtent tai ir darome 
tyliame kabinete ant psichoanalitiko kušetės, leistinumo aplinkoje, kurioje 
psichoanalitikas ir pacientas kaip kultūros atstovai išsilaisvina nuo bet kokios 
savo atsakomybės. Kai pacientas išmoksta išreikšti save žodžiais, kai žodžiai 
praranda funkcinį pobūdį, tada galime viltis išvysti geidžiamus laisvų asocia
cijų metodo vaisius.

Žinoma, ypatinga teorinė problema mums iškyla, kai pripažįstame, kad 
sąmoningi ir savanoriški ekspresyviniai poelgiai gali daryti grįžtamąjį poveikį 
pačiai charakterio struktūrai. Pavyzdžiui, gana dažnai esu stebėjęs, kad eks
perimentuojant su tinkamai parinktais asmenimis, privertus juos elgtis taip, 
tarsi jie būtų drąsūs, prieraišūs ar pikti, pagaliau jiems tampa lengviau būti
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tikrai drąsiems, prieraišiems, piktiems. Tokiems psichoterapiniams eksperi
mentams mes parenkame asmenis, kurių drąsą galima nujausti, tik ji nuslo
pinta. Tuomet sąmoningas ekspresyvumas gali pakeisti asmenybę.

Gal reikėtų dar šį tą pasakyti apie meno kaip unikalios asmenybės raiš
kos pranašumą. Bet kurį mokslinį faktą ar teoriją galėjo atrasti ir kas nors 
kitas, kaip ir padaryti bet kurį atradimą arba išrasti bet kurią mašiną. Bet tik 
Cėzanne’as galėjo nutapyti tokius paveikslus, kokius nutapė Cėzanne’as. Tik 
menininkas yra nepakeičiamas. Šiuo požiūriu visi moksliniai eksperimentai 
yra smarkiau determinuoti pasaulio negu originalus meno kūrinys.



Vienuoliktas skyrius

SAVE A K T U A L I Z U O J A N T Y S  Ž M O N Ė S :  
P S I C H O L OG I N Ė S  SVEI KAT OS ST UDI J A

ASMENINE PRATARME

Analizė, kurią pateikiu šiame skyriuje, neįprasta daugeliu aspektų. Ji nebuvo 
suplanuota kaip įprastas tyrimas, tai nebuvo ir visuomeninis projektas, o vei
kiau asmeninis, motyvuotas mano paties smalsumo, skirtas įvairioms asmens 
moralinėms, etinėms ir mokslinėms problemoms spręsti. Aš veikiau stengiausi 
tik įsitikinti ir pasimokyti, o ne ką nors įrodyti ar pademonstruoti kitiems.

Visai netikėtai šie tyrimai man taip atvėrė akis, iš jų kilo tiek jaudinančių 
implikacijų, kad dabar jau atrodo sąžininga pranešti apie juos kitiems nepai
sant visų metodologinių šių tyrimų trūkumų.

Be to, man atrodo, kad psichologinės sveikatos problema tokia opi, jog 
visokie pasiūlymai, visokie duomenų trupinėliai, tegul net ir ginčytini, kupini 
didžiausios euristinės vertės. Panašūs tyrinėjimai visuomet nelengvi, nes jie 
reikalauja pakilti virš įprastų savo įsitikinimų. Bet jeigu lauktume tradiciškai 
patikimų duomenų, turėtume laukti amžinai. Atrodo, kad vienintelis ryžtingas 
žingsnis būtų nesibaiminti klaidų, pasinerti į šias problemas, pasistengti pa
daryti viską, kas įmanoma, tikintis iš klaidų pasimokyti tiek, kad galiausiai pa
vyktų jas ištaisyti. Šiuo metu vienintelė alternatyva yra tiesiog atsisakyti anali
zuoti šią problemą. Tad nė nežinodamas, ar bus iš to kokios nors naudos, nuo
lankiai atsiprašydamas tų, kurie reikalauja tradiciško patikimumo, pagrįstumo, 
pavyzdžių atrankos etc., drįstu pasiūlyti šį savo atliktų tyrimų aprašymą.

TYRIMO SUBJEKTAI IR METODAI

Tyrimo subjektus aš pasirinkau iš asmeninių draugų ir pažįstamų, iš visuo
menės ir istorijos figūrų. Be to, atlikdamas pirmąjį jaunų žmonių tyrimą, tik
rinau tris tūkstančius koledžo studentų, tačiau ši procedūra davė tik vieną iš
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karto analizei tinkamą subjektą, o apie tuziną ar du numačiau kaip būsimus 
analizės subjektus (kaip „augančias asmenybes“). Teko padaryti išvadą, kad 
toks savęs aktualizavimas, kokį atradau tarp vyresnio amžiaus asmenų, jau
niems besiformuojantiems mūsų visuomenės žmonėms buvo nepasiekiamas.

Tad bendradarbiaudamas su E. Raskinu ir D. Freedmanu, ėmiau ieškoti 
palyginti sveikų koledžo studentų. Mes savo nuožiūra nutarėme pasirinkti vie
ną procentą sveikiausių koledžo studentijos atstovų. Šiuos tyrimus tęsiau tol, 
kol leido laikas, tai yra dvejus metus, o nutraukti juos man teko neužbaigus, 
tačiau ir per šį laiką surinkti duomenys itin pravertė klinikinei praktikai.

Taip pat tikėjausi, kad įrodymams galėsiu panaudoti ir romanistų bei 
dramaturgų sukurtus literatūrinius personažus, bet negalėjau rasti tokių, kurie 
tiktų mūsų kultūrai ir laikui (toks atradimas jau savaime verčia susimąstyti).

Pirmasis klinikinis apibrėžimas, kuriuo remiantis buvo parenkami sub
jektai arba jų atsisakoma, aprėpė teigiamą ir neigiamą kriterijus. Neigiamas 
atrankos kriterijus buvo toks: žmogus negalėjo būti neurotikas, psichopatinė 
asmenybė, negalėjo turėti psichozės ar stiprių polinkių į minėtus reiškinius. 
Įtarus psichosomatinį susirgimą, toks asmuo buvo tiriamas toliau ir atrenka
mas arba ne. Kai būdavo įmanoma, tikrinamiesiems būdavo duodama atlikti 
Rorschacho testus, tačiau šie pasirodė naudingesni atskleidžiant paslėptą psi
chopatologiją, negu atrenkant sveikus asmenis. Teigiamas atrankos kriterijus 
buvo teigiami duomenys apie savęs aktualizavimą (SA) -  sindromas, kurį iki 
šiol dar sunku tiksliai aprašyti. Mums pakanka negriežtai apibūdinti šį krite
rijų kaip visišką talentų, gebėjimų, potencijų ir 1.1, pasitelkimą bei panaudo
jimą. Tokie žmonės, atrodo, realizuoja save ir daro tai, ką jie geriausiai sugeba 
daryti, šitaip primindami mums Nietzsches raginimą „Tapki, kuo esi!“ Tai 
žmonės, kurie tapo ar tampa tuo, kuo jie gali tapti (148, 160, 347, 398). Šios 
potencijos gali būti ypatingos arba būdingos visai rūšiai.

Aptariamas kriterijus taip pat implikuoja, kad praeityje ar dabar paten
kinami pamatiniai saugumo, priklausomybės, meilės, pagarbos, savigarbos, 
taip pat kognityviniai pažinimo ir supratimo poreikiai, o retesniais atvejais 
šie poreikiai nugalimi. Tuo noriu pasakyti, kad visi tiriamieji jautėsi saugūs ir 
ramūs, pripažinti, mylimi ir mylintys, verti pagarbos ir gerbiami, jie turėjo su
siformavusias filosofines, religines ar aksiologines pažiūras. Tačiau klausimas, 
ar pakanka patenkinti pamatinius poreikius, ar tai tėra tik savęs aktualizavi
mo prielaida, tebėra neatsakytas.
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Atrenkant buvo taikytas iteracijos (t.y. pakartojimo) metodas, anksčiau 
naudotas tyrinėjant asmenybės savęs vertinimo ir saugumo sindromus ir ap
rašytas B priede. Pradedama trumpai apibūdinant asmeninius ar kultūrinius 
netechninius įsitikinimus, sulyginant įvairias išlikusias sindromo sąvokos 
vartosenas ir definicijas, po to sindromas apibrėžiamas detaliau, tačiau vis dar 
atsižvelgiant į faktinę vartoseną (šią analizės pakopą galima vadinti leksiko
grafine), tik atsisakant loginių ir faktinių nenuoseklumų, kurių paprastai gau
su nemoksliniuose apibrėžimuose.

Remiantis pakoreguotu populiariu apibrėžimu, atrenkamos pirmosios 
subjektų grupės: viena, atitinkanti aukščiausius savęs aktualizavimo kriteri
jus, kita -  žemiausius.

Atrinktieji kuo stropiausiai ištirti kliniškai, po to, remiantis šiais empi
riniais duomenimis, pirminis patikslintas populiarus apibrėžimas toliau kei
čiamas ir tikslinamas atsižvelgiant į dabar turimus duomenis. Taip gaunamas 
pirmasis klinikinis apibrėžimas. Remiantis šiuo naujuoju apibrėžimu, pradi
nėje subjektų grupėje dar kartą atliekama atranka: vieni subjektai paliekami, 
kiti atmetami, kartais į grupę įtraukiami nauji asmenys. Tada ši antrosios 
pakopos analizuojamųjų grupė savo ruožtu tiriama kliniškai ir, jeigu įmano
ma -  eksperimentiškai ir statistiškai, o tai vėl leidžia modifikuoti, tikslinti 
ir praturtinti pirmąjį klinikinį apibrėžimą, kuriuo remiantis vėl surenkama 
nauja subjektų grupė ir 1.1. Šitokiu būdu pirminė miglota ir nemoksliška po
puliari samprata darosi vis tikslesnė, vis efektyvesnė, tad ir moksliškesnė.

Žinoma, į šį spiralę primenantį savikorekcijos procesą gali įsibrauti 
išoriniai, teoriniai ir praktiniai motyvai. Pavyzdžiui, šio tyrimo pradžioje 
buvo nustatyta, jog populiari savęs aktualizavimo samprata tokia nerealistiš
kai reikli, kad ji nepritaikoma jokiam gyvam žmogui. Teko liautis šalinus iš 
tiriamosios grupės individus vien dėl kai kurių jų silpnybių, klaidų ar kvailys
čių; kitaip sakant, nebegalėjome remtis tobulumu kaip atrankos kriterijumi, 
kadangi nė vienas subjektas nebuvo tobulas.

Kitą problemą kėlė faktas, kad nė vienu atveju nebuvo įmanoma su
kaupti tokios išsamios mus tenkinančios informacijos, kokios paprastai reikia 
klinikiniame darbe. Potencialūs tiriamieji, informuoti apie tyrimo tikslą, su
sidrovėdavo, susikaustydavo, šaipydavosi iš viso sumanymo arba nutraukdavo 
santykius. Todėl iš pat pradžių, susidūrus su tokiu negatyviu požiūriu, visi 
vyresnio amžiaus subjektai buvo tiriami ne tiesiogiai, o beveik paslapčiomis. 

Tiesiogiai buvo įmanoma tyrinėti tik jaunesnius žmones.
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Kadangi buvo tiriami gyvi žmonės, kurių vardų nenorėčiau atskleisti, pa
sidarė neįmanoma įgyvendinti dviejų įprasto mokslinio darbo siekių ar net rei
kalavimų -  būtent neturėta galimybių pakartoti atlikto tyrimo ir pateikti viešai 
duomenų, kuriais remiantis padarytos išvados. Šie sunkumai iš dalies įveikiami 
įtraukiant kai kuriuos visuomenės ir istorijos veikėjus, taip pat papildomai tiriant 
jaunus žmones ir vaikus -  šiuos duomenis, suprantama, galėjau pagarsinti.

Analizuojami subjektai buvo suskirstyti į tokias kategorijas:

Savęs aktualizavimo atvejai:
septyni akivaizdūs ir du labai tikėtini save aktualizavusių asmenų 
pavyzdžiai (jie apklausti); du save aktualizavusių istorinių asme
nybių pavyzdžiai (Lincolnas paskutiniaisiais jo gyvenimo metais ir 
Thomas Jeffersonas).
Septyni labai tikėtini save aktualizavusių visuomeninių ir istorinių 
asmenybių pavyzdžiai (Einšteinas, Eleanor Roosevelt Jane Addams, 
Williamas Jamesas, Schweitzeris, Aldousas Huxley ir Spinoza).

Dalinio savęs aktualizavimo atvejai:
penki mūsų amžininkai, kurie visiškai savęs neaktualizavo, tačiau 
mūsų analizei vis tiek tinka.

Asmenys, potencialiai galintys save aktualizuoti (pavyzdžiai, kuriuos pa
siūlė arba yra analizavę kiti mokslininkai):

G. W. Carveras, Eugene V. Debsas, Thomas Eakinsas, Fritzas Kreisle- 
ris, Goethe, Pablo Casalsas, Martinas Buberis. Danilo Dolci, Arthuras 
E. Morganas, Johnas Keatsas, Davidas Hilbertas, Arthuras Waleyus, 
D. T. Suzukis, Adlai Stevensonas, Sholomas Aleichemas, Roberta: 
Browningas, Ralphas Waldo Emersonas, Frederickas Douglassas, 
Josephas Schumpeteris, Bobas Benchley’us, Ida Tarbell, Harrieta 
Tubman, George’as Washingtonas, Karlas Muenzingeris, Josephas 
Haydnas, Camille Pissarro, Edwardas Bibringas, George’as Williamas 
Russellas (A. E.), Pierre Renoiras, Henry Wadsworthas Longfellow, 
Peteris Kropotkinas, Johnas Altgeldas, Thomas More’as, Edwardas 
Bellamy, Benjaminas Franklinas, Johnas Muiras, Waltas Whitmanas1.

Žr. taip pat 58, p. 97; 68, p. 264-276, ir Manual and Bibliography for Shostroms POI Test 
of Self-Actualizationy 425,426.
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DUOMENŲ RINKIMAS IR PATEIKIMAS

Duomenys šiuo atveju buvo kaupiami ne tiek renkant konkrečius ir atskirus 
faktus, kiek lėtai formuojant globalų ar holistinį įspūdį, panašų į tą, kurį su
sikuriame apie savo draugus ir pažįstamus. Retai pasitaikydavo proga sukurti 
situaciją, pateikti tiesmukiškus klausimus ar prikalbinti testuotis vyresnius 
asmenis (nors visa tai buvo įmanoma ir atliekama su jaunesniais asmenimis). 
Stengiausi bendrauti su jais neformaliai, kad mano klausimai kuo labiau pri
mintų įprastą pokalbį.

Kaip tik dėl tokio negriežto duomenų kaupimo būdo, dėl nedidelio skai
čiaus tiriamųjų, taip pat dėl to, kad duomenys apie daugelį tiriamųjų buvo 
neišsamūs, negaliu pateikti jokių kiekybinių išvadų, galiu pasiūlyti tik bendro 
pobūdžio savo įspūdžius, kad ir kokia būtųjų vertė.

Atlikus holistinę visų šių įspūdžių analizę, paaiškėjo, kad tolesniam kli
nikiniam ir eksperimentiniam tyrimui svarbiausios ir naudingiausios būtų 
šios save aktualizuojančių žmonių savybės:

EFEKTYVESNIS TIKROVĖS SUVOKIMAS 
IR LABIAU PATENKINAMI SANTYKIAI SU JA

Šis gebėjimas visų pirma buvo pastebėtas tokia forma: asmenys pasižymė
jo ypatingu sugebėjimu pastebėti asmenybės melagingumą, žmonių apsime
tinėjimą, nesąžiningumą ir apskritai teisingai ir efektyviai vertinti žmones. 
Neformalaus eksperimento su grupe koledžo studentų metu pastebėta aiški 
tendencija, kad saugesni (tad ir sveikesni) studentai (tai yra tie, kurie surinko 
daugiau taškų atlikdami S-I, saugumo-nesaugumo, testą) (294) tiksliau ver
tino savo dėstytojus negu mažiau saugūs studentai.

Tęsiant tyrimą pamažu paaiškėjo, kad šiems studentams geriau sekėsi 
ir daugelyje kitų gyvenimo sričių -  iš tiesų visose stebėtose srityse. Si grupė 
mene ir muzikoje, intelektualiniuose dalykuose, moksle, politikoje ar visuo
menės reikaluose pajėgė įžvelgti paslėptus ar supainiotus tikrovės aspektus 
greičiau ir teisingiau negu kiti. Tad neformali apžvalga rodė, kad ir jų ateities 
prognozės, daromos remiantis jau turimais faktais, dažniau atrodė teisinges
nės, nes jos buvo mažiau pagrįstos norais, troškimais, nerimu, baime ir bendro 
pobūdžio, charakterio nulemtu optimizmu ar pesimizmu.
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Iš pradžių tai apibūdinome kaip gerą skonį ar sugebėjimą daryti teisin
gus sprendimus, ši implikacija buvo reliatyvi, o ne absoliuti. Bet dėl daugelio 
priežasčių (kai kurios bus nurodytos toliau) vis labiau aiškėjo, kad šį gebėjimą 
geriau tiktų pavadinti to, kas absoliučiai egzistuoja (tikrovė, o ne nuomonių 
rinkinys), suvokimu (o ne skoniu). Tikiuosi, kad šią išvadą ar hipotezę kada 
nors pavyks patikrinti eksperimentiškai.

Jei ši hipotezė pasirodytų teisinga, jos reikšmės būtų neįmanoma per
vertinti. Money-Kyrle’us (338), anglų psichoanalitikas, nurodė, kad, jo ma
nymu, neurotiškas asmuo yra ne tik reliatyviai, bet ir absoliučiai neefektyvus 
paprasčiausiai dėl to, kad jis nesuvokia realaus pasaulio taip tiksliai ar efekty
viai kaip sveikas asmuo. Neurotikas nėra emocinis ligonis -  jis klysta kogni- 
tyviniu požiūriu! Jei sveikumas ir neurozė atitinkamai yra teisingas ir netei
singas tikrovės suvokimas, tai šioje srityje neišvengiamai susilieja faktiniai ir 
vertybiniai teiginiai, ir iš principo vertybiniai teiginiai turėtų būti empiriškai 
įrodomi ir nebūti vien skonio ar raginimo reikalas. Tiems, kurie grūmėsi su 
šia problema, bus aišku, kad čia bent iš dalies galime pagrįsti tikrąjį vertybių, 
vadinasi, ir etikos, socialinių santykių, politikos, religijos etc., mokslą.

Nėra abejonių, kad blogas prisitaikymas ar net ypač sunki neurozė su
trikdys asmens suvokimą tiek, kad jo šviesos suvokimas, lytėjimas ar uoslė 
praras jautrumą. Bet gali būti, kad tokį patį efektą įmanoma pademonstruoti 
ir tose suvokimo srityse, kurios nėra grynai fiziologinės, pavyzdžiui, Einstel- 
lung* eksperimente (279), etc. Vadinasi, kaip parodė daugelis naujesnių eks
perimentų, norai, troškimai, prietarai, turėtų kur kas menkiau paveikti sveikų 
žmonių suvokimą negu neurotikų. A priori svarstymai skatina kelti hipotezę, 
kad toks pranašesnis tikrovės suvokimas galiausiai lemia ir geresnį sugebėji
mą protauti, suvokti tiesą, daryti išvadas, apskritai būti logiškam, kognityviai 
efektyviam.

Vienas ypač įspūdingas ir pamokomas tokio brandesnio santykio su tik
rove aspektas bus išsamiai aptartas tryliktame skyriuje. Nustatyta, kad save 
aktualizuojantys asmenys kur kas lengviau už kitus atskirdavo tai, kas nauja, 
konkretu ir idiografiška, nuo to, kas rūšiška, abstraktu ir suklasifikuota. Todėl 
jie gyvena realesniame gamtos pasaulyje, o ne žmogaus sukurtuose sąvokų, 
abstrakcijų, vilčių, įsitikinimų, stereotipų brūzgynuose, kuriuos dauguma

* Bendros kognityvinės nuostatos (vok.), angį. cognitive mind set. -  Vert. pastaba.
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žmonių klaidingai mano esant pasauliu. Tad jie kur kas labiau linkę suvokti 
tai, kas realiai egzistuoja, o ne savo norus, viltis, baimes, nerimą, savo pačių ar 
savo kultūrinės grupės teorijas bei įsitikinimus. Herbertas Readas tokią nuo
statą taikliai pavadino „nekaltu žvilgsniu“.

Save aktualizuojančių asmenų santykis su tuo, kas nežinoma, atrodo esąs 
ypač daug vilčių teikiantis kitas „tiltas“ tarp akademinės ir klinikinės psicho
logijos. Sveiki mūsų tiriamieji subjektai paprastai visai nebijo to, kas nežino
ma, nejaučia to kaip grėsmės ir tuo smarkiai skiriasi nuo vidutinių žmonių. 
Jie priima tai, kas nežinoma, puikiai jaučiasi su tuo susidūrę, dažnai nežino
ma vilioja juos labiau negu žinoma. Jie ne tik toleruoja tai, kas dviprasmiška ir 
nesustruktūrinta (135), jiems tai patinka. Gana būdingas Einšteino teiginys: 
„Nuostabiausia, ką žmogus pajėgia patirti, yra paslaptis. Paslaptis yra viso 
meno ir mokslo ištakos“.

Tiesa, šie žmonės yra intelektualai, tyrinėtojai, mokslininkai, tad, ko 
gero, šiuo atveju lemia intelekto galia. Tačiau ne paslaptis, kiek daug mok
slininkų, kurių IQ aukštas, užuot atradę ką nors nauja, ko iš jų tikimasi, dėl 
bailumo, konvencionalumo, nerimo ar kitų charakterio trūkumų užsiima vien 
tuo, kas jau žinoma, tai dailina, tvarko ir pertvarko, klasifikuoja ir panašiai 
krapštosi.

Kadangi sveikų žmonių negąsdina nežinia, jie neprietaringi -  jiems 
nereikia vaikyti vaiduoklių, švilpauti einant pro kapines ar kitaip saugotis 
įsivaizduojamų pavojų. Jie neignoruoja to, kas nežinoma, to neneigia, nuo 
to nebėga, nesistengia savęs įtikinti, kad tai kažkas, ką jie tikrai pažįsta, 
nesistengia iš anksto to sutvarkyti, suskirstyti, suklasifikuoti. Jie nesikabina 
į tai, kas pažįstama, o jų tiesos ieškojimas nė kiek neprimena katastrofiš
ko tikrumo, saugumo, apibrėžtumo ir tvarkos poreikio, kokį sutirštintomis 
spalvomis parodo Goldsteino pacientai su pažeistomis smegenimis ar kom- 
pulsyvūs obsesiniai neurotikai. Kai visa objektyvi situacija reikalauja, jie gali 
būti ir patogiai netvarkingi, apsileidę, anarchiški, chaotiški, neaiškūs, kupini 
abejonių, netikri, neapibrėžiami, nekonkretūs, netikslūs, neatidūs detalėms 
(visos šios savybės kai kada visai pageidautinos moksle, mene ar apskritai 
gyvvenime).

Tad aiškėja, kad abejonė, neapibrėžtumas, netikrumas ir neišvengiamai iš 
jų kyląs nesugebėjimas apsispręsti -  tai, kas daugumai yra kankynė, gali tapti 
maloniai įkvepiančiu iššūkiu, ne sunaikinančia, bet pakylėjančia patirtimi.
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SAVĘS, KITŲ IR GAMTOS PRIPAŽINIMAS

Gana daug asmeninių savybių, kurias galima suvokti iš pirmo žvilgsnio ir 
kurios iš pradžių atrodo įvairios ir nesusijusios, galima suprasti kaip kokios 
nors fundamentalesnės nuostatos -  būtent, kai asmuo nejaučia slegiančios 
kaltės, luošinančios gėdos ar kankinančio gelminio nerimo, -  apraiškas ar ve
dinius. Neurotiškai asmenybei būdinga visai priešinga, galėtume sakyti, kad 
ją nepaliaujamai luošina kaltės ir (arba) gėdos ir (arba) nerimo jausmas. Net 
normalus mūsų kultūros narys dėl pačių įvairiausių priežasčių jaučia nerei
kalingą kaltę ar gėdą, daugelyje situacijų jį be reikalo kankina nerimas. Mūsų 
tyrinėti sveiki individai įstengia pripažinti save ir savo prigimtį neliūdėdami, 
nesisielodami dėl to, kad yra tokie, kokie yra, kartais dėl šito per daug nė ne
susimąstydami.

Jie sugeba stoiškai susitaikyti su savo žmogiška prigimtimi ir visais jos 
trūkumais, visais jos nukrypimais nuo idealaus įvaizdžio rimtai dėl to nesisie
lodami. Tačiau nenoriu sukurti neteisingo įspūdžio sakydamas, kad jie savimi 
patenkinti. Veikiau reikėtų sakyti, kad jie sugeba susitaikyti su žmogiškosios 
prigimties silpnybėmis ir nuodėmėmis, blogybėmis vadovaudamiesi tokia pat 
klausimų nekeliančia nuostata, kokia pripažįstame gamtos savybes. Juk nesi- 
skundžiame dėl to, kad vanduo drėgnas, dėl to, kad akmenys kieti, dėl to, kad 
medžiai žali. Kaip vaikas žvelgia į pasaulį plačiai atmerktomis nekritiškomis, 
nereikliomis, nekaltomis akimis, tiesiog stebėdamas ir pastebėdamas tai, kas 
jam prieš akis, taip ir save aktualizuojantis asmuo linkęs žvelgti į savo ir kitų 
žmogiškąją prigimtį. Si nuostata nėra tapati rezignacijai rytietiškąja prasme, 
tačiau teko stebėti ir mūsų tiriamųjų rezignaciją, ypač kai jie atsidurdavo ligos 
ir mirties akivaizdoje.

Pažiūrėkime, kad šie samprotavimai, tik kita forma, jau buvo išdėsty
ti -  būtent, kad save aktualizavęs asmuo aiškiau mato tikrovę, mūsų tiriamieji 
mato žmogiškąją prigimtį tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokia jiems labiau 
patiktų. Jų akys mato tai, kas prieš juos, jiems nebūdinga iškraipyti tikrovės 
pavidalus ar spalvas (46).

Pirmutinis ir akivaizdžiausias savo prigimties pripažinimo lygmuo yra 
vadinamasis gyvūniškasis lygmuo. Tie save aktualizuojantys žmonės yra tarsi 
sveiki gyvūnai, pasižymintys karštais troškimais ir besimėgaujantys savimi 
be apgailestavimo, gėdos ir atsiprašymo. Paprastai jie turi puikų apetitą, jie
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gerai miega, jie mėgaujasi savo seksualiniu gyvenimu nepatirdami nereika
lingo slopinimo, ir tai galima pasakyti apie visus jų fiziologinius poreikius. 
Jie pajėgia pripažinti save ne tik šiuose, žemesniuose, bet ir visuose kituose 
lygmenyse, pavyzdžiui, meilės, saugumo, priklausomybės, garbės, savigarbos 
poreikių lygmenyse. Visus šiuos poreikius jie pripažįsta neabejodami jų ver
tumu, tiesiog todėl, kad šie žmonės linkę susitaikyti su gamtos veikimu, o ne 
priešintis jai, priekaištauti jai, kad jos struktūra yra tokia, o ne kitokia. Šią 
nuostatą atskleidžia tai, kad, kitaip negu vidutiniai žmonės ir ypač neurotikai, 
jie retai kuo nors bjaurisi ir šlykštisi, pavyzdžiui, kokiu nors maistu, kūno iš
skyromis, kūno kvapais bei kūno funkcijomis.

Tai, kad jie pripažįsta save ir kitus, nulemia ir kitas jų savybes: (i) jiems 
nebūdinga gynyba, maskavimasis ar pozos ir (2) už tokį dirbtinumą nieki
na ir kitus žmones. Veidmainiavimas, apgaulė, apsimetinėjimas, įžūlumas, 
pasipūtimas, „žaidimų“ prasimanymas, pastangos padaryti įspūdį įprastais 
būdais -  visa tai jiems taip nebūdinga, kad net verčia stebėtis. Kadangi jie 
ramiai susitaikę net su savo pačių trūkumais, tai juos galiausiai pradeda su
vokti, ypač vyresniame amžiuje, ne kaip trūkumus, o tiesiog kaip neutralias 
asmenines savybes.

Kalbame ne apie tai, kad tokios asmenybės visai nepatiria kaltės, gėdos, 
liūdesio, nerimo, poreikio gintis; turiu galvoje nebūtiną ar neurotišką (todėl, 
kad jis nėra realistiškas) kaltės ir 1.1, jausmą. Gamtiniai procesai, pavyzdžiui, 
seksas, šlapinimasis, nėštumas, menstruacijos, senėjimas ir t. t. yra tikrovės 
dalis, juos taip ir reikia priimti. Tad nė viena sveika moteris neturėtų jaustis 
kalta ar teisintis dėl to, kad ji yra moteris, kad jos kūne vyksta moteriai bū
dingi procesai.

Tačiau sveiki žmonės jaučia kaltę (gėdą, nerimą, liūdesį, apgailestavimą) 
(1) dėl tų savo trūkumų, kuriuos įmanoma pataisyti, kaip antai tingėjimas, 
nerūpestingumas, kantrybės neturėjimas, kitų skaudinimas, (2) dėl sunkiai 
išraunamų psichologinio liguistumo apraiškų, tokių kaip prietarai, pavydas, 
pavyduliavimas, (3) dėl įpročių, kurie, nors ir palyginti nepriklausomi nuo 
charakterio struktūros, vis tiek gali būti labai stiprūs, ar (4) dėl rūšies, kultū
ros arba grupės, su kuria jie tapatinasi, trūkumų. Apskritai atrodo, kad sveiki 
žmonės jausis blogai matydami atotrūkius tarp to, kas yra ir kas galėtų ar 
turėtų būti (2, 148, 199).
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SPONTANIŠKUMAS, PAPRASTUMAS,
NATŪRALUMAS

Galima tarti, kad save aktualizuojantys žmonės elgiasi palyginti spontaniškai, 
bet kur kas spontaniškesni savo vidiniu gyvenimu, mintimis, impulsais etc. Jų 
elgesiui būdingas paprastumas ir natūralumas, jiems svetimas dirbtinumas, jie 
nesiekia efektų. Tai nebūtinai reiškia, kad jie nuosekliai elgiasi nekonvencio- 
naliai. Jei tikrai suskaičiuotume, kiek kartų save aktualizuojantis asmuo pa
sielgė nekonvencionaliai, išvystume, kad ne taip jau dažnai. Tokio individo 
nekonvencionalumas yra ne paviršutinis, bet esminis arba vidinis. Veikiau jo 
impulsai, mintys, sąmonė yra tokie neįprastai nekonvencionalūs, spontaniški, 
natūralūs. Turbūt suvokdamas, kad žmonių pasaulis, kuriame jis gyvena, tokio 
nekonvencionalumo negali suprasti ar priimti, bet nenorėdamas jų skaudinti 
ar kivirčytis su jais dėl kiekvienos smulkmenos, visuomenės pripažįstamus ri
tualus ir ceremonijas jis atlieka geraširdiškai nusijuokdamas ir kuo grakščiau.

Tai, kad toks konvencionalumas yra tik vos tepridengianti jo pečius 
skraistė, kurią jam lengva nusimesti, matyti iš to fakto, kad save aktualizuo
jančiam asmeniui konvencijos beveik niekuomet nesutrukdo daryti tai, ką jis 
laiko itin svarbiu arba lemiamu. Būtent tada ir išryškėja esminis jo nekon
vencionalumas, atskiriantis jį nuo vidutinio bohemos atstovo ar maištautojo 
prieš valdžią, kuris kelia daug triukšmo dėl banalių dalykų ir kariauja prieš 
kokį nereikšmingą potvarkį, lyg šis būtų pasaulinės svarbos klausimas.

Panašią vidinę nuostatą galime išvysti ir tomis akimirkomis, kai asmuo 
užsiima jam svarbia, jį dominančia veikla. Tada matome, kaip jis visiškai nu- 
sikrato visų elgesio taisyklių, kurioms anksčiau pakluso; atrodo, tarsi jam rei
kėtų sąmoningai prisiversti būti konvencionaliam, tarsi jis būtų konvenciona
lus savo noru ir pagal užsakymą.

Galiausiai šio išorinio elgesio įpročio norėdamas jis gali atsikratyti atsi
dūręs tarp žmonių, kurie nereikalauja ar nesitiki iš jo įprasto elgesio. Aki
vaizdu, kad mūsų tiriamuosius tokia sąlygiška elgesio kontrolė slegia, nes 
jie mieliau renkasi draugiją, kuri nevaržo jų laisvos, natūralios, spontaniškos 
raiškos ir „atleidžia“ juos nuo elgesio, kuris jiems kartais atrodo reikalaujantis 
nemenkų pastangų.

Su šia savybe susiję arba iš jos kyla tai, kad tokie asmenys vadovaujasi ne 
konvenciniu, bet gana autonomišku ir individualiu etikos kodeksu. Nemąs



11 .  SAVE A K T U A L I Z U O J A N T Y S  Ž M O N Ė S :  P S I C H O L O G I N Ė S  S V E I KA T OS  S T U D I J A  I 195

tančiam stebėtojui kartais gali pasirodyti, kad tokie individai neetiški, kadangi 
jie gali sulaužyti ne tik konvencijas, bet ir įstatymus, jei to reikalauja situacija. 
Iš tiesų yra kaip tik priešingai. Jie -  patys etiškiausi žmonės, nors jų etika ne
būtinai būna tokia kaip aplinkinių žmonių. Kaip tik tokie stebėjimai padeda 
mums itin aiškiai suprasti, kad įprastas vidutinio žmogaus etiškas elgesys daž
niausiai būna konvencionalus, o ne iš tiesų etiškas, pavyzdžiui, elgesys, grin
džiamas visuotinai pripažintais principais, kurie suprantami kaip teisingi.

Dėl tokio susvetimėjimo įprastoms konvencijoms ir veidmainystei, me
lui bei visuomenės gyvenimo nenuoseklumui šie žmonės jaučiasi it žvalgybi
ninkai ar svetimieji ne savo šalyje, o kartais panašiai ir elgiasi.

Nenorėčiau sukurti įspūdžio, kad jie stengiasi nuslėpti, kokie iš tiesų yra. 
Kartais įniršę jie sąmoningai leidžia pratrūkti savo emocijoms ir piktinasi 
sustingusiomis sampratomis ar konvencionaliu aklumu. Pavyzdžiui, jie užsi
nori padėti kitam arba apsaugoti jį nuo skriaudos ar neteisingumo; kartais jie 
jaučia tokį malonų ar net ekstazišką emocijų kunkuliavimą, kad jiems atrodo 
beveik šventvagiška jas slopinti. Pastebėjau, kad tokiais emocijų prasiveržimo 
momentais jų negraužia nerimas, kaltė ar gėda dėl to, kokį įspūdį padarys 
stebėtojams. Jie teigia paprastai besielgią konvencionaliai tiesiog todėl, kad 
nepaliečiami jiems svarbūs dalykai, arba todėl, kad jie nenori įskaudinti arba 
trikdyti aplinkinių neįprastu elgesiu.

Kadangi jie lengvai prasiskverbia prie tikrovės, labiau priartėja prie gy- 
vūniško ar vaikiško imlumo ir spontaniškumo, jie geriau pažįsta savo im
pulsus, troškimus, nuomones ir apskritai subjektyvias reakcijas (148, 388, 
392). Klinikinis tokių gebėjimų tyrimas neabejojamai patvirtina, pavyzdžiui, 
Frommo (145) nuomonę, kad vidutinis normalus, gerai prisitaikęs asmuo 
dažnai neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kas jis yra, kojis nori, kokios 
jo pažiūros.

Tokie atradimai kaip tik galiausiai ir leido nustatyti didžiausią skirtu
mą tarp save aktualizuojančių asmenų ir kitų: būtent save aktualizuojančių 
žmonių motyvacinis gyvenimas ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai skiriasi 
nuo vidutinių žmonių motyvacinio gyvenimo. Atrodo tikėtina, kad save ak
tualizuojantiems žmonėms teks sukurti iš esmės kitokią motyvacijos psicho
logiją, pavyzdžiui, metamotyvacijos ar augimo motyvacijos, o ne trūkumo 
nulemtos motyvacijos psichologiją. Galbūt naudinga skirti gyvenimą nuo 
pasirengimo gyventi. Galbūt įprastą motyvacijos sampratą reikėtų taikyti tik
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savęs neaktualizavusiems. Mūsų tiriamieji nebesiekia ko nors įprastąja pras
me, jie veikiau vystosi. Jie mėgina tobulėti ir vis labiau išskleisti savo unikalias 
galimybes. Eilinių žmonių motyvacija yra siekimas patenkinti esminius po
reikius, įgyti tai, ko trūksta. Save aktualizuojantys žmonės iš tikrųjų neturi 
nepatenkintų pamatinių poreikių, tačiau jie turi impulsus. Jie dirba, jie sten
giasi, jiems nesvetimos ambicijos, tegul ir ne įprastąja prasme. Jiems moty
vacija yra charakterio tobulėjimas, charakterio raiška, brendimas ir augimas, 
trumpai sakant -  savęs aktualizavimas. Tad ar save aktualizuojantys žmonės 
galėtų būti žmogiškesni, labiau atskleisti tikrąją žmogaus kaip rūšies prigim
tį, būti artimesni savo rūšies tipui taksonomine prasme? Tačiau negi apie 
biologinę rūšį derėtų spręsti pagal jos suluošintus, deformuotus, tik iš dalies 
išsivysčiusius egzempliorius arba žvelgiant į jos prijaukintus, patupdytus į 
narvą, išdresuotus atstovus?

SVARBIAUSIA -  IŠORINIO PASAULIO PROBLEMOS

Mūsų tiriamieji paprastai smarkiai domisi išęrinio pasaulio problemomis. 
Šiuolaikine terminija kalbant, juos labiau domina pasaulio problemos, o ne 
jų ego. Patys sau jie dažniausiai nėra problema, tad paprastai savimi nedaug ir 
tesirūpina; tokia nuostata visiškai priešinga įprastam nesaugių asmenybių su
sitelkimui į savo vidų. Šie individai paprastai gyvenime turi kokią nors misiją, 
užduotį, kurią privalo atlikti, kažkokią su jais pačiais nesusijusią problemą, 
kuri pareikalauja daug jų energijos (72, 134).

Ši užduotis nebūtinai iš tų, kokios jie norėtų arba pasirinktų patys, tai 
gali būti užduotis, kurią jie supranta kaip savo atsakomybę, pareigą ar įsipa
reigojimą. Štai kodėl, užuot sakę „užduotis, kurią jie privalo atlikti“, sakome: 
„užduotis, kurią jie nori atlikti“. Apskritai šios užduotys nėra asmeniškos, jų 
egoizmo netenkina, jos veikiau svarbesnės kitiems žmonėms, tautai arba šio 
individo šeimos nariams.

Nepaisydami negausių išimčių, galime sakyti, kad mūsų tiriamiesiems 
paprastai rūpi pamatinės problemos ir amžinieji klausimai, kokius paprastai 
mes įpratę vadinti filosofiniais ar etiniais. Tokie žmonės paprastai gyvena kuo 
plačiausioje atskaitos sistemoje. Jie niekada nepriartėja taip arti medžių, kad 
pro juos nebeįžvelgtų miško. Jų raiška vyksta vertybių sistemoje, kuri veikiau



1 1 .  SAVE A K T U A L I Z U O J A N T Y S  Ž M O N Ė S :  P S I C H O L O G I N Ė S  S V E I KA T O S  S T U D I JA  I 197

plati, o ne smulkmeniška, veikiau universali, o ne lokalinė, jų laikas -  ne ši 
akimirka, bet šimtmetis. Žodžiu, visi šie žmonės viena ar kita prasme yra 
filosofai -  jei ne moksline, tai gyvenimiška prasme.

Tokia nuostata, suprantama, atveria galybę implikacijų, reikšmingų 
kiekvienai kasdienio gyvenimo sričiai. Pavyzdžiui, jai priskirtume ir vieną iš 
pagrindinių simptomų, nuo kurių pradėjome savęs aktualizavimo analizę -  
asmenybės didumas arba jos nesmulkmeniškumas, nebanalumas, neniekin- 
gumas. Mokėjimas pakilti virš smulkmenų, turėti platesnį horizontą, gyventi 
plačiausioje atskaitos sistemoje, sub specie aeternitatis, yra ypač svarbus tiek 
visuomenei, tiek žmonių tarpusavio santykiams. Sugebėjimas išsaugoti ramy
bę, nesijaudinti dėl šios dienos smulkmenų gerokai palengvina gyvenimą ne 
tik jiems patiems, bet ir visiems su jais susijusiems.

ATSISKYRIMAS; PRIVATUMO POREIKIS

Apie visus savo tiriamuosius galiu pasakyti, kad jie pakelia vienatvę nepatir
dami psichologinės žalos ir nepatogumo. Negana to, beveik apie visus galė
čiau pasakyti, kad vienatvę ir privatumą jie vertina daug labiau nei vidutinis 
asmuo.

Dažnai jie sugeba paprasčiausiai neįsivelti į mūšius, jų nesuerzina, ne
įaudrina tai, kas sukelia kitiems sąmyšį. Jiems nesunku likti nuošalyje, jie 
santūrūs, ramūs, nesudrumsčiami, tad asmenines nesėkmes jie moka sutikti 
ramiai, be eiliniams žmonėms būdingų emocijų audrų. Net labiausiai žemi
nančioje aplinkoje bei situacijose jie sugeba išsaugoti orumą. Gali būti, kad 
tokią laikyseną iš dalies nulemia ir jų polinkis patiems aiškinti situaciją, už
uot pasitikėjus kitų žmonių nuomonėmis bei vertinimais. Toks santūrumas 
kartais pasireiškia net griežtumu ir atitolimu.

Polinkis laikytis nuošaliai gali būti susijęs su kai kuriomis kitomis savy
bėmis. Bent jau mano tiriamuosius galima pavadinti objektyvesniais (visomis 
šio žodžio prasmėmis) už vidutinį žmogų. Matėme, kad jiems labiau rūpi 
pasaulio problemos, o ne savasis „aš“. Tai pasakytume ir apie tokius atvejus, 
kai problemos liečia ir juos pačius, kai užkliudomi ir jų norai, motyvai, viltys 
ar aspiracijos. Taigi jie sugeba susikaupti taip, kaip neįstengia eiliniai žmonės. 
Didelis susikaupimas kaip šalutinius padarinius sukelia tokius reiškinius kaip
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išsiblaškymas, sugebėjimas užsimiršti ir nepastebėti išorinės aplinkos. Pavyz
džiui, jie puikiai miega, jų apetitas nesutrikęs, jie įstengia juoktis ir šypsotis 
net tada, kai prislegia rūpesčiai, bėdos ir atsakomybė.

Socialiai bendraujant su dauguma žmonių, atsiskyrimas sukelia tam tik
rų rūpesčių ir problemų. „Normalūs“ žmonės skuba interpretuoti jį kaip šaltu
mą, snobiškumą, nemeilumą, nedraugiškumą, netgi priešiškumą. Ir priešingai, 
įprastu draugystės ryšiu susiję žmonės daugiau įsikibę vienas į kitą, daugiau 
reikalauja vienas iš kito, labiau trokšta pritarimo, komplimentų, palaikymo, 
šilumos, trokšta būti vienas kitam ypatingi. Tiesa, kad save aktualizuojan
tiems asmenims nereikia kitų įprastąja prasme. Bet kadangi jausmas, kad esi 
reikalingas, kad tavęs pasiilgsta, įrodo draugystės nuoširdumą, suprantama, 
kad vidutiniams žmonėms nebus lengva susitaikyti su jų atsiskyrimu.

Kita autonomijos prasmė yra sugebėjimas pačiam priimti sprendimus, 
pačiam tvarkyti savo gyvenimą, būti aktyviam, atsakingam, drausmingam ir 
ryžtingam, o nebūti kitų panaudojamu įrankiu, jų determinuojamam; būti 
autonomiškam reiškia būti stipriam, o ne silpnam. Mano tiriamieji patys ap
sisprendžia, patys priima sprendimus, jie patys pradeda tai, ką sumanę, jie 
atsakingi už save ir už savo pačių likimus. Tai subtili savybė, kurią sunku ap
rašyti žodžiais, tačiau itin svarbi. Jie išmokė mane suprasti, kad tai, ką buvau 
įpratęs laikyti žmogaus normalumu, yra iš esmės nesveika, nenormalu, silpna. 
Supratau, kad pernelyg daug žmonių nesugeba patys apsispręsti, kad už juos 
sprendžia pardavėjai, reklamos specialistai, tėvai, propagandininkai, televi
zija, laikraščiai. Jie -  įrankiai, kuriais manipuliuoja kiti, jie nėra savarankiš
ki, sugebantys apsispręsti individai. Todėl jie taip dažnai ir jaučiasi bejėgiai, 
silpni, determinuoti, jie -  pirmosios plėšrūnų aukos, suglebę verksniai, o ne 
ryžtingi, atsakingi asmenys. Tokio neatsakingumo padariniai ypač akivaizdūs 
politikoje bei ekonomikoje, kurios taip pat priklauso nuo asmens pasirinki
mo; šioje srityje jie katastrofiški. Demokratinei, pasirinkimu besiremiančiai 
visuomenei būtini veiklūs, apsisprendžiantys, sugebantys pasirinkti asmenys, 
turintys savo nuomonę, jai reikia laisvų, nesuvaržytos valios individų.

Išsamūs Ascho (20) bei McClellando eksperimentai (326-328) leidžia 
spėti, kad savarankiškai pajėgiantys apsispręsti asmenys sudaro nuo 5% iki 
30% visų gyventojų, ir tai priklauso nuo konkrečių sąlygų. Iš mano tirtų save 
aktualizuojančių subjektų 100% buvo savarankiškai sprendžiantys ir veikian
tys asmenys.
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Pagaliau turiu suformuluoti tokį teiginį, kuris, žinau, sutrikdys daugelį 
teologų, filosofų, mokslininkų: save aktualizuojantys individai turi daugiau 
„laisvos valios“ ir yra mažiau „determinuoti“ negu vidutiniai žmonės. Kad 
ir kaip funkciškai būtų apibrėžti žodžiai „laisva valia“ ir „determinizmas“, 
šiuose tyrimuose jie yra empirinės realijos. Be to, jie yra laipsnį nusakančios 
sąvokos, jos nurodo kiekį ir nėra „viskas arba nieko“ paketai.

AUTONOMIJA; NEPRIKLAUSOMYBE 
NUO KULTŪROS IR APLINKOS; VALIA;
AKTYVŪS VEIKĖJAI

Vienas iš save aktualizuojančių žmonių bruožų, iš dalies smarkiai derantis su 
tuo, kas jau aprašyta, yra sąlygiška jų nepriklausomybė nuo fizinės ir socia
linės aplinkos. Kadangi juos skatina augimo, o ne trūkumo motyvacija, save 
aktualizuojančių žmonių pamatinių poreikių patenkinimas nepriklauso nei 
nuo realaus pasaulio, kitų žmonių, kultūros ar priemonių konkretiems tiks
lams pasiekti, nei apskritai nuo iš išorės gaunamo pasitenkinimo. Jis veikiau 
priklauso nuo jų pačių formavimosi, nepaliaujamo jų potencijų ir latentinių 
išteklių augimo. Kaip medžiui reikia saulės šviesos, vandens ir maisto, taip 
daugumai žmonių reikia patenkinti meilės, saugumo ir kitus pamatinius po
reikius, o tai gali ateiti tik iš išorės. Tačiau kai šie išoriniai poreikių paten- 
kintojai įgyti, kai vidinius nepriteklius pasotina išoriniai veiksniai, tada iškyla 
tikroji individualaus žmogaus vystymosi problema, savęs aktualizavimas.

Nepriklausymas nuo aplinkos reiškia, kad žmogus išsaugo sąlygišką pu
siausvyrą susidurdamas su nesėkmėmis, gyvenimo smūgiais, deprivacijomis, 
frustracijomis. Šie žmonės sugeba išlaikyti pusiausvyrą ir tokiomis aplinky
bėmis, kai kiti būtų priversti pagalvoti apie savižudybę; kartais juos dar vadi
na tiesiog „susitvardančiais“.

Žmonėms, kuriuos motyvuoja nepatenkinti poreikiai, būtinai reikia kitų 
žmonių, kadangi daugumą jų pamatinių poreikių (meilės, saugumo, pagar
bos, prestižo, priklausymo) gali patenkinti tik kiti žmonės. Bet asmenims, 
kurių motyvacija yra augimas, kiti iš tiesų gali trukdyti. Jų pasitenkinimo 
ir gero gyvenimo determinantės yra vidinės, individualios, o ne socialinės. 
Jie jau pakankamai sustiprėję, kad nepriklausytų nuo palankios kitų žmonių
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nuomonės ar net jų prielankumo. Pagarba, statusas, atpildas, populiarumas, 
prestižas, meilė, kurią žmonės gali suteikti, jiems tikriausiai tapę mažiau svar
būs negu jų asmenybės vystymasis ir vidinis augimas (209, 360, 388, 403). 
Nereikėtų užmiršti, kad geriausias mums žinomas būdas (nors ir ne vienin
telis) tapti šitaip nepriklausomam nuo kitų meilės ir pagarbos yra pirmiausia 
pačiam patirti pakankamai daug tos pačios meilės ir pagarbos.

NAUJAS ŽVILGSNIS Į TIKROVĘ

Save aktualizuojantys žmonės pasižymi nuostabia savybe kaskart iš naujo, 
šviežiu žvilgsniu ir naiviai įvertinti svarbiausius gyvenime dalykus, su bai
minga pagarba, pasimėgavimu, nuostaba, netgi ekstaze, kad ir kokia išsivadė- 
jusi ta patirtis gali pasirodyti kitiems, -  tokią nuostatą C. Wilsonas pavadino 
„naujumo jausmu“ (483).Toks asmuo kiekvienu saulėlydžiu gėrėsis taip, tarsi 
matytų jį pirmąsyk, gėle jis grožėsis taip, tarsi ji būtų kvapą užgniaužiančio 
žavesio, nesvarbu, kad jis matęs milijonus gėlių. Tūkstantasis jo išvystas kūdi
kis jam atrodys toks pat stebuklingas kaip ir pirmasis, kurį jis išvydo. Ir pra
ėjus trisdešimčiai metų po jo tuoktuvių, jis tebelaiko savo santuoką sėkmin
ga, jis neatsigėri savo žmonos grožiu net šiai sulaukus šešiasdešimties, lygiai 
kaip gėrėjosi juo ir prieš keturiasdešimt metų. Tokiems žmonėms net eilinė 
darbo diena, net niekuo neišsiskirianti gyvenimo akimirka žadina emocijas, 
jaudina, kelia ekstazę. Šie stiprūs jausmai nebūna užvaldę jų nuolatos, jie nėra 
įprastiniai, o veikiau užklumpa atsitiktinai, bet netikėčiausiais momentais. 
Žmogus gali dešimt kartų persikelti per upę keltu, o persikeliant vienuoliktą 
kartą jį vėl užplūs tas pasikartojantis jausmas, grožio pojūtis, pakylėtumas, 
kurį jis patyrė pirmą kartą keldamasis (115).

Mūsų tiriamieji grožio objektus pasirenka skirtingai. Vieni grožio pir
miausia ieško gamtoje. Kitiems grožis pirmiausia yra vaikai, o vienam ki
tam -  pirmiausia puiki muzika; bet galima tikrai pasakyti, kad jie semiasi 
ekstazės, įkvėpimo ir jėgų iš pamatinių gyvenimo patirčių. Nė vienas iš jų 
nepatirs to paties nuėjęs į naktinį klubą, gavęs krūvą pinigų ar maloniai pra
leidęs laiką vakarėlyje.

Galbūt reikėtų paminėti dar vieną ypatingą patirtį. Keliems mano tiria
miesiems seksualiniai malonumai ir ypač orgazmas suteikdavo ne vien greit
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praeinantį malonumą, bet tokią pat atgaivą ir naujų jėgų, kokių kitiems su
teikdavo muzika ar gamta. Šias patirtis plačiau panagrinėsiu skirsnyje apie 
mistinę patirtį.

Gali būti, kad tokia turtinga subjektyvi jų patirtis nulemta artimo jų 
ryšio su tuo, kas konkretu ir šviežia, su anksčiau aptikta tikrove per se. Gal 
mūsų patirtis išblėsta dėl to, kad turtingą suvokimą sugrūdame į kategorijas 
ar rubrikas, paženkliname etiketėmis, nes mums atrodo, kad jis neteikia dau
giau jokių pranašumų, nėra mūsų „aš“ naudingas, nekėliajam grėsmės (46).

Įsitikinau ir tuo, kad pripratimas prie turimo gero, savaime nebūda
mas blogiu, yra vienas iš pagrindinių žmogiškojo blogio, tragedijų ir kančios 
sukėlėjų. Mes nepakankamai vertiname tai, ką laikome esant savaime su
prantama, tad per daug skubame iškeisti tikras vertybes neapgailestaudami, 
nejausdami sąžinės graužaties, nepaisydami savigarbos. Žmonas, vyrus, vai
kus, draugus, deja, mylime ir esame labiau linkę mylėti ir vertinti tik po jų 
mirties, o ne tada, kai jie šalia mūsų. Kažką panašaus galima pasakyti ir apie 
fizinę sveikatą, politines laisves, ekonominę gerovę. Šių dalykų tikrąją vertę 
sužinome juos praradę.

„Higienos“ faktorių pramonėje analizė, kurią atliko Herzbergas (193), 
Wilsono samprotavimai apie „Šv. Neoto ribą“* (481, 483), mano paties at
likta „negarbingų, kilnių ir metaskundų“ (291) analizė rodo, kad gyvenimas 
smarkiai pagerėtų, jei sugebėtume vertinti tai, ką turime gero, kaip tai įvertina 
save aktualizuojantys asmenys, jeigu mokėtume, kaip jie, neprarasti sėkmės 
pojūčio bei dėkingumo už jį jausmo.

MISTINĖ PATIRTIS: VIRŠŪNIŲ IŠGYVENIMAI

Subjektyvi patirtis, vadinta mistine ir taip taikliai aprašyta Williamo Jameso 
(212), gana gerai pažįstama mūsų tiriamiesiems, nors ir ne visiems. Anks
tesniame poskyryje aprašytos stiprios emocijos kartais tampa tokios stiprios, 
tampa tokios chaotiškos ir taip užplūsta visą asmenybę, kad nesuklystume 
pavadinę jas mistine patirtimi. Šia patirtimi susidomėti ir atkreipti į ją dėme
sį mane paskatino keli mano tiriamieji, kurie savo seksualinį orgazmą aprašė

T. y. abejingumo riba. -  Vert. pastaba.
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miglotai pažįstamais terminais; juos, kaip vėliau prisiminiau, vartojo įvairūs 
autoriai aprašydami tai, ką jie vadino mistine patirtimi. Juos aplankė tas pats 
jausmas, kad prieš akis atsiveria bekraščiai horizontai, užplūdo jausmas, kad 
vienu metu jie yra ir neapsakomai galingi, ir kartu silpnesni nei kada nors 
buvę, didžios ekstazės, nuostabos ir baimingos pagarbos jausmas; jie užmiršo, 
kur yra laike ir erdvėje, galiausiai juos apėmė įsitikinimas, kad įvyko kažkas 
itin svarbaus ir vertingo, tokio svarbaus, kad tiriamieji pasijuto šios patirties 
transformuoti bei sustiprinti net ir kasdieniame gyvenime.

Svarbu nepriskirti šiai patirčiai jokių teologinių ar antgamtiškų nuoro
dų, nors būtent taip daryta tūkstantmečius. Kadangi ši patirtis yra natūrali, 
teisėtai priklausanti mokslo jurisdikcijai, vadinu ją viršūnių patirtimi.

Iš tiriamųjų taip pat galima sužinoti, kad tokia patirtis gali būti ir ne to
kia intensyvi. Teologinėje literatūroje mistinė patirtis paprastai buvo laikoma 
absoliučiai, kokybiškai besiskiriančia nuo bet kurios kitos patirties. Vos tik ją 
atskiriame nuo antgamtiškų reiškinių ir tyrinėjame kaip gamtos reiškinį, da
rosi įmanoma išreikšti mistinę patirtį kaip kiekybinį kontinuumą, aprėpiantį 
jos intensyvumą nuo stiprios iki švelnios. Aiškėja, kad švelni mistinė patirtis 
pažįstama daugeliui, galbūt net daugumai individų, kad yra tokių sėkmės 
kūdikių, kuriuos ši patirtis aplanko dažnai, gal net kasdien.

Intensyvi mistinė ar viršūnių patirtis yra bet kokios patirties, susijusios su 
savojo „aš“ praradimu ar jo transcendavimu, milžiniškas suintensyvinimas, 
pavyzdžiui, tai gali būti problemos sprendimas, ypatingas susikaupimas, muga 
elgesys, kaip jį aprašė Benedict (40), intensyvi juslinė patirtis, užsimiršimas, 
kurį teikia didelis mėgavimasis muzikos ar meno kūriniu. Viršūnių išgyveni
mų atvejai analizuoti ne viename darbe (252, 293, 295, 310, 315).

Nuo tada, kai 1935 metais pradėtas šis tyrimas (jis tebetęsiamas), aš 
išmokau kur kas tinkamiau nei iš pradžių įvertinti skirtumus tarp tų, ku
riems pažįstami viršūnių išgyvenimai, ir tų, kuriems -  ne. Ko gero, tai tik 
intensyvumo, laipsniškumo skirtumas, bet jis itin svarbus. Kai kuriuos iš jo 
kylančius padarinius nurodžiau gana detaliai (315). Jei tektų juos trumpai 
apibendrinti, pasakyčiau, kad bent iki šiol ekstazės nepatyrę save aktuali
zuojantys tiriamieji pasirodė besą praktiški, efektyvūs žmonės, mezomorfai, 
gyvenantys realiame pasaulyje ir jame klestintys. Atrodo, kad pažinusieji 
viršūnių patirtis dar gyvena ir Būties karalystėje, poezijos, estetikos, simbo
lių, trancendencijos, galėtume sakyti, mistinės, asmeninės, nesuinstitucintos
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„religijos“, aukščiausios patirties karalystėje. Aš linkęs prognozuoti, kad tai 
pasirodys esąs vienas iš lemtingiausių charakterių „klasinių skirtumų“, ypač 
lemtingų socialiniam gyvenimui, nes atrodo, jog „tiesiog sveiki“, viršūnių 
išgyvenimų nepatyrę save aktualizuojantys individai dažniau linkę tobulinti 
visuomenę, jie būna politikais, visuomenės veikėjais, reformatoriais, karžy
giais, o transcenduojantys j viršūnes asmenys daugiau linkę kurti poeziją, 
muziką, filosofiją ir religijas.

GEMEINSCHAFTSGEFUHL*

Sį žodį sugalvojo Alfredas Adleris (2), ir jis vienintelis taip tiksliai išreiškia tą 
bendrumo su žmonija jausmą, kurį jaučia save aktualizuojantys subjektai. Jie 
stipriai jaučia tapatumą su kitais žmonėmis, jaučia užuojautą ir prieraišumą, 
nors juos irgi kartais užvaldo anksčiau aprašytas pyktis, nekantrumas, pasi
bjaurėjimas. Kaip tik todėl jie nuoširdžiai trokšta padėti žmonijai, tarytum 
kiti žmonės būtųjų šeimos nariai. Juk savo artimus mylime, net jei jie kvaili, 
silpni, o kartais net ir nepakenčiami. Jiems vis dėlto lengviau atleisti negu 
svetimiems.

Jei nesugebame pažvelgti pakankamai apibendrintai ir matyti toliau, 
tokio individo susitapatinimo su žmonija jausmo galime ir neįžvelgti. Save 
aktualizuojantis asmuo juk labai skiriasi nuo kitų žmonių savo mąstymu, 
impulsais, elgesiu, emocijomis. Kai kuriais esminiais aspektais jis kartais pri
mena atklydėlį į svetimą šalį. Tik labai nedaugelis jį tikrai supranta, net ir 
tie, kurie jį tikrai mėgsta. Jį dažnai liūdina, pykina, net siutina vidutinio 
žmogaus trūkumai, nors paprastai jie tik erzina, bet kartais tampa karčia 
tragedija. Tačiau, kad ir kaip jis kartais būna nuo jų nutolęs, jis vis tiek kilęs 
iš jų, jis jaučiasi artimas šioms būtybėms, į kurias priverstas žvelgti jei ne iš 
aukšto, tai bent jau, galėtume sakyti, žinodamas, kad daug ką gali padaryti 
geriau už jas, kad mato tai, ko nemato jos, kad tiesa, kuri tokia aiški jam, 
daugumai žmonių neatverta, ji paslėpta. Tokią nuostatą Adleris pavadino 
vyresniojo brolio nuostata.

* Bendrumo su žmonėmis jausmas {vok.). -  Vert. pastaba.
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TARPASMENINIAI SANTYKIAI (SA)

Save aktualizuojantys žmonės užmezga gilesnius ir esmingesnius tarpasme
ninius santykius nei kiti suaugusieji (nors nebūtinai gilesnius negu vaikai). 
Jie pajėgia intensyviau susilieti, labiau mylėti, tobuliau susitapatinti, ištrinti 
savo ego ribas tiek, kad kitiems tai atrodo neįmanoma. Tačiau šiems santy
kiams būdingi tam tikri ypatingi bruožai. Pirmiausia pastebėjau, kad ir ant
rasis tokio santykio narys dažnai būna sveikesnis ir toliau už vidutinį žmogų 
pažengęs savęs aktualizavimo keliu, dažnai gerokai toliau. Kadangi save ak
tualizuojantys žmonės sudaro menką gyventojų dalį, jų tarpusavio santykiai 
labai selektyvūs.

Vienas iš šio ir kai kurių kitų reiškinių padarinių yra tai, kad save aktua
lizuojantys žmonės tokius ypač esminius ryšius užmezga tik su gana nedau
geliu žmonių. Jų draugų ratas gana siauras. Tų, kuriuos jie nuoširdžiai myli, 
tėra saujelė. Iš dalies taip yra todėl, kad savęs aktualizavimo dvasia persmelk
tas artimumas, atrodo, reikalauja daugybės laiko. Atsidavimas nėra akimirkos 
reikalas. Vienas iš tiriamųjų apie tokį ryšį pasakė taip: „Aš neturiu laiko dau
gybei draugų. Ir jo neturi niekas, kas nori būti tikru draugu“. Galbūt vienin
telė išimtis mano grupėje buvo moteris, turinti ypatingų bendravimo talentų. 
Atrodė, tarsi vienintelė tikroji jos gyvenimo užduotis buvo puoselėti artimus 
ir šiltus, pasigėrėjimą keliančius santykius su visais savo šeimos nariais, jų 
šeimomis, visais savo draugais bei savo šeimos narių draugais. Gal dėl to, 
kad ji buvo neišsilavinusi moteris, nevykdžiusi jokios formalios užduoties ir 
nesirūpinusi karjera. Toks ypatingas atsidavimas gali egzistuoti ir egzistuoja 
kartu su viską aprėpiančiu Gemeinschaftsgefuhl\ geranoriškumu, prieraišumu, 
draugiškumu, kaip juos ką tik aprašiau. Šie žmonės linkę elgtis maloniai ar 
bent jau kantriai beveik su kiekvienu. Jie ypač švelniai myli vaikus, yra jautrūs 
šių prisilietimui. Jie myli ar veikiau užjaučia visą žmoniją, šis jausmas itin 
specifinis, tačiau visai realus.

Tokia meilė nereiškia, kad jie neįžvelgia skirtumų tarp žmonių. Jie realis
tiškai ir griežtai prabyla apie tuos, kurie to nusipelno, ypač apie veidmainius, 
pretenzingus, pompastiškus ir pasipūtėlius. Tačiau tiesiogiai bendraudami 
net su tokiais, toli gražu ne visada parodo, kad juos niekina. Vienas tiriamųjų 
aiškino taip: „Iš tikrųjų dauguma žmonių tikrai nedaug verti, bet galėjo tapti 
verti. Jie pridaro visokiausių paikų klaidų ir tuomet pasijunta nelaimingi ne
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suprasdami, kodėl viskas taip pakrypo, kai jie norėjo tik gero. Tie, kuriems 
trūksta padorumo, paprastai moka už tai tapdami didžiai nelaimingi. Tokių 
reikėtų pagailėti, o ne juos puldinėti“.

Gal trumpiausiai juos apibūdinti galėtume pasakydami, kad jų priešiš
kumas kitiems žmonėms (i) pelnytas, (2) juo siekiama gero puolamam žmo
gui arba kokiam kitam asmeniui. Frommo žodžiais tariant, jų priešiškumas 
kyla ne iš jų charakterio, jis būna reaktyvus arba situacinis.

Visiems tiriamiesiems, apie kuriuos sukaupiau duomenų, būdingas dar 
vienas bendras bruožas, kurį reikėtų paminėti, būtent, kad atsiranda tokių, 
kurie jais žavisi, nori su jais draugauti, tapti jų mokytiniais ar net juos gar
bina. Individo santykis su garbintojais paprastai būna vienašališkas. Jo gar
bintojai paprastai reikalauja daugiau, negu šis individas nori duoti. Be to, 
toks garbstymas save aktualizuojantį asmenį neretai trikdo, nervina, kėliajam 
pasibjaurėjimą, nes dažnai jis peržengia įprastas ribas. Mūsų tiriamieji, pa
tekę į tokių santykių spąstus, paprastai elgiasi maloniai ir draugiškai, tačiau 
dažniausiai kaip įmanydami mandagiau stengiasi jais atsikratyti.

DEMOKRATINE CHARAKTERIO STRUKTŪRA

Visi mano tiriamieji be išimčių yra demokratiški žmonės tikrąja šio žodžio 
prasme. Tvirtinu tai remdamasis jau atlikta autoritarinės ir demokratinės 
charakterio struktūrų analize (303), kuri per daug sudėtinga, kad ją čia išdės- 
tyčiau. Trumpai galėčiau apibūdinti tik kai kuriuos šitokio elgesio aspektus. 
Visiems šiems asmenims būdingi akivaizdūs ar bent paviršutiniški demok
ratiški bruožai. Jie gali elgtis ir elgiasi draugiškai su visais, kurių charakteris 
jiems patinka ir visai nesvarbu, kokios jie būtų klasės, išsilavinimo, politinių 
įsitikinimų, rasės, spalvos. Kartais atrodo, kad jie šių skirtumų net nesuvokia, 
nors vidutiniam žmogui jie tokie akivaizdūs ir svarbūs.

Mano tirti asmenys išsiskiria ne tik šiuo akivaizdžiu bruožu, jų demo
kratiškumo jausmas kur kas gilesnis. Pavyzdžiui, jie pasiruošę mokytis iš kiek
vieno, kuris gali juos ko nors pamokyti -  nesvarbu, kokios galėtų būti kitos 
šio individo savybės. Mokydamiesi jie nesistengia išsaugoti išoriško orumo, 
pabrėžti savo statuso, amžiaus teikiamo prestižo ar pan. Reikėtų net pasakyti, 
kad juos sieja viena savybė, kurią galėčiau pavadinti savotišku nusižeminimu.
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Jie visi puikiai suvokia, kiek mažai žino palyginti su tuo, ką būtų galima ži
noti ir ką tino kiti. Kaip tik todėl jie pajėgia neapsimestinai pagarbiai ir net 
nuolankiai elgtis su žmonėmis, iš kurių jie gali išmokti to, ko patys nemoka, 
su tais, kurie turi tokių įgūdžių, kokių jie patys neturi. Jie nuoširdžiai gerbia 
dailidę už tai, kad jis geras dailidė, kaip gerbia ir kiekvieną kitą, išmanantį 
savo amatą.

Reikėtų kruopščiai skirti tokį demokratijos jausmą ir neišrankumą, po
linkį be atrankos sulyginti visus žmones. Šie individai, patys priklausydami 
elitui, pasirenka elitinius draugus, tačiau tai charakterio, gabumų, talento, 
o ne kilmės, rasės, kraujo, titulo, šeimos, amžiaus, jaunystės, šlovės, galios 
elitiškumas.

Giliausias, bet taip pat sunkiausiai pastebimas yra itin retas jų polinkis 
parodyti šiek tiek pagarbos kiekvienam žmogui vien todėl, kad jis žmogus; 
mano tiriamieji, atrodo, atsisakė peržengti tam tikrą ribą ir sumenkinti, pa
niekinti, pažeminti net didžiausią niekšą. Tačiau ši jų nuostata dera su stipriu 
teisingumo ir neteisingumo, gėrio ir blogio jausmu. Jie veikiau pasipriešins 
piktiems asmenims ir piktam elgesiui. Jie daug ryžtingiau negu vidutinis 
žmogus, nedvejodami ir nesilpnadvasiškai sugeba išreikšti savo pyktį.

TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ,
GĖRIO IR BLOGIO SKYRIMAS

Įsitikinau, kad nė vienas iš mano tiriamųjų chroniškai nesikankina dėl savo 
tikrųjų poelgių teisingumo ar neteisingumo. Ar jie sugeba, ar ne išreikšti tai 
žodžiais, kasdieniame gyvenime jiems beveik nebūdingas chaosas, sumaiš
tis, nenuoseklumas ar konfliktai, kurie tokie būdingi eilinio asmens etiniams 
svarstymams. Dar galėtume pasakyti ir taip: šie individai pasižymi etiniu 
tvirtumu, jie turi aiškius moralinius kriterijus, jie elgiasi deramai ir nesielgia 
nederamai. Neverta ir sakyti, kad jų teisingumo ir neteisingumo bei gėrio ir 
blogio sampratos dažnai nėra konvencinės.

Vieną būdą išreikšti tą savybę, kurią čia stengiuosi aprašyti, pasiūlė dr. 
Davidas Levy’is, kuris nurodė, kad prieš keletą amžių visi šie asmenys būtų 
apibūdinti kaip einantys Viešpaties keliu arba kaip dievobaimingi žmonės. 
Kai kurie teigia, kad jie tiki Dievą, bet savo Dievą nusako daugiau kaip
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metafizinę sąvoką negu personifikuotą figūrą. Jei religiją apibūdintume tik 
socialiniais ir biheivioristiniais terminais, tuomet visi mano aprašytieji as
menys -  religingi žmonės, tarp jų ir ateistai. Tačiau jei terminą religija varto
tume konservatyviau, kad pabrėžtume antgamtiškąjį elementą ir institucinę 
ortodoksiją (tokia termino vartosena tikrai įprastesnė), tada atsakymas turėtų 
būti visai kitoks, nes tuomet vos vienas kitas iš jų yra religingas.

Save aktualizuojantys asmenys dažniausiai elgiasi taip, tarsi aiškiai skirtų 
tikslus nuo priemonių. Apskritai jie daugiau susitelkę į tikslus, o priemonės 
aiškiai jiems subordinuotos. Tačiau tai itin supaprastintas teiginys. Mūsų ti
riamieji gerokai komplikuoja situaciją dažnai tikslais laikydami daugelį tokių 
patirčių ir veiklų, kurios kitiems žmonėms yra tik priemonės. Jie daugiau 
linkę vertinti pačią veiklą, ją suabsoliutinti; dažnai jiems patinka ne tik atsi
durti kokioje nors vietoje, bet ir keliauti. Banaliausią, įprasčiausią užsiėmimą 
jie sugeba paversti džiaugsmingu žaidimu, šokiu ar spektakliu. Wertheimeris 
nurodė, kad dauguma vaikų tokie kūrybingi, jog sugeba transformuoti su
stingusią rutiną, mechanišką, įkyrėjusią patirtį. Pavyzdžiui, vaikai, su kuriais 
jis eksperimentavo, knygų pernešimą nuo vienų lentynų ant kitų paversdavo 
struktūrišku ir džiaugsmingu žaidimu, nes nešiodavo jas pagal savo susikurtą 
sistemą ar paklusdami savo pačių susigalvotam ritmui.

FILOSOFIŠKAS, NEAGRESYVUS HUMORO JAUSMAS

Vienas iš pirmųjų atradimų, kurį buvo gana paprasta padaryti, nes ši savybė 
buvo būdinga visiems tiriamiesiems, buvo tai, kad jie pasižymėjo savotišku 
humoro jausmu. Tai, kas vidutiniam žmogui juokinga, jiems visai neatrodo 
juokinga. Jų nepralinksmina nei priešiškas humoras (pastangos prajuokinti 
kitus ką nors skaudinant), nei pranašumą demonstruojantis humoras (šaipy
masis iš kito vien dėl to, kad šis menkesnis), nei maištaujantis prieš autoritetą 
humoras (nejuokingas, edipiškas ar nešvankus juokavimas). Būdinga, kad tai, 
ką jie laiko humoru, labiau susiję su filosofija, o ne su kuo nors kitu. Dar šią 
nuostatą galėtume pavadinti realistišku humoru, nes daugiausia jie apskritai 
pasišaipo iš žmonių už jų kvailumą, kai šie užmiršta savo vietą visatoje, kai 
stengiasi atrodyti dideli, iš tiesų tebūdami menki. Si nuostata gali pasireikšti 
ir kaip pasišaipymas iš savęs, bet jie to nedaro kaip nors mazochistiškai ar
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klouniškai. Geriausias tokio humoro pavyzdys galėtų būti Lincolno humo
ras. Lincolnas turbūt niekad nėra pajuokavęs taip, kad užgautų kitą. Panašu, 
kad savo pokštais jis dažnai ir norėdavo ką nors pasakyti, ne vien tik prajuo
kinti. Dažnai jie būdavo švelnesnės formos pamokymas, primenantis parabo
les ar pasakėčias.

Vertinant tik kiekybiškai, tiriamieji buvo rečiau linkę į humorą nei vidu
tiniai žmonės. Pokštavimas, juokavimas, kandžios pastabos, įprastas linksmas 
atsakymas jiems būdingi kur kas mažiau negu mąslus filosofinis humoras, 
kuris paprastai priverčia nusišypsoti, o ne nusijuokti, kuris iš esmės būdin
gas situacijai, o nėjai primestas, kuris veikiau spontaniškas negu suplanuotas 
ir kurio beveik neįmanoma pakartoti. Nenuostabu, kad vidutiniam žmogui, 
kurio juokai gerokai trivialūs, kuris, jei jau juokiasi, tai raitosi, mūsų subjektai 
dažnai atrodo per rimti, per daug blaivūs.

Toks humoras kartais persmelkia kiaurai; jis atveria linksmąjį, humoris
tinį, net juokingąjį žmogaus situacijos, žmogaus išdidumo, rimtumo, užimtu
mo, šurmulio, ambicijų, siekių bei planų aspektą. Šią nuostatą perpratau kar
tą atsidūręs „kinetinio meno“ ekspozicijoje; ji su visu jos niekur nevedančiu 
triukšmu, judėjimu, šurmuliu, skubėjimu, veržimusi man pasirodė tikra hu
moristinė žmogaus gyvenimo parodija. Su tokia pat nuostata mūsų tiriamieji 
žvelgia ir į savo profesiją; darbas, nors į jį žiūrima rimtai, dar yra ir pramoga 
bei žaidimas.

KŪRYBINGUMAS (SA)

Tai universali visų tirtų ar stebėtų žmonių savybė. Išimčių nebuvo. Kiekvienas 
iš jų pasižymėjo kokiu nors ypatingu kūrybingumu, originalumu ar išradin
gumu. Ką aš vadinu šiomis ypatingomis savybėmis, paaiškės šiame skyriuje 
vėliau. Pirmiausia čia neturiu galvoje Mozarto tipo ypatingo kūrybinio talen
to. Tiesiog tenka susitaikyti su faktu, kad vadinamieji genijai turi talentų, ku
rių neįmanoma paaiškinti. Tegalime pasakyti, kad jie atrodo apdovanoti ypa
tinga energija ir sugebėjimais, kurie turbūt menkai tesusiję su visa kita, kas 
sudaro asmenybės visumą, ir, kaip byloja visi įrodymai, individai su jais gims
ta. Šios rūšies talento čia neaptariame, kadangi jis nepriklauso nuo psichinės 
sveikatos ar pamatinių poreikių patenkinimo. Atrodo, save aktualizavusio
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žmogaus kūrybingumas veikiau giminingas naiviam ir universaliam nesuga
dinto vaiko kūrybingumui. Atrodo, kad tai veikiau fundamentalus žmogaus 
prigimties bruožas, potencija, kuri gimstant suteikiama visiems žmonėms. 
Dauguma žmonių ją praranda patyrę kultūros poveikį, tačiau vienas kitas in
dividas arba išlaiko šį gaivų, naivų, tiesioginį žvilgsnį į gyvenimą arba, net jei 
jau ir buvo jį praradęs, vėliau gyvenime vėl susigrąžina. Šią savybę Santayana 
vadino „antruoju naivumu“, ir tai itin taiklus apibūdinimas.

Toks kūrybingumas būdingas ir mūsų tirtiems asmenims, nesvarbu, kad 
jie nerašo knygų, nekuria muzikos, nedaro meno kūrinių, nesvarbu, kad jų 
kūrybingumas įgauna kur kas kuklesnę išraišką. Sakytume, toks ypatingas 
kūrybingumas, būdamas sveikos asmenybės išraiška, projektuojamas į pasau
lį, paženklina visokiausią tokio asmens veiklą. Šiuo požiūriu batsiuviai, dai
lidės ar klerkai irgi gali būti kūrybingi. Viską, ką žmogus daro, jis gali daryti 
su ypatinga nuostata, įkvėptas ypatingos dvasios, kurią lemia šį veiksmą atlie
kančio asmens charakterio ypatingumas. Galima kūrybiškai net matyti -  tai 
sugeba vaikai.

Šią savybę čia išskyriau tik tam, kad ją aptarčiau, tarsi ji būtų atskirta 
nuo tų savybių, kurios ją nulemia, bei tų, kurios iš jos kyla. Tačiau iš tikrųjų 
taip nėra. Ko gero, kalbėdami apie kūrybingumą mes tik kitu požiūriu, būtent 
padarinių požiūriu, tiesiog apibūdiname tai, ką anksčiau apibūdinome kaip 
didesnį suvokimo šviežumą, skvarbumą ir efektyvumą. Tokie žmonės leng
viau pamato tai, kas teisinga ir tikra. Būtent dėl šių savybių jie ribotesniems 
žmonėms atrodo kūrybingi.

Be to, kaip matėme, šie individai mažiau nuslopinti, suvaržyti, apriboti, 
trumpai sakant, jie mažiau pasiduoda kultūros spaudimui. Kalbant pozity
viau, jie spontaniškesni, natūralesni, žmogiškesni. Kitiems žmonėms tai irgi 
atrodo kūrybingumo apraiškos. Jei darysime prielaidą, kaip leidžia manyti 
vaikų tyrimas, kad kažkada visi žmonės buvo spontaniški, kad gal sielos gi
lumoje jie tokie ir tebėra, bet greta jų esybės gelmėse išlikusio spontanišku
mo čia šaknis išleidę ir paviršutiniški, tačiau galingi slopinimai, tuomet šio 
spontaniškumo tenka ieškoti gana giliai, mat prasiveržia jis ne taip dažnai. Jei 
nebūtų slopinančių jėgų, galėtume tikėtis, kad kiekvienas žmogus demons
truotų tokio tipo kūrybingumą (io, 307).
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PASIPRIEŠINIMAS KULTŪROS POVEIKIUI;
KULTŪROS TRANSCENDENTIŠKUMAS

Save aktualizuojantys žmonės nėra puikiai prisitaikę naivia pritarimo kultū
rai bei tapatinimosi su ja prasme. Jie prisiderina prie kultūros įvairiais būdais, 
tačiau apie juos visus galėtume pasakyti, kad tam tikra gelmine prasme jie 
priešinasi kultūros poveikiui (295) ir savo viduje tam tikru mastu išlieka ne
priklausomi nuo kultūros, į kurią yra panardinti. Kadangi kultūros poveikį 
asmenybei nagrinėjanti literatūra menkai tesigilino į pasipriešinimo kultūros 
poveikiui reiškinį, o, kaip aiškiai nurodė Riesmanas (398), ta besipriešinan
čiųjų saujelė itin svarbi Amerikos visuomenei, net mano kuklūs duomenys 
tampa šiek tiek reikšmingi.

Apskritai šių sveikų žmonių santykis su jų daug mažiau sveika kultūra 
yra sudėtingas. Galėtume išskirti bent jau šiuos jo komponentus.

1. Visi šie žmonės išlaiko tariamą konvencionalumą pasirinkdami dra
bužius, kalbą, maistą, taip pat vadovaujasi mūsų kultūroje įtvirtintais elgesio 
būdais. Tačiau jie nėra iš tikrųjų konvencionalus, tikrai nėra madingi, pra
šmatnūs ar stulbinamai elegantiški.

Jie neslepia savo nuostatos, kad jiems iš tiesų tas pats, kurioms taisyk
lėms paklusti, nes vienos eismo taisyklės tokios pat geros kaip kitos, jei jų 
laikymasis palengvina gyvenimą, tačiau jie nesusijaudins dėl to, kurių taisyk
lių svarbiau laikytis. Dar kartą atkreipiame dėmesį į tai, jog šie žmonės daž
niausiai nusiteikę susitaikyti su esama padėtimi, su tomis situacijomis, kurias 
jie laiko nesvarbiomis, nepakeičiamomis arba ne svarbiausiomis jiems kaip 
individams. Kadangi batų pasirinkimas, šukuosenos stilius ar mandagumas 
arba elgesys vakarėlyje nėra svarbiausi dalykai nė vienam iš tirtų individų, jie 
reaguoja į tokius dalykus tik truktelėdami pečiais. Juk čia ne kokie moralės 
dalykai.

Tačiau kadangi toks tolerantiškas nekenksmingų visuomenės papročių 
perėmimas nereiškia nuoširdaus susitapatinimo su jais, šių asmenų pritarimas 
konvencijoms dažnai atsainokas ir priverstinis, jie nesidrovi pasukti tiesiau, 
jei to reikalauja sąžiningumas, garbingumas, jei tai tausoja energiją č/c.Trum
pai tariant, kai paklusnumas konvencijoms ima erzinti ar pernelyg brangiai 
kainuoja, paaiškėja, koks paviršutiniškas jų konvencionalumas, jį nusimeta 
lengvai it apsiaustą.
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2. Ko gero, nė vieno iš šių asmenų nepavadinsi maištininku prieš autori
tetą, nebrandumas ar karščiavimasis jiems nėra būdingi. Jie nepasižymi kokiu 
nors veikliu nekantrumu, jiems nepažįstamas nei retkarčiais prasiveržiantis, 
nei ilgalaikis chroniškas nepasitenkinimas kultūra, jie netrokšta kuo greičiau 
ją pakeisti, tačiau jų pasipiktinimas neteisingumu prasiveržia gana dažnai. 
Vienas iš stebėtų asmenų, aistringas maištininkas jaunystėje, sąjungų organi
zatorius anais laikais, kai tai buvo labai pavojinga, „išaugo“ šią pasipiktinimo 
ir beviltiškumo nuostatą. Susitaikęs su lėtu socialinių permainų vyksmu (tiek 
šios kultūros, tiek šio amžiaus), jis galop tapo jaunimo švietėju. Visiems ki
tiems būdingas ramus, ilgalaikis rūpinimasis tuo, kaip patobulinti kultūrą, 
ir man atrodo, kad tai kaip tik ir reiškia susitaikymą su faktu, jog permainos 
vyksta lėtai, nepaneigiant, žinia, neišraunamo permainų troškimo ir įsitikini
mo jų būtinumu.

Tai toli gražu nereiškia kovingumo stokos. Kai įmanoma ką nors pakeisti 
greitai, kai prireikia ryžtingumo ir drąsos, šiems žmonėms jų nepritrūksta. 
Nors jie nepriklauso radikalių žmonių grupei įprastąja prasme, manau, kad 
nesunkiai galėtų priklausyti. Pirma, tai intelektualių asmenų grupė (nereikia 
užmiršti, kas juos atrinko), dauguma jų jau turi misiją ir neabejoja darą kažką 
tikrai svarbaus pasauliui patobulinti. Antra, tai realistų grupė, jie neketina au
koti didžiulių, tačiau beprasmiškų aukų. Neabejoju, kad susiklosčius kritiškai 
situacijai, jie mestų savo užsiėmimą dėl radikalios socialinės veiklos, pavyz
džiui, įsitrauktų į pogrindinį antinacistinį judėjimą Vokietijoje ar Prancūzijoje. 
Susidariau įspūdį, kad jie ne vengia kovos, bet atsisako kovoti beprasmiškai.

Diskutuojant paprastai išryškėdavo ir dar vienas jų polinkis -  troškimas 
džiaugtis gyvenimu, gerai leisti laiką. Visiems, išskyrus vieną, tai atrodė ne
suderinama su karštakošišku maištingumu, kokiam paskiriamas visas gyve
nimas. Jiems atrodo, kad maištas per didelė auka, už kurią galima sulaukti tik 
menko atpildo. Dauguma jų jaunystėje išgyveno kovos, nekantrumo ir kuo 
skubesnių permainų troškimo laikotarpius ir dažniausiai suprato, kad jų opti
mistiškas tikėjimas greitomis permainomis buvo nepagrįstas. Galima sakyti, 
kaip grupė jie, užuot išėję iš savo kultūros, ją atmetę ir paskelbę jai karą, su
sitaikė su ja, pasirinko kasdieniškas, ramias, geros nuotaikos nedrumsčiančias 
pastangas ją tobulinti paprastai išlikdami savo kultūroje.

3. Beveik visiems jiems būdingas, nebūtinai net suvoktas, tačiau gelmi
nis svetimumo savo kultūrai jausmas, kuris ypač išryškėja diskutuojant apie
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Amerikos kultūrą kaip visumą ir lyginant ją su kitomis kultūromis; šį svetimu
mą liudija ir tas faktas, kad dažnai šie asmenys sugeba nuo savo kultūros atsi
skirti tarsi jai nepriklausytų. Palankumas ar pritarimas, įvairiu santykiu sumišęs 
su priešiškumu ar kritiškumu, rodė, kad jie atsirenka iš amerikietiškosios kul
tūros tai, kas, jų supratimu, yra pozityvu, o atmeta tai, ką mano esant neigiama. 
Žodžiu, jie sveria, vertina, ragauja šią kultūrą ir tuomet daro savo sprendimus.

Akivaizdu, jog toks distancijos išlaikymas labai skiriasi nuo įprasto pa
sidavimo kultūros poveikiui, kokį, pavyzdžiui, demonstruoja etnocentriški 
subjektai, kurie buvo analizuoti atliekant gausius autoritarinių asmenybių 
tyrimus. Skiriasi jis ir nuo nuostatos, visiškai atmetančios mūsų kultūrą, kuri, 
šiaip ar taip, yra palyginti neprasta kultūra, jei sugretini ją su kitomis realiai 
egzistuojančiomis kultūromis, o ne su idealiomis fantazijų karalystėmis (arba, 
kaip skelbė vienas ženkliukas atlape, Nirvaną -  dabar\).

Save aktualizuojančių asmenų atitolimas nuo kultūros pasireiškia ir kaip 
jų atitolimas nuo žmonių, jau anksčiau aprašytas privatumo vertinimas, kaip 
ir jų menkesnis nei vidutinio žmogaus pažįstamo ir įprasto troškimas.

4. Dėl šių ir kitų priežasčių juos galime vadinti autonomiškais -  būtent 
juos valdo jų charakterio dėsniai, o ne visuomenės taisyklės. Kaip tik šiuo 
požiūriu jie yra ne tik ar vien tik amerikiečiai, bet ir kur kas labiau negu 
kiti -  žmonių kaip rūšies plačiąja prasme nariai. Sakyti, kad jie pranoksta 
amerikiečių kultūrą arba yra anapus jos, griežtai vertinant, būtų klaidinanti 
interpretacija, nes, šiaip ar taip, jie juk šneka amerikietiškai, elgiasi amerikie
tiškai, jų charakteriai amerikietiški etc.

Tačiau lygindami juos su pernelyg socializuotais, robotus primenančiais 
individais arba etnocentriškomis asmenybėmis, mes sunkiai atsispiriame pa
gundai iškelti hipotezę, kad ši grupė, ko gero, nėra tik dar viena subkultūrinė 
grupė, o veikiau jos nariai mažiau pasidavę kultūros poveikiui, mažiau pri
sitaikę, mažiau formuoti. Čia turime galvoje laipsniškumą, jų vietą konti
nuume, kuris aprėpia visas nuostatas nuo sąlygiško kultūros pripažinimo iki 
sąlygiško atitolimo nuo jos.

Jei ši hipotezė pasitvirtintų, iš jos būtų galima kildinti dar bent vieną 
hipotezę: tie įvairių kultūrų individai, kurie daugiau atitolę nuo savo kultū
ros, ko gero, ne tik bus mažiau tautiški savo charakteriu, bet ir bus panašesni 
į kitų kultūrų save aktualizavusius atstovus, o ne į savųjų visuomenių mažiau 
išsivysčiusius narius.
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Apibendrinant ir vėl iškils amžinasis klausimas: ar įmanoma būti geram 
ar sveikam žmogui netobuloje kultūroje? Stebėjimai patvirtino, kad ameri
kietiškoje kultūroje įmanoma susiformuoti palyginti sveikiems individams. 
Jie gyvuoja sudėtingai derindami vidinę autonomiją ir susitaikymą su išorine 
aplinka -  tai, suprantama, įmanoma tik tol, kol kultūra toleruoja tokį atitoli
mą nereikalaudama visiško kultūrinio tapatinimosi.

Žinia, tai nėra idealus sveikumas. Netobula mūsų visuomenė aiškiai jėga 
primeta mūsų tiriamiesiems draudimus ir suvaržymus. Kiek jie turi slapstyti 
savo esmę, tiek nukenčia jų spontaniškumas, tiek kai kurios jų potencijos 
nebūna aktualizuotos. O kadangi mūsų kultūroje (o gal ir visose kultūrose) 
sveikatą gali įgyti tik vienas kitas, įgijusieji vėl yra vieniši, tad ir ne tokie 
spontaniški, menkiau aktualizuoti1.

SAVE AKTUALIZUOJANČIŲ ŽMONIŲ NETOBULUMAS

Įprasta klaida, kurią daro romanistai, poetai, eseistai aprašydami gerą žmogų, 
yra paversti jį tokiu geru, kad jis taptų karikatūra, tokiu, kokiu niekas nenorėtų 
būti. Savo paties tobulumo troškimą, kaltę ir gėdą dėl savo trūkumų individas 
paprastai projektuoja į įvairius kitus žmones, iš kurių vidutinis žmogus rei
kalauja kur kas daugiau, negu pats jiems duoda. Tad mokytojai ir dvasininkai 
kartais laikomi džiaugsmo nepažįstančiais žmonėmis, kurie neturi žemiškų 
troškimų ir silpnybių. Manau, kad dauguma romanistų, kurie mėgino sukurti 
gerų (sveikų) žmonių portretus, kaip tik ir pavertė juos kimštais maišais ar ma
rionetėmis arba nerealių idealų nerealiomis projekcijomis, užuot pavaizdavę 
juos kaip gaivalingus, širdingus, aistringus individus, kokie jie iš tikrųjų yra. 
Mūsų tiriamieji turi ir daug menkesnių žmogiškų trūkumų. Jiems irgi nesve
timi kvaili, beprasmiški, ydingi įpročiai. Jie moka būti ir nuobodūs, užsispyrę, 
erzinti. Jiems toli gražu nesvetima paviršutiniška tuštybė, išdidumas, šališkas 
savo kūrinių, šeimos, draugų, vaikų vertinimas. Neretai jie praranda kantrybę.

Retkarčiais mūsų analizuojamieji sugeba pademonstruoti ypatingą ir ne
tikėtą žiaurumą. Neužmirškime, kad jie labai stiprūs žmonės. Todėl kai reikia, 
jie sugeba parodyti tiesiog chirurgo šaltakraujiškumą, koks nepasiekiamas

1 Noriu padėkoti dr. Tamarai Dembo, kuri padėjo man įsigilinti į šią problemą.
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eilinio žmogaus galioms. Vienas, sužinojęs, kad jo pažįstamas, kuriuo ilgą 
laiką pasitikėjo, nesąžiningas, iškart ir staiga nutraukė šią draugystę be jo
kios pastebimos širdperšos. Kita moteris, kuri buvo ištekėjusi už nemylimo 
asmens, apsisprendusi su juo išsituokti, elgėsi taip ryžtingai, kad atrodė tarsi 
visiška beširdė. O kiti taip greitai atsigavo po artimų žmonių mirties, kad ir 
vėl pasirodė tarytum beširdžiai.

Šie žmonės ne tik stiprūs, jie nepriklauso nuo kitų nuomonių. Viena 
moteris, labai suerzinta priplėkusio konvencionalumo kažkokių asmenų, 
su kuriais buvo supažindinta per pobūvį, atsikeršijo visiškai nesivaldydama 
ir pašiurpindama juos savo šnekomis bei elgesiu. Sakytume, kad ji pasiel
gė tinkamai, taip išreikšdama savo susierzinimą, tačiau bėda ta, kad ji šitaip 
priešiškai nuteikė šiuos žmones ne tik prieš save, bet ir prieš tuos bičiulius, 
kurių namuose vyko susibūrimas. Nors mūsų tiriamoji norėjo atsiriboti nuo 
šių žmonių, šeimininkas su šeimininke — ne.

Galėtume paminėti dar vieną pavyzdį, kuris paaiškinamas ypatingu 
mūsų tiriamųjų sugebėjimu pasinerti į beasmenį pasaulį. Intensyviai susi
kaupę ir įsigilinę įjuos dominantį reiškinį ar problemą, jie neretai išsiblaško, 
praranda gerą nuotaiką ar tiesiog nepaiso elementaraus visuomenės reika
laujamo mandagumo. Tokiomis aplinkybėmis jie neretai aiškiai parodo, kad 
jiems visai neįdomu šnekučiuotis, linksmai čiauškėti, linksminti ar panašiai 
pramogauti, jie gali šnekėti ar elgtis taip, kad kiti susijaudins, bus sukrėsti, 
įsižeis ar bus įskaudinti. Kiti (bent jau kitų asmenų požiūriu) nepageidaujami 
atsiribojimo padariniai jau buvo išvardinti.

Net dėl savo geraširdiškumo kartais jie neišvengia klaidų, pavyzdžiui, 
veda iš pasigailėjimo, pernelyg smarkiai susipainioja su neurotikais, nuobody
bėmis, nelaimingais žmonėmis, o paskui dėl to gailėdamiesi leidžia niekšams 
tapti jiems našta, duoda daugiau nei derėtų, šitaip retkarčiais padrąsindami 
parazitus ir psichopatus, etc.

Pagaliau, kaip jau minėjome, šie asmenys nėra išsilaisvinę iš kaltės, ne
rimo, liūdesio, saviplakos, vidinių įtampų bei konfliktų. Tas faktas, kad šie 
reiškiniai kilę ne iš neurotinių šaltinių, daugumai žmonių mūsų laikais (net 
ir daugumai psichologų) neturi reikšmės, ir kaip tik dėl šios priežasties šiuos 
reiškinius linkstama laikyti ^sveikais.

Šie tyrinėjimai man padėjo suprasti tai, ką vertėtų suprasti visiems. To
bulų žmonių nėra!Taip, sutiksime asmenų, kurie geri, tikrai labai geri, iš tiesų
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net nuostabūs. Taip, esama ir kūrėjų, regėtojų, pranašų, šventųjų, įkvėpėjų ir 
išjudintojų.Tai iš tikrųjų gali suteikti vilčių, kad žmonių giminė dar turi šio
kią tokią ateitį, nors šių paminėtųjų ir nesutinkame pulkais, jų saujelė. Tačiau 
ir šie patys kartais gali būti nuobodūs, erzinantys, aikštingi, savanaudžiai, 
pikti ar prislėgti. Taigi, norėdami nenusivilti žmogaus prigimtimi, pirmiausia 
turėtume atsikratyti savo su ja susijusių iliuzijų.

VERTYBES IR SAVĘS AKTUALIZAVIMAS

Save aktualizuojančiam asmeniui filosofinis savęs, žmogaus prigimties, di
delės visuomeninio gyvenimo, gamtos ir fizinės tikrovės dalies pripažinimas 
automatiškai tampa tvirtu vertybių sistemos pagrindu. Tokia susitaikymo 
nuostata paremta didžioji dalis kasdienių individualių jo vertinimų. Tai, ką 
jis pateisina, ko nepateisina, kam jis ištikimas, kam priešinasi ar ką siūlo, kas 
jam patinka ir kas nepatinka, dažnai turėtų būti suprantama kaip kilę iš bū
tent tokios susitaikymo nuostatos.

Tokį pagrindą ne tik automatiškai (ir visuotinai) suteikia visiems save 
aktualizuojantiems asmenims jų vidinė dinamika (taip kad bent šiuo atžvil
giu iki galo realizuota žmogaus prigimtis galėtų būti universali ir nepriklau
soma nuo kultūros), ta pati dinamika nulemia ir kitus veiksnius. Štai keli iš 
jų: (i) save aktualizuojančiam žmogui būdingi ypač geri santykiai su tikrove, 
(2) vienybės su žmonėmis jausmas, Gemeinschaftsgefuhl, (3) patenkintų jo pa
matinių poreikių visuma, iš kur kaip epifenomenai kyla kiti padariniai, kaip 
antai pertekliaus, gerovės, užliejančios gausos jausmas, (4) jam būdingas su
gebėjimas atskirti priemones nuo tikslų etc. (žr. kas pasakyta anksčiau).

Viena iš svarbiausių šio požiūrio į pasaulį pasekmių -  kartu ir jo pa
tvirtinimas -  yra tas faktas, kad daugelyje gyvenimo sričių susilpnėja arba 
išnyksta konfliktas ir kova, dviprasmybė ir netikrumas dėl to, kas pasirenka
ma. Akivaizdu, kad didelė dalis vadinamojo „moralumo“ daugiausia yra ne
susitaikymo ar nepasitenkinimo šalutinis reiškinys. Pagoniškojo susitaikymo 
atmosferoje daugelis problemų laikomos neturinčiomis pagrindo, jos tiesiog 
liaujasi egzistuoti. Ne tai, kad problema išsprendžiama, tiesiog aiškiai išvysta
me, kad pirmiausia ji niekuomet nebuvo esminė problema, o yra tik nesveikų 
žmonių prasimanyta, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip lošimas kortomis, šokiai,
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trumpų suknelių dėvėjimas, galvos apnuoginimas vienose bažnyčiose arba jos 
pridengimas kitose, vyno gėrimas, vienokios mėsos valgymas, o kitokios -  ne, 
valgymas jos tam tikromis dienomis, nevalgymas kitomis. Subliūkšta ne tik 
tokios banalybės; procesas vyksta kur kas svarbesniame lygmenyje, pavyz
džiui, pasikeičia santykiai tarp lyčių, požiūriai j kūno struktūrą ir jo funkcijas, 
net į mirtį.

Tokių duomenų kaupimas gelminiuose lygmenyse šio teksto autoriui 
parodė, kad daug kas iš to, kas laikoma morale, etika, vertybėmis, gali pasiro
dyti esą tik viską persmelkiančios vidutiniškumo psichopatalogijos šalutiniai 
produktai. Daug konfliktų, frustracijų, grėsmių (visais šiais atvejais žmogus 
verčiamas pasirinkti, o pasirenkamos vertybės) tiesiog išgaruoja arba savaime 
išsisprendžia save aktualizuojančiam asmeniui, kaip, pavyzdžiui, konfliktai 
dėl šokių. Tai, kas kitiems atrodo nesutaikomas lyčių mūšis, jam atrodo ne 
konfliktas, o tiesiog žaismingas bendradarbiavimas. Antagonistiniai suaugu
siųjų ir vaikų interesai pasirodo esą ne tokie jau antagonistiški. Lygiai kaip ir 
lyčių bei amžiaus skirtumai, kaip ir natūralūs skirtumai, kaip klasės, kastos, 
politiniai skirtumai, socialinių vaidmenų bei religijų skirtumai etc. Žinome, 
kokia derlinga dirva, subrandinančia nerimą, baimę, priešiškumą, agresiją, 
gynybiškumą ir pavydą, gali tapti šie skirtumai. Tačiau pradeda atrodyti, kad 
jie nebūtinai turi skatinti minėtą priešiškumą, nes mūsų tiriamieji į tokius 
skirtumus reaguoja visai ne taip negatyviai, kaip ką tik aprašyta. Jie labiau 
linkę džiaugtis skirtumais, ne tik jų baimintis.

Paimkime mokytojo ir mokinio santykį kaip konkrečią paradigmą. 
Mūsų tirti mokytojai elgėsi labai neneurotiškai, tiesiog visą situaciją inter
pretuodavo kitaip, pavyzdžiui, kaip malonų bendradarbiavimą, o ne kaip va
lių, autoritetų, orumų susidūrimą etc.\ dirbtinį orumą, kuriam lengva sukelti 
grėsmę, pakeisdavo natūraliu paprastumu, kuriam neįmanoma lengvai sukel
ti grėsmės; atsisakydavo pretenzijų į visažinystę ir visagalybę; nesigriebda- 
vo grasinančio mokiniui autoritarizmo; atsisakydavo vertinti mokinius kaip 
vienas kito varžovus ar mokytojo varžovus; nesitaikstydavo su profesoriaus 
stereotipu ir stengdavosi išlikti kuo žmogiškesni, paprasti, tarkime, kaip san
technikas ar dailidė. Toks mokytojo elgesys sukuria klasėje atmosferą, kurioje 
įtarumas, išsekimas, gynybiškumas, priešiškumas, nerimas linkę išnykti. Pa
našiai reakcijos į grėsmę išnyksta šeimose ir kitose tarpasmeninių santykių 
situacijose, kai pati grėsmė sumažinama.



11 .  SAVE A K T U A L I Z U O J A N T Y S  Ž M O N Ė S :  P S I C H O L O G I N Ė S  S V E I KA T O S  S T U D I J A  I 217

Psichologiškai sveiko ir desperatiško žmogaus principai bei vertybės 
turėtų skirtis bent jau keliais atžvilgiais. Jie iš esmės skirtingai suvokia (in
terpretuoja) fizinį pasaulį, socialinį pasaulį ir asmeninį psichologinį pasaulį, 
kurio organizacija bei ekonomika iš dalies lemia asmens vertybių sistemą. 
Žmogui, kuris kenčia dėl pamatinių poreikių nepatenkinimo, pasaulis yra 
pavojinga vieta, džiunglės, priešo teritorija, apgyventa tų, (i) kuriuos jis gali 
valdyti, (2) kurie gali jį valdyti. Jo vertybių sistema nulemta būtinybės, kaip 
tikro džiunglių gyventojo, joje dominuoja ir ją organizuoja žemesnieji po
reikiai, ypač gyvūniškieji ir saugumo poreikiai. Asmens, kurio pamatiniai po
reikiai patenkinti, situacija kitokia. Dėl gausos, kuria jis mėgaujasi, jis gali 
pamatinius poreikius bei jų patenkinimą priimti kaip natūralų dalyką, o pats 
siekti patenkinti aukštesnius poreikius. Tai reiškia, kad šių žmonių vertybių 
sistema kitokia, ji ir turi būti kitokia.

Aukštutinė save aktualizavusio asmens vertybių sistemos dalis yra visiš
kai unikali ir išreiškia idiosinkratišką jo charakterio struktūrą. Tai ir turėtų 
būti teisinga bent jau pagal apibrėžimą, nes savęs aktualizavimas yra individo 
savojo „aš“ aktualizavimas, o dviejų visiškai panašių „aš“ nerasime. Tėra vienas 
Renoiras, vienas Brahmsas, vienas Spinoza. Kaip matėme, mūsų tiriamieji 
turėjo daug bendra, tačiau tuo pat metu pasižymėjo ir visišku individualumu, 
neabejojamai buvo patys savimi, juos buvo kur kas sunkiau sutapatinti su 
kitais negu kokią nors kitą vidutinių asmenų kontrolinę grupę. Kitaip sakant, 
šie individai yra tuo pačiu metu ir vieni į kitus panašūs, ir itin vieni į kitus 
nepanašūs. Jie kur kas smarkiau individualizuoti nei kokia kita grupė, kuri 
kada nors buvo aprašyta. Jie artimesni tiek savo rūšiškumui, tiek unikaliam 
savo individualumui.

SAVĘS AKTUALIZAVIMO DICHOTOMIJŲ ĮVEIKIMAS

Dabar jau galėtume leisti sau apibendrinti ir padaryti labai svarbią teorinę 
išvadą, kurią perša save aktualizuojančių asmenų tyrimas. Jau kelis kartus 
šiame bei ankstesniuose skyriuose prieita prie išvados, kad tai, kas praeityje 
laikyta poliariškumais, priešybėmis ar dichotomijomis, būdinga tik ne tokiems 
sveikiems žmonėms. Sveiki žmonės šias dichotomijas įveikia, tad poliarišku- 
mai išnyksta, daugelis priešybių, kurios laikytos esminėmis, susilieja, susilydo
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sudarydamos vienybę. (Išsamiau žiūrėkime 82.) Pavyzdžiui, pastebėta, kad 
šimtmečius egzistavusios širdies ir galvos, proto ir instinkto, pažinimo ir troš
kimo priešybės sveikiems žmonėms išnykdavo, šios priešybės, užuot buvusios 
antagonistinės, virsdavo sinerginėmis, tad ir konfliktas tarp jų išnykdavo, nes 
jos teigia tą patį, leidžia padaryti tą pačią išvadą. Vienu žodžiu, šių žmonių 
troškimai puikiai sutaria su protu. Sv. Augustino priesaką „Mylėk Dievą ir 
daryk, ką nori“ galima nesunkiai interpretuoti taip: „Būki sveikas ir tuomet 
galėsi pasikliauti savo impulsais“.

Sveikų žmonių savanaudiškumo ir nesavanaudiškumo dichotomija vi
siškai išnyksta, nes iš principo kiekvienas poelgis yra savanaudiškas ir ne
savanaudiškas (312). Mūsų tiriamieji pasirodė ir nepaprastai dvasingi, ir itin 
pagoniški bei jusliški; jų jusliškumas kartais pasirodo net toks stiprus, kad 
seksualumas tampa keliu, vedančiu į dvasinę bei „religinę“ patirtį. Pareiga 
negali tapti malonumo, darbas — žaidimo priešingybe, kai pareiga yra ma
lonumas, kai darbas yra žaidimas ir kai žmogus, atliekantis savo pareigą ir 
besielgiantis dorybingai, kartu siekia ir savo malonumo, siekia būti laimingas. 
Jei visuomeniškiausi žmonės yra ir individualistiškiausi, kokia prasmė išsau
goti poliariškumą? Jei brandžiausi žmonės gali būti ir patys vaikiškiausi? Jei 
etiškiausi ir moraliausi žmonės kartu yra ir aistringiausi bei gyvūniškiausi?

Panašūs atradimai buvo padaryti ir tiriant geraširdiškumą-beširdiškumą, 
konkretumą-abstraktumą, nuolankumą-maištingumą, savąjį „aš“-visuome- 
nę, prisitaikymą-neprisitaikymą, atitolimą nuo kitų-tapatinimąsi su kitais, 
rimtumą-humorą, dionisiškumą-apoloniškumą, intravertiškumą-ekstraver- 
tiškumą, intensyvumą-atsainumą, rimtumą-lengvabūdiškumą, mistiškumą- 
realistiškumą, aktyvumą-pasyvumą, vyriškumą-moteriškumą, aistrą-meilę, 
Erosą-Agapę. Šių žmonių id\ ego ir superego bendradarbiauja ir yra sinergiški, 
jie nekariauja tarpusavyje, jų interesai iš esmės vieni kitiem neprieštarauja, 
kaip kad būdinga neurotiškoms asmenybėms. Taip pat ir kognityviniai, im
pulsyvūs ir emociniai pradai susilieja į organizmo vienovę ir aiškinami nea- 
ristoteliškai.Tai, kas aukščiausia ir kas žemiausia, viena kitam ne prieštarauja, 
bet sutaria, tūkstančiai rimtų filosofinių dilemų paaiškėja turinčios „daugiau 
kaip du ragus“ ar, paradoksalu, iš viso neturinčios ragų. Jei lyčių karas pa
aiškėja nesąs joks subrendusių žmonių karas, o tik pertrauktos ir suluošintos 
žmogaus raidos ženklas, kas tuomet norės kariauti vienoje ar kitoje pusėje? 
Kas sąmoningai ir žinodamas pasirinks psichopatologiją? Ar būtina rinktis
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tarp geros ir blogos moters, tarsi jos viena kitą paneigtų, jeigu išsiaiškinome, 
kad tikrai sveika moteris yra ir gera, ir bloga?

Tiek šiuo, tiek kitais atžvilgiais sveiki žmonės taip skiriasi nuo vidu
tinių -  skiriasi ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai, -  kad randasi dvi labai 
skirtingos psichologijos rūšys. Vis labiau aiškėja, kad suluošintų, sutrikdyto 
vystymosi, nebrandžių ir nesveikų žmonių rūšies pavyzdžių tyrimas gali duo
ti tik luošių psichologiją ir luošių filosofiją. Save aktualizuojančių asmenų 
tyrimas turi pagrįsti universalesnį psichologijos mokslą.



Dvyliktas skyrius

SAVE A K T U A L I Z U O J A N C I  
Ž M O N I Ų  MEI LĖ

Ų

Stebina tai, kaip mažai empiriniai mokslai tegali pasakyti meilės tema. Ypač 
keista, kad tyli psichologai, nes galima tikėtis, jog tai būtų ypatinga jų parei
ga. Gal tai tik dar vienas dažniausios akademikų nuodėmės pavyzdys -  jie, 
užuot darę tai, ką turėtų, mieliau daro tai, kas jiems lengviau sekasi, panašiai 
kaip tas virtuvės padėjėjas, kurį pažinojau, -  viešbutyje jis kasdien atidaryda
vo skardinę vien todėl, kad jis labai gerai atidarinėdavo skardines.

Turiu prisipažinti, kad dabar, kai pats ėmiausi šios užduoties, aš kur kas 
geriau suprantu, kodėl situacija būtent tokia. Tai nepaprastai sudėtinga tema, 
nesvarbu, kad ir kokios tradicijos laikytumeis ją analizuodamas. Triskart su
dėtingiau, jei norėtum laikytis mokslinės tradicijos. Pasijunti tarsi atsidūręs 
priešakinėse pozicijose niekieno žemėje, ten, kur konvencionalus ortodok
siško psichologijos mokslo metodai menkai tegelbsti. (Faktiškai būtent toks 
neadekvatumas privertė sukurti naujus metodus gauti informacijos apie šią ir 
kitas unikaliai žmogiškas reakcijas. Šie metodai savo ruožtu skatina formuoti 
kitokią mokslo filosofiją (292, 376)).

Mūsų pareiga čia aiški. Mes privalome suprasti meilę; mes privalome 
sugebėti jos mokyti, ją kurti, ją numatyti, nes kitaip pasaulį praris priešiš
kumas ir įtarumas. Šio tikslo svarba suteikia vertės ir kilnumo net tokiems 
nepatikimiems duomenims, kokius sukaupėme iki šiol. Ankstesniame sky
riuje jau aprašiau tyrinėjimus, tiriamuosius ir pagrindinius atradimus. Dabar 
atsakykime į šį konkretų klausimą, ko svarbaus šie žmonės gali mus išmokyti 
apie meilę ir seksą?
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IŠANKSTINIS KAI KURIŲ MEILĖS TARP LYČIŲ 
SAVYBIŲ APIBŪDINIMAS

Pirmiausia paminėsime kai kurias geriau žinomas meilės tarp lyčių savybes, 
o po to aptarsime konkretesnius duomenis, kuriuos gavome tirdami save ak
tualizuojančius žmones.

Meilės aprašymo branduolys turėtų būti daugiau subjektyvus arba fe
nomenologinis negu objektyvus ar biheivioristinis. Joks aprašymas, jokie 
žodžiai niekada neįstengs iki galo perteikti meilės patirties savitumo tam, 
kuris niekuomet nemylėjo. Ją pirmiausia sudaro švelnumo ir prielankumo 
jausmas, lydimas džiaugsmingumo, laimingumo, pasitenkinimo, pakylėtu
mo, net ekstazės patiriant šį jausmą (kai viskas klostosi palankiai). Paprastai 
trokštama artimumo su mylimu asmeniu, užmegzti intymesnį kontaktą, 
liesti jį ir apkabinti, jo ilgimasi. Be to, šis asmuo suvokiamas kaip trokš
tamas, kaip gražus, geras ar patrauklus; kiekvienu atveju malonu žiūrėti į 
mylimąjį ir būti su juo, atsiskyrimas kelia liūdesį ir depresiją. Gal iš čia kyla 
polinkis domėtis tik mylimu asmeniu ir tuo pat metu užmiršti kitus žmo
nes ir susiaurinti suvokimą tiek, kad nepastebima daugelio dalykų. Atrodo, 
tarsi mylimas asmuo būtų pats patrauklus ir patrauktų mylinčiojo asmens 
dėmesį bei jo suvokimą. Sis malonumo bendrauti ir būti kartu jausmas taip 
pat atsiskleidžia ir kaip troškimas būti kartu su mylimuoju kuo ilgiau, vi
sose galimose situacijose, dirbant, žaidžiant, estetinių ir intelektualinių už
siėmimų metu. Dažnai reiškiamas troškimas dalytis malonia patirtimi su 
mylimu asmeniu, tad dažnai sakoma, kad maloni patirtis malonesnė, jei 
šalia mylimasis.

Ir pagaliau, žinoma, paminėkime ypatingą seksualinį sujaudinimą, kurį 
sukelia mylimasis. Tipišku atveju seksualinis susijaudinimas tiesiogiai pasi
reiškia pokyčiais genitalijų srityje. Mylimas asmuo atrodo turįs ypatingą ga
lią, kokios neturi niekas kitas pasaulyje, sukelti partneriui erekciją ir sekreciją, 
sužadinti jo konkretų sąmoningą seksualinį troškimą, sukelti seksualinį su
jaudinimą lydintį įprastą šiurpulį ir virpulį. Tačiau tai nėra lemiama, kadangi 
mylinčius matome ir tuos asmenis, kurie seksualiniams santykiams per seni.

Intymumo troškimas yra ne tik fizinis, bet ir psichologinis. Dažnai jis 
pasireiškia kaip ypatingas poros troškimas patirti privatumą. Be to, dažnai 
tekdavo stebėti, kaip pora vienas kitą mylinčių asmenų susikuria slaptą savo
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kalbą, slaptus seksualius žodžius, kurių kiti žmonės nesupranta, ypatingus 
triukus ir gestus, kurie suprantami tik šiems mylintiesiems.

Gana būdingas yra dosnumo jausmas, troškimas duoti ir įtikti. Mylinčia
jam itin malonu, jei jis gali ką savo mylimam asmeniui padaryti ir padovanoti1.

Labai dažnai trokštama geriau pažinti kitą asmenį, trokštama ypatingo 
psichologinio intymumo ir psichologinio artumo, trokštama visiškai vienas kitą 
pažinti. Ypatingo džiaugsmo teikia bendros paslaptys. Galbūt tai pavyzdžiai 
bendresnio reiškinio -  asmenybių susiliejimo, apie kurį pakalbėsime vėliau.

Įprastas polinkio būti dosniam, padaryti ką nors dėl savo mylimojo pa
vyzdys yra labai dažnos fantazijos, kai asmuo įsivaizduoja didžiai besiaukojąs 
dėl mylimosios. (Žinoma, yra ir kitokių meilės santykių, pavyzdžiui, draugų, 
brolių, tėvų ir vaikų santykiai. Norėčiau bent pasakyti apie savo įtarimą, kuris 
man kilo atliekant tyrimus, -  kad gryniausia meilė kito asmens Būčiai -  B- 
meilė — būdinga kai kuriems seneliams.)

SAVE AKTUALIZUOJANČIŲJŲ MEILĖS RYŠIAI 
IR GYNYBOS MECHANIZMŲ ATSIKRATYMAS

Theodoras Reikas (393, p. 171) kaip vieną iš meilės bruožų paminėjo tai, kad 
mylintis žmogus nejaučia nerimo. Tuo ypač aiškiai įtikina sveiki individai. 
Žmogus nedvejodamas stengiasi būti vis spontaniškesnis, atsikrato gynybos 
mechanizmų, atsikrato vaidmenų ir įdeda vis daugiau pastangų į meilės ryšį. 
Toliau palaikant ryšį, jis tampa vis artimesnis, vis sąžiningesnis, suteikia vis 
daugiau erdvės saviraiškai, o jo kulminacija yra gana retas reiškinys. Šie žmo
nės teigia, kad būdami su mylimu asmeniu, jie gali būti savimi, jaustis natū
raliai. „Aš galiu pasileisti plaukus.“ Sis sąžiningumas taip pat reiškia, kad ne
bijome parodyti savo trūkumų, silpnybių, nesidrovime, jog partneris pamatys 
mūsų fizinius ir psichologinius trūkumus.

1 Save aktualizuojanti meilė, arba 5 -meilė, dažniausiai pasireiškia kaip laisvas savęs ati
davimas -  visą save užmirštant, netausojant, netaupant savęs, neskaičiuojant taip, kaip 
kad daro koledžo studentės, kurių pasisakymus čia pacituosiu: „Nepasiduok per lengvai.“ 
„Tegul šiek tiek pasistengia.“ „Priversk jį nerimauti.“ „Jis neturi būti pernelyg tikras dėl 
manęs.“ „Nuolatos verčiu jį spėlioti.“ „Neatsiduok per greitai ar iki galo.“ „Jei aš jį per 
daug myliu, jis -  padėties šeimininkas.“ „Meilėje taip jau yra, kad vienas myli daugiau 
negu kitas; kas myli daugiau, tas silpnesnis.“ „Tegu jis šiek tiek pasijaudina.“
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Esant sveikam meilės ryšiui, beveik netrokštama pasirodyti geresniam, 
nei esi. Nesivaržoma nė tiek, kad žmogus neslepia net fizinių vidutinio ar 
senyvo amžiaus defektų, dirbtinių dantų, ortodontinių plokštelių ar korsetų. 
Kur kas mažiau besistengiama išlaikyti atstumą, paslaptį ir spindesį, daug 
mažiau drovėjimosi, slapstymosi, paslaptingumo. Toks visiškas savisaugos 
mechanizmų atsikratymas aiškiai prieštarauja tam, ką apie tai sako liaudies 
išmintis, o ką jau sakyti apie kai kuriuos psichoanalizės teoretikus. Pavyz
džiui, Reikas mano, kad neįmanoma būti ir gera bičiule, ir gera mylimąja 
vienu metu, kad šie vaidmenys nesuderinami ir vienas kitam prieštarauja. 
Mano turimi duomenys, veikiau mano įspūdžiai, rodo priešingai.

Mano duomenys aiškiai prieštarauja ir senai kaip pasaulis teorijai apie 
prigimtinį priešiškumą tarp lyčių. Sis lyčių priešiškumas, šis įtarumas prie
šingos lyties atžvilgiu, šis polinkis tapatintis su savo paties lytimi yra sąjunga 
prieš kitą lytį, net patį posakį „priešinga“ lytis dažniau kartoja neurotiški as
menys ir vidutiniai mūsų visuomenės piliečiai, tačiau akivaizdu, kad jį rečiau 
išgirsite iš save aktualizuojančių asmenų. Tai galiu pasakyti bent jau remda
masis man prieinamomis tyrimo galimybėmis.

Kiti tyrimų duomenys, kurie prieštarauja liaudies išminčiai, o kartu ir kai 
kuriems ezoteriškesniems seksualumo ir meilės teoretikams, yra-akivaizdus 
įrodymas, kad kuo ilgiau trunka ryšys, tuo labiau auga save aktualizuojančių 
žmonių pasitenkinimas meile ir seksualinis pasitenkinimas. Atrodo visiškai 
aišku, jog sveikiems žmonėms jau vien juslinio ir fizinio pasitenkinimo dau
giau suteikia ne nauji santykiai, bet geresnis partnerio pažinimas. Žinoma, 
nėra ko abejoti, kad seksualinio partnerio naujumas daugumą asmenų itin 
jaudina ir traukia, tačiau mūsų duomenys rodo, kad apibendrinti šiuo atveju 
būtų labai neišmintinga, o ypač kalbant apie save aktualizuojančius žmones.

Šį save aktualizuojančios meilės bruožą galėtume trumpai apibūdinti pa
sakydami, kad sveika meilė iš dalies yra gynybos nebuvimas, kitaip tariant, tai 
spontaniškesni ir sąžiningesni santykiai. Sveikas meilės ryšys suteikia dviem 
žmonėms galimybę būti spontaniškiems, pažinti vienas kitą ir vis dėlto vienas 
kitą mylėti. Žinoma, su sąlyga, kad man patinka tai, ką atskleidžia artimesnis ir 
gilesnis kito asmens pažinimas. Jei mano partneris iš esmės piktas, o ne geras, 
tai geriau jį pažinęs pajusiu jam ne didėjantį palankumą, bet vis didesnį priešiš
kumą ir pasišlykštėjimą. Čia norėčiau prisiminti atradimą, kurį padariau atlikęs 
nedidelį tyrimą, kokius padarinius sukelia susipažinimas su tapybos darbais.
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Mano duomenys rodė, kad geriau juos pažįstant, geri tapybos darbai patinka 
vis labiau, bet prasti vertinami vis mažiau. Tačiau tuo metu buvo taip sudėtinga 
susitarti dėl objektyvių geros ir prastos tapybos kriterijų, kad apsisprendžiau 
savo duomenų neskelbti. Bet jei man bus leista būti nors kiek subjektyviam, 
pasakysiu, kad kuo geresni žmonės, tuo stipriau juos mylėsime geriau pažinda
mi; kuo blogesni žmonės, tuo mažiau juos mėgsime geriau pažinę.

Pasak mano tiriamųjų, didžiausias pasitenkinimas, kokį teikia sveikas 
meilės ryšys, yra tai, kad toks ryšys leidžia būti visiškai spontaniškam, visiškai 
natūraliam, atsikratyti gynybinių mechanizmų, kurie pasitelkiami grėsmės 
situacijoje. Toks ryšys neverčia saugotis, slėptis, stengtis padaryti įspūdį, jaus
ti įtampą, budriai sergėtis netinkamų žodžių ar veiksmų, slopinti ar išstumti. 
Mano žmonės pasakoja, kad jie gali būti savimi nejausdami jiems primetamų 
reikalavimų ar lūkesčių. Jie gali jaustis psichologiškai (ir fiziškai) nuogi ir vis 
tiek jaustis mylimi, reikalingi ir saugūs.

Tai taikliai aprašė Rogersas (401a, p. 159). „Mylimas“ šiuo atveju, ko 
gero, turi giliausią ir pačią bendriausią prasmę -  būti giliai suprastam ir iš 
esmės priimtam... Mes galime mylėti asmenį tik tiek, kiek jis nekelia mums 
grėsmės, mes galime mylėti jį tik tuo atveju, jeigu jo reakcijos į mus, į tuos 
dalykus, kurie liečia mus, mums suprantamos... Tad jei asmuo yra man prie
šiškas, aš beveik neabejoju, kad į jo priešiškumą reaguosiu gynyba.“

Menningeris (335a, p. 22) aprašo išvirkščiąją šio reiškinio pusę. „Meilei 
mažiau kenkia jausmas, kad mes nesame įvertinti, negu ta baimė, kurią silpniau 
ar smarkiau jaučia visi, kad kiti nepermatytų mūsų kaukių, represyvių kaukių, 
kurias mums prievarta užmaukšlino konvencionalumas ir kultūra. Būtent tai 
mus verčia vengti intymumo, draugauti paviršutiniškai, neįvertinti ir nebran
ginti kitų, nebent šie mus vertintų per gerai.“ Tokias išvadas patvirtina ir tai, 
kad mūsų tiriamieji laisviau išreiškia savo priešiškumą ir pyktį, o jų poreikis 
išsaugoti konvencinį mandagumą bendraujant tarpusavyje yra silpnesnis.

GEBĖJIMAS MYLĖTI IR BŪTI MYLIMAM

Mano tiriamieji buvo mylimi ir mylėjo, bet mes irgi esame mylimi ir mylime. 
Praktiškai beveik visi (na, ne visai visi) mano tiriamieji, apie kuriuos buvau 
surinkęs duomenis, leido man daryti išvadą, jog, visoms kitoms aplinkybėms
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esant vienodoms, psichologinę sveikatą lemia buvimas mylimam, o ne meilės 
trūkumas. Atsižvelgiant į tai, kad įmanomas asketo kelias ir kad frustracija 
turi kai kurių teigiamų padarinių, vis tiek pamatinių poreikių patenkinimas 
atrodo daug įprastesnis sveikatos mūsų visuomenėje pranašas, arba Anlage. 
Tai tinka tiek kalbant apie buvimą mylimam, tiek apie mylėjimą. (Tai, kad 
dar esama ir kitų reikalavimų, matome stebėdami psichopatiškas asmenybes, 
kurių ryški iliustracija yra Levy 10 aprašytas (264) išlepintas psichopatas.)

Kalbant apie save aktualizuojančius žmones, taip pat reikia pažymėti, 
kad jie myli ir yra mylimi dabar. Dėl tam tikrų priežasčių tiksliau būtų sakyti, 
kad jie turi galią mylėti ir sugebėjimą būti mylimi. (Nors gal tai ir nuskamba 
tarsi ankstesnio sakinio pakartojimas, bet iš tiesų taip nėra.) Tai yra kliniškai 
stebėti faktai, jie gana vieši, juos lengva patvirtinti ar nuginčyti.

Menningeris (335 a) itin griežtai teigia, kad žmonės tikrai nori vienas kitą 
mylėti, tačiau nežino, kaip šitai pasiekti. Gerokai sunkiau taip sakyti apie svei
kus žmones. Bent jau jie moka mylėti ir daro tai laisvai, lengvai ir natūraliai, 
neįsipainiodami į konfliktus, grėsmingas situacijas, išvengdami draudimų.

Tačiau žodį „meilė“ mano tiriamieji vartojo nenoriai ir atsargiai. Jie, 
užuot taikę jį daugeliui, taikydavo jį vos vienam kitam ir griežtai atskirdavo 
tuos, kuriuos jie myli, nuo tų, kurie jiems patinka ar tiesiog jiems draugiški, 
geranoriški ar broliški. Sis žodis jiems reiškė stiprų, o ne kokį švelnų ar nesu
interesuotą jausmą.

SAVE AKTUALIZUOJANČIOS MEILĖS SEKSUALUMAS

Savitas ir sudėtingas sekso pobūdis save aktualizuojančių žmonių meilėje tei
kia mums ypač daug medžiagos apmąstymams. Tai toli gražu ne paprasta 
istorija, čia daugybė susipynusių gijų. Negalėčiau pasakyti, kad turiu daug 
duomenų. Tokios rūšies privačią informaciją žmonės ne taip lengvai suteikia. 
Tačiau apskritai jų seksualinis gyvenimas, kiek apie jį žinau, yra pakankamai 
jiems būdingas ir aprašyti jį įmanoma taip, kad būtų galima daug ką atspėti 
ir apie teigiamus, ir apie neigiamus dalykus, susijusius tiek su jų sekso, tiek su 
meilės pobūdžiu.

Viena galima pasakyti, kad sveikų žmonių seksas ir meilė gali būti ir daž
niausiai būna tobulai susilydę. Nors ir visiškai teisinga tai, kad šias sąvokas
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įmanoma atskirti, ir nors nieko doro nelaimėsime jas be reikalo vieną su kita 
suplakdami (393, 442), vis dėlto reikia pasakyti, kad sveikų žmonių gyvenime 
šie dalykai linkę susijungti ir susilieti. Faktiškai taip pat galime pasakyti, kad 
mūsų tirtų žmonių gyvenime jie tampa mažiau atskirti ir sunkiau vienas nuo 
kito atskiriami. Nenorėčiau užsimoti taip drąsiai, kaip kai kurie autoriai, ir 
sakyti, kad bet kuris asmuo, kuris pajėgia pajusti seksualinį malonumą nejaus
damas meilės, būtinai yra nesveikas. Tačiau šia kryptimi tikrai galime sukti. 
Tikrai nesuklysime pasakę, kad save aktualizuojantys vyrai ir moterys apskritai 
linkę nesiekti sekso vien dėl jo paties ar vien juo pasitenkinti, kai jis pasitaiko. 
Nesu tikras, kad mano duomenys leidžia man teigti, jog jie veikiau iš viso atsi
sakytų sekso, jeigu tai būtų seksas be jokio prielankumo, tačiau nedvejodamas 
galiu paminėti ne taip mažai atvejų, kai bent jau tam tikrą laiką jie atsisakydavo 
sekso ar jį atstumdavo dėl to, kad šis nebuvo susijęs su meile ar prielankumu2.

Jau minėjau vienuoliktame skyriuje, kad mano duomenys sukuria labai 
stiprų įspūdį, jog didžiausią ir ekstaziškiausią seksualinį malonumą patiria 
save aktualizuojantys žmonės. Jei meilė yra tobulo ir visiško susiliejimo troš
kimas, tai kartais tokią kokybę save aktualizuojantys žmonės priskiria orgaz
mui. Jų aprašytosios patirtys, apie kurias man teko skaityti, iš tiesų buvo to
kios stiprios, kad aš pagrįstai galėjau priskirti jas mistinėms patirtims. Tokias 
frazes kaip „kažin kas per didelio, kad galėtum aprėpti“, „per gerai, kad galėtų 
būti“, „per gera, kad ilgai taip truktų“, etc., papildė apibūdinimai, kad jie jau
tėsi visiškai užvaldyti galingesnės už juos jėgos. Sis labai tobulo ir intensyvaus 
seksualumo derinys su kitomis paminėtomis šios patirties ypatybėmis suku
ria keletą tariamų paradoksų, kuriuos čia ir norėčiau aptarti.

Save aktualizuojantiems žmonėms orgazmas yra ir svarbesnis, ir mažiau 
svarbus negu vidutiniams žmonėms. Dažnai tai gelminė ir beveik mistinė pa
tirtis, tačiau šie žmonės lengviau pakelia ir sekso nebuvimą. Tai ne paradoksas 
ar prieštaravimas. Sis reiškinys kyla iš dinaminės motyvacijos teorijos. Meilė 
aukštesniųjų poreikių lygmenyje daro žemesniuosius poreikius, jų patenkinimą

2 Oswald Schwarz. The Psychology of Sex, Penguin Books, 1951, p. 21: „Tegul ir būdami 
visiškai skirtingos prigimties, seksualinis impulsas ir meilė vienas nuo kito priklauso, 
vienas kitą papildo. Tobulam, brandžiam žmogui būdingas tik toks neatskiriamas seksualinio 
impulso ir meilės susiliejimas. Tai apskritai sekso psichologijos pamatinis principas. Jeigu 
kas sugebėtų patirti vien tik sekso teikiamą grynai fizinį pasitenkinimą, jis būtų pažen
klintas gėdos žyme kaip seksualiai subnormalus (nebrandus ar koks kitoks)“.
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ir frustravimą ne tokius reikšmingus, jie nėra svarbiausias žmogaus rūpestis, jų 
lengviau nepaisyti. Tačiau kai jie patenkinti, jie kelia didesnį pasitenkinimą.

Šiuos save aktualizuojančių žmonių poreikius galime puikiai palygin
ti su jų maisto poreikiu. Maistu ir mėgaujamasi, ir kartu visuminiame save 
aktualizuojančių žmonių gyvenimo plane jis yra palyginti nesvarbus. Kai jie 
mėgaujasi maistu, daro tai iš visos širdies, be jokio menkiausio įtarimo, kad 
gali būti apkaltinti gyvūniškumu ir pan. Tačiau paprastai maitinimasis užima 
palyginti nereikšmingą vietą tarp visų kitų dalykų. Šiems žmonėms nereikia 
jusliškumo, jie tiesiog mėgaujasi juo, kai šis pasitaiko.

Taip pat maistui tikrai tenka palyginti nereikšminga vieta ir Utopijos 
filosofijos Rojuje, gero gyvenimo sampratoje, vertybių filosofijoje ir etikoje. 
Tai esminis dalykas, kurį laikome savaime suprantamu, kurį panaudojame 
kaip pamatinį akmenį, ant kurio renčiame aukštesnius dalykus. Šie žmonės 
nesiginčydami pripažįsta, kad sienų nepastatysi, kol nepadėti pamatai, bet kai 
šie žemesni poreikiai patenkinti, jie pasitraukia iš sąmonės ir mažai terūpi.

Atrodo, kad tą patį galima pasakyti ir apie seksą. Seksu, kaip sakiau, jie 
gali mėgautis iš visos širdies, daug intensyviau, negu juo mėgaujasi vidutinis 
žmogus, nors tuo pačiu metu seksas nevaidina svarbiausio vaidmens jų gyve
nimo filosofijoje. Tai kažkas, kuo mėgaujamės, kažkas savaime suprantama, 
kažkas, ant ko renčiame asmenybės statinį, kažkas, kas taip elementariai svar
bu -  kaip vanduo ar maistas, kuo galima mėgautis taip, kaip maistu ar vande
niu. Bet pasitenkinimas priimamas kaip savaime suprantamas dalykas. Tokia 
nuostata, manau, išsklaido tariamą paradoksą -  tai, kad save aktualizuojantis 
asmuo kartu ir daug intensyviau mėgaujasi seksu nei vidutinis žmogus ir kar
tu laiko jį kur kas mažiau svarbiu bendroje atskaitos sistemoje.

Reikia pabrėžti, kad iš šios sudėtingos nuostatos dėl sekso kyla ir tas 
faktas, kad orgazmas gali suteikti mistinę patirtį, tačiau kartais jų požiūris į jį 
visai lengvabūdiškas. Kitaip sakant, save aktualizuojančių žmonių seksualinis 
malonumas gali būti arba labai stiprus, arba visai nestiprus. Tai prieštarauja 
romantiškam požiūriui, kad meilė yra dieviškas susižavėjimas, persikėlimas į 
aukštąsias sferas, mistinė patirtis. Tiesa, kad jis gali būti ir subtilus, o ne stip
rus malonumas, linksmas ir lengvabūdiškas patyrimas, žaismingas atokvėpis, 
o ne rimta ar gili patirtis, ar net neutrali pareiga. Šie žmonės ne visada gyvena 
aukštumose, jie paprastai gyvena daugiau vidutiniškai intensyviai ir lengvai 
bei švelniai mėgaujasi seksu kaip kutenančia, smagia, žaisminga, maloniai
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dilginančia patirtimi, užuot pasinėrę į ekstaziško emocionalumo gelmes. Tai 
ypač pasakytina apie tuos atvejus, kai mūsų subjektai buvo palyginti pavargę. 
Tokiomis aplinkybėmis paprastai mėgaujamasi švelnesniu seksu.

Save aktualizuojančiai meilei būdinga daugelis savęs aktualizavimo ap
skritai požymių. Pavyzdžiui, vienas jos bruožų yra tai, kad save aktualizuojan
tys žmonės sveikai žiūri į save ir kitus. Šie žmonės įstengia pripažinti daugelį 
tokių dalykų, kokių nepripažintų kiti. Pavyzdžiui, nors šie žmonės palyginti 
rečiau ieško meilės ryšių ne santuokoje, jie kur kas laisviau negu vidutiniai 
žmonės pripažįsta jaučią seksualinį potraukį prie kitų. Man jie paliko įspūdį, 
kad jų santykis su kitos lyties asmenimis gana lengvas, jie lyg niekur nieko 
pripažįsta potraukio prie kitų žmonių reiškinį ir kartu jie kur mažiau nei kiti 
šiam potraukiui realiai pasiduoda. Dar man pasirodė, kad jie ir šneka apie 
seksą kur kas laisviau, atsainiau, nekonvenciškiau nei vidutiniai žmonės. Visa 
tai ir sudaro bendrą nuostatą, kurią galima išreikšti taip: jie tiesiog pripažįsta 
gyvenimo faktus, o tai kartu su stipresniu, gilesniu ir patenkinančiu meilės 
ryšiu, atrodo, lemia tai, kad jiems mažiau būtina ieškoti kompensacinių ar 
neurotinių seksualinių nesantuokinių nuotykių. Tai įdomus atvejis, kai reiš
kinio pripažinimas ir elgesys nesusiję. Kuo lengviau pripažįstami seksualumo 
faktai, atrodo, tuo lengviau, o ne sunkiau būti palyginti monogamiškam.

Viena iš mano tiriamųjų, moteris, jau seniai gyveno atskirai nuo savo 
vyro. Kiek supratau iš informacijos, kurią man pavyko išjos išgauti, ji visiškai 
nevaržomai ir dažnai keitė seksualinius partnerius. Ji leisdavosi į seksuali
nius nuotykius ir visiškai neslėpė, kaip tuo mėgavosi. Ji buvo penkiasdešimt 
penkerių. Daugiau detalių man nepavyko išgauti, išskyrus jos teiginius, kad 
ji turėjo tokių nuotykių ir nuoširdžiai mėgaudavosi seksu. Ji nejautė nė men
kiausios kaltės ar nerimo jausmo kalbėdama apie tai, niekad neparodė, kad 
jaustųsi daranti ką nors bloga. Akivaizdu, kad polinkis į monogamiją nėra tas 
pat, kas polinkis į skaistybę ar seksualumo atsisakymas. Tiesiog kuo didesnį 
pasitenkinimą teikia meilės ryšys, tuo mažiau jaučiamas poreikis turėti įvai
rių rūšių kompulsyvių lytinių santykių su kitais asmenimis, o ne su savo vyru 
ar žmona.

Žinoma, šis seksualumo pripažinimas ir leidžia save aktualizuojantiems 
žmonėms taip smarkiai mėgautis seksualumu. Kitas sveikų žmonių meilės 
bruožas yra tai, kad jie iš tikrųjų griežtai nediferencijavo abiejų lyčių asmenų 
bei vaidmenų. Būtent jie nebuvo įsitikinę, kad moteris privalo būti pasyvi,
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o vyras aktyvus sekse, meilėje ar kur nors kitur. Šie žmonės buvo tokie tikri 
savo vyriškumu ar moteriškumu, kad nė kiek nesidrovėjo perimti kai kuriuos 
priešingos lyties vaidmens kultūrinius aspektus. Ypač pažymėtina, jog jie ga
lėjo būti tiek aktyvūs, tiek pasyvūs mylimieji, ir aiškiausiai tai atsiskleisdavo 
per lytinį aktą ir fiziškai mylintis. Nė vienos lyties atstovams nebuvo didelio 
skirtumo, bučiuoti ar būti bučiuojamam, būti viršuje ar apačioje lytinio akto 
metu, imtis iniciatyvos ar būti pasyviam ir priimti meilę, erzinti ar būti erzi
namam. Jų pasakojimai rodė, kad skirtingu metu malonumą teikė ir aktyvu
mas, ir pasyvumas. Jie laikė trūkumu apsiriboti tik aktyviu arba tik pasyviu 
vaidmeniu meilėje. Ir viena, ir kita save aktualizuojantiems žmonėms teikia 
savotišką malonumą.

Šitaip galime nueiti gana toli prisimindami vos ne sadizmą ir mazo- 
chizmą. Džiaugsmo gali teikti ir tai, kad tavimi naudojasi, kad tu pasyviai 
paklūsti, netgi priimi skausmą, kad esi išnaudojamas. Lygiai taip aktyvų ir 
teigiamą malonumą gali teikti ir stiprus apkabinimas bei suspaudimas, kan
džiojimas, smurtavimas, net skausmo suteikimas ar jo patyrimas, jei neper
žengiama riba.

Labai tikėtina, kad tai susiję su faktu, jog šie asmenys neabejoja savo vy
riškumu ar moteriškumu. Matyt, dėl to ir man susidarė gana stiprus įspūdis, 
kad sveikesnius vyrus dažniau traukia protingos, stiprios, kompetentingos, 
etc., moterys, kurios dažnai gąsdina netikrus savo vyriškumu vyrus.

Štai dar vienas pavyzdys, kaip savęs aktualizavimas dažnai padeda pa
šalinti įprastas dichotomijas; aiškėja, kad jos egzistuoja tik todėl, jog žmonės 
nėra pakankamai sveiki.

Tai tik patvirtina D’Arcy teiginį (103), kad erotiška meilė ir agapinė 
meilė yra iš esmės skirtingos, bet geriausiems žmonėms jos susilieja. Jis kal
ba apie dvi meilės rūšis, kurios galų gale yra vyriška arba moteriška, aktyvi 
arba pasyvi, savanaudiška arba savęs nepaisanti, taip pat tiesa, kad paprastai 
publika jas laiko priešybėmis, skirtingais poliais. Tačiau jos tokios nėra, kai 
kalbama apie sveikus žmones. Šie individai minėtąsias dichotomijas yra su
taikę, tuomet individas tampa aktyvus ir pasyvus, savanaudiškas ir nesava
naudiškas, vyriškas ir moteriškas, egoistas ir savęs nepaisantis. D’Arcy pripa
žįsta, kad taip būna, nors ir ypač retai.

Viena neigiama išvada, kurią leidžia mums padaryti tegul ir riboti mūsų 
duomenys, yra tokia: gana pagrįstai galime teigti, kad Freudo polinkis kildinti
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meilę iš sekso arba juos sutapatinti yra šiurkšti klaida3. Žinia, taip klydo ne 
vien Freudas, taip klysta ir daugelis ne tokių mąslių piliečių, tačiau jį galima 
laikyti įtakingiausiu šios klaidos atstovu Vakarų civilizacijoje. Freudo raštuose 
šen bei ten yra ir gana įtaigių nuorodų, kad retkarčiais jis šiuo klausimu mąstė 
ir kitaip. Štai, pavyzdžiui, jis kalba apie tai, kad vaiko jausmai motinai kyla 
iš savisaugos instinktų, kitaip sakant, tai jausmas, kuris primena dėkingumą 
už maitinimą ir rūpinimąsi: Jis (prielankumas) pasireiškia nuo pačių anksty
viausių vaikystės metų, o jo formavimosi pagrindas yra savisaugos instinkto 
interesas“ (139, p. 204). Kitur jis aiškina meilę kaip reakcijos susiformavimą 
(p. 252), po to -  kaip seksualinio impulso psichologinį aspektą (p. 259). Pa
skaitoje, kurią perteikė Hitschmannas (195, p. 2-3), Freudas visą meilę laiko 
kūdikio meilės motinai pakartojimu. „...Motinos krūtį žindąs kūdikis yra 
bet kokio meilės ryšio modelis. Meilės objekto radimas iš tiesų yra to paties 
objekto atradimas dar kartą.“

Tačiau apskritai plačiausiai pripažinta iš visų Freudo pasiūlytų teorijų 
yra ta, kad švelnumas yra tikslo nepasiekęs uždraustas seksualumas4. La
bai trumpai išreiškiant šią idėją, Freudui meilė yra nuo tikslo nukreiptas ir 
užmaskuotas seksualumas. Kai mums draudžiama pasiekti seksualinį tikslą 
susiporuoti ir kai mes vis tiek šito trokštame, tačiau nedrįstame sau prisipa
žinti, kad trokštame, kompromisinis tokio troškimo produktas yra švelnu
mas ir meilė. Ir priešingai, kai susiduriame su švelnumu ir meile ir norime 
laikytis Freudo požiūrio, neturime kitos išeities kaip tik laikyti ją nereali
zuotu seksualumu. Kita dedukcinė šios prielaidos išvada, kuri atrodo neiš
vengiama, yra tai, kad jeigu seksas niekad nebūtų slopinamas, jei kiekvienas

3 M. Balint, On genital love, Int.J. Psychoanal., 1948, 29, 34-40: „Psichoanalitinėje litera
tūroje ieškodami nuorodų į genitalinę meilę, savo nuostabai pastebime du keistus faktus: 
(a) apie genitalinę meilę parašyta daug mažiau negu apie ikigenitalinę; (b) beveik viskas, 
kas parašyta apie genitalinę meilę, yra neigiama“. Zr. taip pat M. Balint,The final goal of 
psychoanalytic treatment, Int.J. Psychoanal., 1936, 17, 206-216, p. 206.

4 Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents: „Šie žmonės išvengia priklausomybės 
nuo savo meilės objekto vertingiausiu dalyku laikydami nebe buvimą mylimam, o savo 
pačių meilę; jie apsisaugo nuo mylimo objekto praradimo savo meilę skirdami ne indivi
dualiems objektams, bet visiems žmonėms vienodai; genitalinės meilės netikrumo ir jos 
sukeliamų nusivylimų jie išvengia nusigręždami nuo jos seksualinio tikslo ir modifikuo
dami seksualinį instinktą į impulsą, kurio tikslas uždraustas. Šiuo procesu jie sukelia sau 
būseną -  nekintamą, nenukrypstančią, švelnumo kupiną nuostatą, kuri nė iš tolo nepri
mena to audringos genitalinės meilės blaškymosi, iš kurios ji vis tiek yra kilusi“ (p. 22).
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galėtų poruotis su visais kitais, tuomet švelnios meilės nebūtų. Incesto tabu 
ir išstūmimas -  štai kas, pasak Freudo, maitina meilę. Kitokie požiūriai iš
dėstyti Bibliografijos 27, 213.

Kita meilės rūšis, aptariama froidininkų, yra genitalinė meilė, kuri daž
nai apibūdinama ypač pabrėžiant genitališkumą, bet visai neužsimenant apie 
meilę. Pavyzdžiui, ji dažnai apibūdinama kaip seksualinis pajėgumas, gebė
jimas patirti gerą orgazmą, patirti šį orgazmą penio ir vaginos susijungimo 
būdu, be būtinybes jaudinti klitorį, nekliudant anus, nesigriebiant sadizmo, 
mazochizmo, etc. Žinia, randame ir subtilesnių aprašymų, nors ir retai. Ma
nyčiau, kad labiausiai vykusiai Freudo tradiciją tęsia Michaelio Balinto5 ir 
Edwardo Hitschmanno (195) samprotavimai.

5 M. Balint, On genital love, Int.J PsychoanaL, 1948, 29,34-40: „Kad išvengtume šių spąstų 
(tai yra neigiamų ypatybių akcentavimo), išnagrinėkime idealų tokios postambivalentiš- 
kos genitalinės meilės atvejį; šioje meilėje jau nelikę jokių ambivalentiškumo pėdsakų ir 
jokio ikigenitalinio meilės santykio ambivalentiškumo pėdsakų; (a) jai neturėtų būti bū
dingi godumas, nepasotinamumas, troškimas praryti objektą, paneigti jo nepriklausomą 
egzistenciją, t. y. jai neturi būti būdingi jokie oraliniai bruožai, (b) jai turėtų būti nepa
žįstamas noras skaudinti, žeminti, vadovauti, valdyti meilės objektą etc., tai yra neturi būti 
būdingi sadistiniai bruožai, (c) genitalinei meilei neturi būti nebūdingas troškimas nie
kinti partnerį, menkinti jį (ar ją) už jo (jos) seksualinius troškimus ir malonumus. Šioje 
meilėje neturėtų būti jokių analinių bruožų pėdsakų, partneris neturėtų gąsdinti kokiais 
nors nemaloniais bruožais ar vien tik šiais atstumiančiais bruožais traukti etc., (d) jai ne
turėtų būti būdingi kompulsyvus troškimas girtis penio turėjimu, partnerio lytinių organų 
baimė, kokia nors baimė dėl savo paties lytinių organų, joks vyriškų ar moteriškų genitalijų 
pavydas, joks jausmas, kad esi netobulas ar tavo lytinis organas ydingas, ar tavo partnerio 
lytinis organas ydingas. Jai neturėtų būti būdingi falinės fazės ar kastracijos komplekso 
baimės liekanos. ...Kas tada yra „genitalinė meilė“, jei ji nėra nė vienas iš čia išvardytų iki- 
genitalinių bruožų? Na, mes mylime savo partnerį, (1) nes jis ar ji gali mus patenkinti, (2) 
nes mes galime patenkinti jį ar ją, nes mes galime beveik kartu ar vienu metu patirti tikrą 
orgazmą... .Akivaizdu, kad genitalinis pasitenkinimas yra tik būtina, tačiau ne pakankama 
genitalinės meilės sąlyga. Mums paaiškėjo, kad genitalinė meilė yra kur kas daugiau nei dė
kingumas partneriui ar buvimas patenkintam, jog partneris čia pat, kai norime genitalinio 
pasitenkinimo. Be to, nėra didelio skirtumo, ar toks dėkingumas ir buvimas patenkintam 
yra vienpusis ar abipusis. Kas tai yra? Be genitalinio pasitenkinimo, tikram meilės santy
kiui dar būdinga (1) idealizacija, (2) švelnumas, (3) ypatingos formos tapatinimasis. Api
bendrinkime: žmogaus genitalinė meilė iš tiesų tėra tik neteisingai vartojamas terminas... 
Tai, ką vadiname genitalinė meile, yra prieštaringų elementų, genitalinio pasitenkinimo ir 
ikigenitalinio švelnumo susiliejimas... atpildas už baimę ir įtampą, kuriai pasmerkia šių 
prieštaringų elementų susiliejimas, yra galimybė periodiškai regresuoti į laimingus tikrojo 
infantiliškumo, nereikalaujančio išbandyti realybę, akimirksnius...“ (p. 34)
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Tebėra paslaptis, kaip genitalinė meilė susijusi su švelnumu, nes lytinio 
akto metu seksualinis tikslas nėra uždraustas (jis yra seksualinis tikslas). Freu- 
das nieko nėra sakęs apie savo tiksi ̂ pasiekusį seksualumą Jeigu švelnumas kyla 
iš genitalinės meilės, tuomet atrodytų, kad turi būti atrastas kitoks negu tikslo 
uždraudimas, ne seksualinis jo šaltinis. Šio požiūrio silpnumą labai efekty
viai atskleidžia Suttie atlikta analizė (442), taip pat ir Reikas (393), Frommas 
(145, 148), DeForestas (106) ir kiti revizionistinio froidizmo tradicijos atsto
vai. Adleris jau 1908 m. teigė, jog meilės poreikis nėra kilęs iš sekso (13).

RŪPESTIS, ATSAKOMYBĖ, POREIKIŲ SUJUNGIMAS .

Vienas svarbus sėkmingo meilės ryšio aspektas yra tai, ką galėtume pavadinti 
poreikių nustatymu arba dviejų asmenų pamatinių poreikių hierarchijų su
jungimu į vieną. Rezultatas būna tas, kad vienas asmuo jaučia kito asmens 
poreikius taip, tarsi jie būtų jo paties, ir dėl to savo paties poreikius tam tikru 
mastu supranta taip, tarsi jie priklausytų ir kitam. Ego dabar išsiplečia, apima 
du žmones, ir tam tikru mastu šie du žmonės psichologijos požiūriu tampa 
vienu, vienu asmeniu, vienu ego.

Sį principą turbūt pirmasis techniškai išdėstė Alfredas Adleris (2, 13), 
itin sėkmingai suformulavo Erichas Frommas (148), ypač knygoje Žmogus 
sau (Man for Himself) > kurioje meilė apibrėžiama šitaip (p. 129-130):

Iš principo meilė yra nedaloma, kai kalbama apie ryšį tarp „objektų“ ir 

savojo „aš“. Nuoširdi meilė yra produktyvumo išraiška ir implikuoja rū

pinimąsi, pagarbą, atsakomybę ir pažinimą. Ji ne „afektas“ ta prasme, kad 

žmogus yra kažkieno veikiamas, o asmens gebėjime mylėti įsišaknijęs ak

tyvus siekis, kad mylimas asmuo augtų ir būtų laimingas.

Gerai tai suformulavo ir Schlickas (413a, p. 186):

Socialiniai impulsai yra tokios asmens dispozicijos, dėl kurių maloni ar nema

loni kito asmens būsena jam savaime yra maloni ar nemaloni patirtis (dėl šio 

impulso jau pats kitos būtybės suvokimas, vien jos buvimas šalia gali sukelti 

malonius jausmus). Šių polinkių natūralus padarinys yra tai, kad jas įkūni

jantis asmuo džiugias kitų būsenas laiko savo elgesio tikslais. O šiuos tikslus 

įgyvendinęs, jis džiaugsmingai tuo mėgaujasi. Jam maloni ne tik idėja, jam 

pasitenkinimo suteikia realus suvokimas, kad išreiškiamas džiaugsmas.
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Tokį poreikių identifikavimą pasaulis paprastai mato kaip atsakomybę, 
rūpinimąsi, dėmesingumą kitam asmeniui. Mylinčiam vyrui jo žmonos jau
čiamas malonumas suteikia tiek pat malonumo kaip ir jo paties. Mylinti mo
tina verčiau kosės pati negu girdės kosintį savo vaiką; iš tikrųjų ji mielai pati 
užsikraus vaiko ligą ant savo pečių, kadangi jai ne taip skaudu bus pakelti ligą 
pačiai, kaip matyti ir girdėti sergant vaiką. Tinkamas pavyzdys galėtų būti 
tai, kaip skirtingai reaguoja į ligą ir jai įveikti reikalingą slaugą sėkmingai 
susituokusios poros ir tos, kurių santuoka nesėkminga. Gerai porai vieno liga 
yra abiejų liga, o ne vieno poros nario nesėkmė. Automatiškai atsakomybę 
pajunta abu, tarsi liga pakirstų juos abu kartu. Mylinčios šeimos primityvus 
komunizmas pasireiškia ir tokiu būdu, o ne vien dalijantis maistu ar pinigais. 
Kaip tik čia geriausiai ir gryniausiai pailiustruojamas principas: iš kiekvieno 
pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius. Vienintelis pakeitimas šiuo 
atveju yra tai, kad kito žmogaus poreikiai yra ir mylinčiojo poreikiai.

Kai poros ryšys yra itin geras, silpnesnis ar sergantis gali atsiduoti mylin
čio partnerio globai ir apsaugai taip pat nesidrovėdamas ir nebijodamas kaip 
vaikas, kuris užmiega ant tėvų rankų. Gana dažnai pastebima, kad ne tokiai 
sveikai porai liga sukuria nemenką įtampą. Stipriam vyriškiui, kuris savo vy
riškumą praktiškai tapatina su fiziniu stiprumu, liga ir silpnumas yra vienoda 
katastrofa. Moteriai, kuri moteriškumą apsibrėžia kaip fizinį patrauklumą 
grožio konkurso stiliumi, liga ar silpnumas ar kas nors kita, kas sumenkina 
jos fizinį patrauklumą, tampa tragedija, taip kaip ir vyrui, jei moteriškumą jis 
apibūdina ne kitaip. Mūsų tirti sveiki žmonės nuo tokios klaidos beveik visai 
apsaugoti.

Jeigu nepamirštame, kad visi žmonės galiausiai yra izoliuoti vieni nuo 
kitų ir kiekvienas užsidaręs tūno menkame savo kiaute, ir jeigu sutinkame, kad 
žmonės iš tiesų niekuomet neįstengs tikrai pažinti vienas kito taip, kaip jie pa
žįsta save, kiekvienas kontaktas tarp grupių ir individų yra panašus į pastangas 
„dviejų vienatvių viena kitą apsaugoti, palytėti ir pasveikinti“ (Rilke). Iš visų tų 
pastangų, kokios tik mums žinomos, sveikas meilės ryšys yra veiksmingiausias 
būdas įveikti neperžengiamą prarają tarp dviejų atskirų žmonių.

Istoriškai kuriant meilės santykių, altruizmo, patriotizmo ir kt. teori
jas daug kalbėta apie ego transcendavimą. Puikus šiuolaikinis šios tenden
cijos svarstymas techniniu aspektu pateikiamas Angyalo knygoje (12). Joje 
aptariamos įvairūs tendencijos siekti to, ką jis vadina homonomija, kurią
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priešpriešina autonomijai, nepriklausomybei, individualumui, pavyzdžiai. 
Kaupiasi vis daugiau klinikinių ir istorinių įrodymų, jog Angyalas buvo teisus 
reikalaudamas, kad sisteminėje psichologijoje būtų palikta vietos toms įvai
rioms tendencijoms peržengti ego ribas. Be to, visiškai aišku, kad šis poreikis 
peržengti ego ribas gali būti poreikis, panašus į vitaminų bei mineralų porei
kį, būtent jeigu šis poreikis nepatenkintas, asmuo vienaip ar kitaip suserga. 
Sakyčiau, jog vienas iš didžiausią pasitenkinimą teikiančių ir tobuliausių ego 
transcendavimo pavyzdžių yra sveikas meilės ryšys. (Taip pat žr. 182, 314.)

SVEIKO MEILĖS RYŠIO MALONUMAS 
IR ŽAISMINGUMAS

Anksčiau minėtos Ericho Frommo ir Alfredo Adlerio sampratos akcentuoja 
produktyvumą, rūpinimąsi, atsakomybę. Visa tai šventa tiesa, bet Frommas, 
Adleris ir kiti, kurie rašė ta pačia dvasia, neatsižvelgė į vieną itin svarbų svei
ko meilės ryšio aspektą, kuris buvo toks akivaizdus man tiriant asmenis,- 
būtent į smagumo, žaismingumo, pakylėtumo, gerovės, linksmumo jausmą. 
Save aktualizuojantiems žmonėms gana būdinga tai, kad jie gali mėgautis 
meile ir seksu. Seksas labai dažnai tampa savotišku žaidimu, kai juokiamasi 
taip pat dažnai, kaip ir kvėpuojama. Frommas ir kiti, rimtai šią temą svarstę 
mąstytojai, aprašė idealų meilės ryšį taip, tarsi jis būtų kokia užduotis ar naš
ta, o ne žaidimas ar malonumas. Kai Frommas sako (148, p. 110), jog „Meilė 
yra produktyvi susietumo su kitais ir savimi forma. Ji reiškia atsakomybę, 
rūpinimąsi, pagarbą, pažinimą, troškimą, kad kitas asmuo augtų ir tobulėtų. 
Ji -  dviejų žmonių artumo išraiška, galima su sąlyga, kad bus išsaugotas abie
jų integralumas“, reikia pripažinti, jog tai skamba tarsi kokia maža sutartis ar 
kokios nors kitos rūšies bendradarbiavimas, o ne kaip spontaniškas žaismin
gumas. Juk žmones vieną prie kito traukia ne rūšies gerovė, ne reprodukcijos 
užduotis, ne busimoji žmonijos raida. Nors sveikų žmonių meilė ir seksua
linis gyvenimas dažnai pasiekia didžiausios ekstazės viršūnes, vis dėlto jis 
taip pat lengvai palyginamas su vaikų ar mažų šunyčių žaidimais. Jie linksmi, 
humoristiški, žaismingi. Toliau detaliau aptarsiu, jog tai nėra, kaip nurodo 
Frommas, pirmiausia pastangos, tai iš esmės džiaugsmas ir mėgavimasis, o 
tai juk visai kas kita.
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KITO INDIVIDUALUMO PRIPAŽINIMAS,
PAGARBA KITAM

Visi rimti autoriai, rašę apie idealią arba sveiką meilę, pabrėžė, jog svarbu 
patvirtinti kito asmens individualybę, trokšti, kad jis augtų iš esmės, gerbti 
jo individualybę ir asmenybės unikalumą. Šiuos samprotavimus labai stipriai 
patvirtina ir mano atlikti save aktualizuojančių žmonių stebėjimai: jie pasi
žymėjo ypač retu neišsenkančiu sugebėjimu džiaugtis partnerio pergalėmis, 
o ne laikyti jas grėsme sau. Jie iš tiesų labai giliai ir nuoširdžiai gerbia savo 
partnerius. Kaip taikliai sako Overstreetas (366a, p. 103), „Meilė asmeniui 
reiškia ne to asmens pasisavinimą, bet jo teigimą. Tai reiškia, kad mes džiu
giai suteikiame jam neribotą teisę būti unikaliai žmogiškam“.

Frommas taip pat įspūdingai pasisako šia tema (145, p. 261): „Meilė yra 
svarbiausias tokio spontaniškumo elementas; meilė ne kaip „aš“ ištirpimas ki
tame asmenyje, bet meilė kaip spontaniškas kitų patvirtinimas, kaip individo 
sąjunga su kitais išsaugant savo paties individualumą“. Įspūdingiausias šios 
pagarbos pavyzdys galėtų būti dosnus tokio vyro didžiavimasis savo žmonos 
laimėjimais, net jeigu jie pranoktų jo paties. Kitas pavyzdys yra mokėjimas 
nepavydėti.

Ši pagarba atsiskleidžia įvairias būdais, kuriuos, beje, reikėtų skirti nuo 
meilės ryšio per se daromo poveikio. Meilė ir pagarba yra atskiriamos, net 
jeigu dažnai jos būna kartu. Galima gerbti nemylint, net ir savęs aktualizavi
mo lygiu. Aš nesu visiškai tikras, ar įmanoma mylėti negerbiant, bet tai taip 
pat galbūt įmanoma. Daugelis bruožų, kuriuos būtų galima laikyti meilės 
ryšio aspektais ar požymiais, labai dažnai būna ir pagarba pagrįsto ryšio po
žymiai.

Pagarba kitam asmeniui pripažįsta jį kaip nepriklausomą esybę, kaip 
atskirą ir autonomišką individą. Save aktualizuojantis asmuo šaltakraujiškai 
nepasinaudos kitu žmogumi, jo nekontroliuos, neignoruos jo troškimų. Jis 
leis gerbiamam žmogui išlaikyti pamatinį, nemenkintiną jo orumą, be reikalo 
jo nežemins. Tai pasakytina ne tik apie suaugusiųjų santykius, bet ir apie save 
aktualizuojančio asmens santykius su vaikais. Jis gali, kaip praktiškai niekas 
kitas mūsų kultūroje, iš tikrųjų gerbti vaiką.

Juokinga tai, kad šis pagarbus santykis tarp lyčių dažnai interpretuoja
mas kaip tik priešingai, tai yra kaip pagarbos trūkumas. Pavyzdžiui, žinome,
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kad dauguma vadinamųjų pagarbos damoms ženklų faktiškai yra liekanos 
iš praeities, kai moterys nebuvo gerbiamos, o gal net ir šiais laikais kai kam 
yra nesąmoningos gilios paniekos moterims apraiškos. Tokie kultūriniai pa
pročiai, kaip atsistoti moteriai įėjus į kambarį, užleisti moteriai vietą, padėti 
jai apsivilkti paltą, praleisti ją pirmą pro duris, atiduoti jai viską, kas geriau
sia, leisti jai pasirinkti pirmai — visa tai istoriškai ir dinamiškai implikuoja 
įsitikinimą, kad moteris silpna ir neįstengia pasirūpinti savimi, nes visi šie 
papročiai reiškia, kad ji saugoma, kaip saugomi silpni ir nepajėgūs. Paprastai 
save gerbiančios moterys gerokai purtosi tokių pagarbos ženklų puikiai ži
nodamos, kad jie gali reikšti priešingus dalykus. Save aktualizuojantys vyrai, 
kurie linkę gerbti moteris kaip partneres, kaip sau lygias, kaip bičiules, kaip 
lygias sau žmogiškas būtybes, o ne kaip ribotus žmonių rūšies atstovus, daž
niau elgiasi daug laisviau, ne taip suvaržytai, familiariau, ne taip mandagiai, 
kaip reikalauja tradicija. Aš mačiau, kaip tai sukeldavo nesusipratimų, ir iš 
tikrųjų mačiau, kaip save aktualizuojantys vyrai buvo apkaltinti, kad jiems 
trūksta pagarbos moterims.

MEILĖ KAIP AUKŠČIAUSIA PATIRTIS; 
SUSIŽAVĖJIMAS; NUOSTABA; BAIMINGA PAGARBA

Tai, kad meilė daro didelį teigiamą poveikį, nereiškia, kad žmonės įsimyli 
motyvuojami šio poveikio, tam, kad jį patirtų. Sveikų žmonių meilę kur kas 
geriau apibūdinti kaip spontanišką žavėjimąsi ir savotišką receptyvią ir ne
reikalingą baimingą pagarbą, kaip džiugesį, kokį patiriame išvydę gerą pa
veikslą. Psichologinėje literatūroje per daug kalbama apie atpildą ir tikslus, 
apie pastiprinimą ir patenkinimą, tačiau nepakankamai apie tai, ką galėtume 
pavadinti aukščiausia patirtimi (priešinga priemonių patirčiai), ar apie bai
mingą pagarbą kažkam gražiam, kuri yra savaiminis atpildas.

Mano subjektams dažniausiai būdingi žavėjimasis ir meilė per se> jiems 
nereikia atpildo, šis žavėjimasis ir meilė neveda į jokį tikslą, patiriami ta rytie
tiškąja prasme, kurią nusakė Northropas (361), konkrečiai ir turtingai, vardan 
jų pačių, idiografiškai (6).

Žavėjimasis nieko neprašo ir nieko negauna. Jis betikslis ir nenaudingas. 
Jis daugiau pasyvus nei aktyvus ir labai primena paprastą gavimą daosistiš-
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kąja prasme. Pagarbos kupinas suvokėjas arba beveik visiškai nedaro įtakos 
patirčiai, arba daro menką įtaką, veikiau ši daro įtaką jam. Jis žiūri nekaltu 
žvilgsniu, stebi tarsi vaikas, kuris nei sutinka, nei nesutinka, nei pritaria, nei 
nepritaria; bet pakerėtas vidinių jo dėmesį prikaustančių patirties savybių, 
tiesiog leidžia jai ateiti ir padaryti savo darbą. Šią patirtį galima palyginti su 
nekantriu pasyvumu, kai leidžiame bangoms ristis per save vien dėl to, kad tai 
teikia tokio neapsakomo malonumo. O gal dar taikliau būtų tai lyginti su be
asmeniu susidomėjimu ir baugiai jaudinančiu gėrėjimusi lėtai gęstančiu sau
lėlydžiu, į kurį negalime suprojektuoti jokių savo būsenų. Saulėlydžiui galime 
priskirti itin nedaug ką nors asmeniško. Šiuo požiūriu mes neprojektuojame 
savęs į patirtį, nemėginame jos formuoti, kaip kad daroma Rorschacho testo 
atveju. Saulėlydis nėra ir kieno nors signalas ar simbolis, juo žavėtis mūsų 
nepaskatino joks numatomas atpildas ar kokios nors asociacijos. Jis niekaip 
nesusijęs su pienu, maistu ar kitais kūno poreikiais. Galime gėrėtis paveikslu 
netrokšdami jo pasisavinti, rožės pumpuru netrokšdami jo nuskinti, žaviu 
kūdikiu nenorėdami jo pagrobti, paukščiu, nenorėdami uždaryti jo į narvą; 
taip ir vienas žmogus gali žavėtis kitu tiesiog taip, be kokios naudos, ne todėl, 
kad ką iš to gautų. Žinoma, pagarba ir žavėjimasis yra taip arti kitų polinkių, 
kurie susieja individus vieną su kitu; tai ne vienintelis paveikslo elementas, 
tačiau, suprantama, jo dalis.

Gal svarbiausia šio mūsų samprotavimo implikacija yra tai, kad mes 
prieštaraujame daugumai meilės teorijų, nes dažniausiai teoretikai daro prie
laidą, jog žmonės pamilti kitą yra stumiami {are driven), o ne traukiami {at
tracted). Freudas (138) kalba apie seksualumą, kurio tikslas uždraustas, Rei- 
kas (393) -  apie galią, kurios tikslas uždraustas, ir daugelis kalba apie nepa
sitenkinimą savimi, priverčiantį mus kurti projekcines haliucinacijas, nerealų 
(kadangi per gerai vertinamą) partnerį.

Bet atrodo aišku, kad sveiki žmonės įsimyli taip, kaip reaguojama pir
mą kartą išgirdus didžiulį įspūdį padariusį muzikos kūrinį: žmogų pagau
na baiminga pagarba, jam kūrinys neapsakomai patinka. Taip įvyksta, nors 
individas nejuto jokio išankstinio poreikio būti šios didingos muzikos ap
stulbintas. Horney savo paskaitoje minėjo, kad neneurotiška meilė yra kitų 
vertinimas per se, kaip tikslų savaime, o ne kaip priemonių siekti tikslo. Tad ir 
meilės reakcija yra mėgautis, žavėtis, kontempliuoti ir vertinti, o ne naudotis. 
Šv. Bernardas taikliai pasakė: „Meilė nesiekia jokio tikslo, kuris būtų už jos,



jokios ribos, ji -  savo pačios vaisius, ji džiaugiasi pati savimi. Aš myliu, ka
dangi aš myliu; aš myliu tam, kad galėčiau mylėti...“ (209)

Panašių teiginių teologinėje literatūroje gausu (103). Pastangos atskirti 
dieviškąją meilę nuo žmogiškosios dažnai buvo grindžiamos prielaida, kad 
nesuinteresuotas žavėjimasis ir altruistiška meilė gali būti tik antžmogiškas, 
o ne natūralus žmogaus sugebėjimas. Žinoma, tam reikia paprieštarauti, nes 
sėkmingai išsiskleidę, subrendę žmonės demonstruoja daug tokių savybių, 
kurios ankstesnėje epochoje laikytos antgamtiškomis prerogatyvomis.

Mano nuomone, šiuos reiškinius geriausia suprasti remiantis ankstes
niuose skyriuose išdėstytais teoriniais samprotavimais. Pirmiausia apsvarsty- 
kime skirtumą tarp trūkumo nulemtos ir augimo motyvacijų (295). Minėjau, 
kad save aktualizuojančius asmenis galima apibūdinti kaip žmones, kuriuos 
motyvuoja ne saugumo, priklausomybės, meilės, statuso, savigarbos poreikiai, 
nes šie j \\ poreikiai jau patenkinti. Kodėl tuomet asmuo, kurio meilės poreikis 
patenkintas, turėtų įsimylėti? Tikrai ne dėl tų pačių priežasčių, kurios mo
tyvuoja meilės stokojantį asmenį, kuris įsimyli dėl to, kad jam reikia meilės, 
dėl to, kad jam jos trūksta, ir dėl to yra verčiamas užpildyti šį patogenišką 
trūkumą (D-meilę)6.

Save aktualizuojantys asmenys nejaučia rimto trūkumo, kurį reikėtų 
kompensuoti, tad juos reikėtų vertinti kaip pajėgiančius laisvai augti, bręsti, 
vystytis, žodžiu, geriausiai realizuoti ir aktualizuoti savo individualią bei rū
šinę prigimtį. Tokių žmonių elgesys kyla iš jų augimo ir natūraliai šį augimą 
išreiškia. Jie myli todėl, kad yra mylintys asmenys, lygiai taip jie yra geri, 
natūralūs, tai yra todėl, kad jų prigimtis spontaniška, taip kaip stiprus žmogus 
yra stiprus be kokio ypatingo noro toks būti, taip kaip rožė kvepia, kaip katė 
yra grakšti ar vaikas yra vaikiškas. Tokie epifenomenai motyvuoti tiek pat 
menkai, kiek ir fizinis augimas ar psichologinis brendimas.

Save aktualizuojančio asmens meilei beveik nebūdingos vargingos pa
stangos, įtampa, siekimas, kurie taip persmelkia vidutinio asmens meilę. Fi
losofine kalba kalbant, tokia meilė yra būties, o kartu ir tapsmo aspektas, tad 
ją galima pavadinti J5-meile, tai yra meile kito Būčiai.
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6 Žr. 295, p. 42-43, kur pateiktas 5 -meilės ir D-meilės skyrimas.
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ATSISKYRIMAS IR INDIVIDUALUMAS

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad susiduriame su paradoksu: save aktualizuo
jantys žmonės išlieka tokie individualūs, savarankiški ir autonomiški, jog tai 
atrodo nesuderinama su mano aprašytu tapatinimusi ir meile. Tačiau šis pa
radoksas tik tariamas. Kaip matėme, sveikų žmonių tendencija išlaikyti tam 
tikrą atstumą ir tapatintis su poreikiais gali koegzistuoti su giliais tarpusavio 
santykiais su kitu asmeniu. Tiesa tai, kad save aktualizuojantys asmenys kartu 
yra ir didžiausi individualistai, ir didžiausi altruistai bei visuomeniški, labiau
siai mylintys žmonės. Jau metas ištaisyti tą klaidą, kurią akivaizdžiai padarė 
mūsų kultūra nustumdama šias savybes į priešingus kontinuumo galus. Save 
aktualizuojantys žmonės įkūnija abi šias savybes ir yra įveikę šią dichotomiją.

Aš stebėjau savo tiriamųjų ir sveiką egoizmą, ir didžiulę savigarbą, jie 
nelinkę aukotis be rimtos priežasties.

Jų meilės ryšiams būdingas didelis gebėjimo mylėti ir kartu gerbti save 
ir kitą derinys. Tai savaime rodo tas faktas, jog apie šiuos asmenis negalima 
pasakyti, kad jiems reikia vienam kito taip, kaip reikia paprastiems įsimylėju
siems žmonėms. Jie gali būti nepaprastai artimi ir vis dėlto prireikus išsiskirti 
ir nesužlugti. Jie neįsikabinę vienas kito, jie nepririšti vienas prie kito jokiais 
priklausomybės kabliais ar inkarais. Į juos žvelgiant nekyla abejonių, kad jie 
neapsakomai džiaugiasi vienas kitu, tačiau filosofiškai priimtų ilgą išsiskyrimą 
ar mirtį, tai yra jie nepalūžtų. Net ir intensyviausios ir ekstaziškiausios meilės 
istorijos neatima iš šių žmonių jų savasties, jie būna savo šeimininkai, gyvena 
neišsižadėdami savo principų net ir stipriausiai vienas kitu mėgaudamiesi.

Akivaizdu, kad jei šiuos atradimus pavyks pagrįsti, teks peržiūrėti ar 
bent išplėsti mūsų kultūroje prigijusį idealios arba sveikos meilės apibrėžimą. 
Įprastąją apibūdinti kaip visišką asmenų „aš“ susiliejimą, atskirumo praradi
mą, individualumo išsižadėjimą, o ne jo sustiprinimą. Nors visa tai ir tiesa, 
bet faktiškai šiuo momentu individualumas sustiprinamas, ego vienu atžvilgiu 
susilieja su kito asmens ego, tačiau kitu atžvilgiu lieka atskiras ir stiprus kaip 
visuomet. Abi tendencijas -  transcenduoti individualumą ir jį išryškinti bei 
sutvirtinti -  reikėtų vertinti kaip partneres, c ne kaip prieštaras. Be to, mano 
duomenys rodo ir tai, kad geriausias būdas transcenduoti savąjį ego -  tai iš
siugdyti tvirtą tapatumą.



240 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

GERESNIS SVEIKŲ MYLINČIŲJŲ SKONIS 
IR ĮŽVALGUMAS

Vienas iš nuostabiausių pranašumų, apie kurį papasakojo save aktualizuojan
tys žmonės, yra itin geras jų įžvalgumas. Jie gali suvokti tiesą ir tikrovę kur 
kas aiškiau negu vidutiniai žmonės, ir nesvarbu, ar ji sustruktūrinta, ar nesu- 
struktūrinta, asmeniška ar neasmeniška.

Sis proto šviesumas pirmiausia atsiskleidžia meilės santykiuose kaip ne
priekaištingas skonis (arba įžvalgumas) pasirenkant sekso ir meilės partne
rius. Mūsų tiriamųjų artimi draugai, vyrai ir žmonos sudaro kur kas rafinuo
tesnę grupę, kokios atsitiktinai suburti neįmanoma.

Tai nereiškia, kad visos stebėtos santuokos ar seksualinių partnerių pa
sirinkimas buvo savęs aktualizavimo lygio. Galima paminėti keletą atvejų, 
kai partneris pasirinktas klaidingai, ir nors tokį pasirinkimą galima iš dalies 
pateisinti, šios klaidos liudija, kad mūsų tiriamieji nėra tobuli ar viską žinan
tys. Jiems irgi nesvetima tuštybė, jie visi turi savitų silpnybių. Pavyzdžiui, 
bent vienas iš mano tirtų vyrų buvo vedęs iš gailesčio, o ne lygios meilės pa
grindu. Vienas vedė daug jaunesnę už save moterį iškilus neišvengiamoms 
problemoms. Taigi vertinant blaiviai, reikėtų pabrėžti, kad jų skonis renkantis 
partnerius, nors ir kur kas geresnis negu vidutinis, toli gražu nėra tobulas.

Tačiau net ir šito pakanka paprieštarauti plačiai paplitusiam įsitikini
mui, kad meilė akla, arba rafinuotesniais šios klaidos atvejais -  kad mylin
tis neišvengiamai pervertina partnerį. Visiškai aišku, kad gal tai ir teisinga 
kalbant apie vidutinius žmones, tai nebūtinai turi būti teisinga kalbant apie 
sveikus individus. Iš tiesų yra net kai kurių požymių, kad sveiki žmonės my
lėdami suvokia veiksmingiau, įžvalgiau negu tada, kai nemyli. Meilė leidžia 
įžvelgti tokias mylimojo savybes, kokių kiti žmonės gali nė nepastebėti7. Čia 
gana nesunku suklysti, kadangi sveiki žmonės dažnai pamilsta tokius asme-

7 Oswald Schwarz, The Psychology of Sex, Penguin, 1951: „Reikėtų itin pabrėžti, jog šis 
stebuklingas gebėjimas, kurį meilė suteikia mylinčiajam, )}ra galia atskleisti tokias meilės 
objekto dorybes, kurių jis tikrai turi, bet kurios neįžvelgiamos neįkvėptajam, tačiau šios 
dorybės nėra išrandamos mylinčiojo, kuris papuošia mylimą asmenį iliuzinėmis dorybė
mis; meilė nėra saviapgaulė“ (p. 100-101). „Be abejo, šiame vertinime esama ir stipraus 
emocinio elemento, bet iš esmės meilė yra kognityvinis aktas, ji iš tiesų ir vienintelis 
būdas perprasti vidinį asmenybės branduolį“ (p. 20).
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nis, kurių kiti dėl jų labai aiškių trūkumų nepamiltų. Tačiau šių žmonių meilė 
nėra aklumas šiems trūkumams; jie paprasčiausiai nekreipia dėmesio j šias 
tariamas ydas arba tiesiog nelaiko jų trūkumais. Tad fiziniai defektai, kaip ir 
ekonominiai, išsilavinimo, socialiniai trūkumai sveikiems žmonėms kur kas 
mažiau svarbūs negu charakterio defektai. Kaip tik dėl šito save aktualizuo
jantys žmonės dažnai stipriai įsimyli negražius partnerius. Kiti tai vadina 
aklumu, bet kur kas tinkamiau tai pavadinti geru skoniu ar įžvalgumu.

Aš turėjau galimybę stebėti, kaip keletas palyginti jaunų studentiško am
žiaus vyrų ir moterų išsiugdė tokį gerą skonį. Bręsdami jie vis rečiau susivilio
davo tokiomis savybėmis kaip patrauklumas, grožis, talentas šokti, gražios krū
tys, fizinė ištvermė, įspūdingas ūgis, dailus kūnas, sugebėjimas puikiai glamo
nėti, ir vis dažniau prabildavo apie suderinamumą, gerumą, padorumą, tinkamą 
partnerystę, sugebėjimą atsižvelgti į kitą asmenį. Keliais atvejais iš tikrųjų buvo 
galima matyti, kad jie įsimylėjo tokius individus, kurių tam tikros savybės prieš 
keletą metų jiems būtų atrodžiusios ypač atstumiančios, pavyzdžiui, smarkiai 
plaukais apžėlęs kūnas, per storas, ne itin protingas. Vieno jauno vyriškio po
tencialių „širdelių“ skaičius kasmet vis retėjo, kadaise jį traukė praktiškai visos 
moterys, išskyrus gal tik tas, kurios netiko fiziškai (per stora, per aukšta), o 
nūnai jis galėjo galvoti apie mylėjimąsi tik su dviem iš visų pažįstamų merginų. 
Ir kalbėdavo jis daugiau apie jų charakterį negu apie fizines jų savybes.

Manau, tyrinėdami parodytume, kad šias permainas lemia veikiau psi
chologinis sveikimas, o ne vien senėjimas.

Mūsų duomenys paprieštarautų ir dar dviem įprastoms teorijoms. Viena 
jų aiškina, kad priešybės viena kitą traukia, antroji -  kad toks tokį traukia 
(homogamija). Faktai yra tokie, kad sveikų žmonių atveju homogamija yra 
taisyklė, kurią galima pritaikyti tokioms charakterio savybėms kaip sąžinin
gumas, nuoširdumas, geraširdiškumas bei drąsa. Kalbant apie tokias pavir- 
šutiniškesnes ir išoriškesnes charakteristikas kaip pajamos, klasinis statusas, 
išsilavinimas, religija, nacionalinė kilmė, išvaizda, sveikiems žmonėms ho
mogamija būdinga daug mažiau nei vidutiniams žmonėms. Save aktualizuo
jantys žmonės nesibaimina skirtumų ar to, kas jiems nepažįstama, juos tai 
veikiau intriguoja. Jiems pažįstamų akcentų, drabužių, maisto, papročių bei 
ceremonijų reikia daug mažiau negu vidutiniams žmonėms.

O dėl to, kad priešybės viena kitą traukia, apie savo tiriamuosius galiu 
pasakyti, jog mačiau juos nuoširdžiai žavintis tais įgūdžiais ir talentais, kurių
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jie patys neturi. Toks pranašumas mano tiriamųjų akyse potencialiam part
neriui suteikia daugiau patrauklumo, nesvarbusis vyras ar moteris.

Pagaliau norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, kad paskutiniuose keliuose 
puslapiuose pateikta pavyzdžių, kaip įveikiamos arba tiesiog paneigiamos se
nos kaip pasaulis dichotomijos tarp impulso ir proto, tarp galvos ir širdies. 
Žmonės, kuriuos įsimyli mano tiriamieji, pasirenkami visiškai blaiviai, re
miantis kognityviniais arba konatyviniais kriterijais. Būtent mano tiriamuo
sius intuityviaiy seksualiai, impulsyviai traukia prie tų žmonių, kurie jiems 
tinka ir pagal blaivius, intelektualius, klinikinius apskaičiavimus. Jų troškimai 
neprieštarauja jų vertinimams, jie yra sinergiški, o ne antagonistiški.

Tai primena ir Sorokino pastangas (434) parodyti, kad tai, kas teisinga,’ 
gera ir gražu, yra pozityviai tarpusavy susiję. Atrodo, mūsų duomenys pa
tvirtina Sorokino išvadas, bet jie tinka tik sveikiems žmonėms. Kalbant apie 
neurotikus, šį klausimą reikėtų kelti apdairiau. (Šia tema taip pat žr. 449.)



Tryliktas skyrius

I N D I V I D U A L A U S  
IR BENDRO P A Ž I N I M A S

ĮVADAS

Visą patirtį, visą elgesį, visus individus psichologas gali vertinti vienaip ar 
kitaip: jis gali tyrinėti patirtį ar elgesį kaip atskirą, unikalų ir idiosinkratiš- 
ką dalyką, tai yra kaip besiskiriantį nuo bet kokios kitos patirties, asmens 
ar poelgio visame pasaulyje. Arba šią patirtį jis gali vertinti ne kaip unika
lią, bet kaip tipišką, tai yra kaip vienos ar kitos patirties klasės, kategori
jos, rubrikos pavyzdį arba atstovą. Tai reiškia, kad griežčiausia prasme jis 
«čtyrinėja, įsigilina, ^suvokia ir net ^patiria įvykio; jo reakcija panaši į 
bylas tvarkančio sekretoriaus, kuris suvokia iš puslapio tik tiek, kad pajėg
tų priskirti jį A ar B skilčiai. Šią veiklą gal tiksliausiai nusako žodis „rub- 
rikacija“. Nemėgstantys neologizmų gal veikiau pasirinktų terminą „BW 
abstrahavimas“. B ir W raidės žymi Bergsoną (461)1 ir Whiteheadą (475),

1 „Net ten kur jis (protas) prisipažįsta nepažįstąs jam pateikiamo objekto, j is tiki, kad jo ne
išmanymas reiškia tik tiek, jog jis nežino, kuri iš laiko pripažintų kategorijų šiam naujam 
objektui tinka. Į kokį stalčių, kurį jau nesunku išsitraukti, mes jį įdėsime? Kokiu rūbu, jau 
sukirptu, mes jį aprengsime? Ar tai šis, ar tas, ar kitas dalykas? Ir „šis“, ir „ tas“, ir „kitas da
lykas“ visuomet yra kažkas, kas jau suvokta, kas jau žinoma. Mintis, kad naujam objektui 
gali tekti sukurti naują sąvoką, gal naują mąstymo metodą, mums iš esmės yra atstumian
ti. Tačiau filosofijos istorija egzistuoja ir rodo mums amžinąjį sistemų konfliktą, ji rodo, 
kad neįmanoma įsprausti tikrovės į jau gatavus mūsų gatavų koncepcijų rūbus, rodo, kad 
būtina siūti šiuos drabužius tik pamatavus. Bet, užuot žengtelėjęs į šį kraštutinumą, mūsų 
protas linkęs paskelbti, kartą ir visiems laikams, su išdidžiu kuklumu, kad jis užsiima tik 
tuo, kas reliatyvu, kad tai, kas absoliutu, nėra jo valdos. Tokiu išankstiniu pareiškimu jis 
suteikia sau teisę be jokių skrupulų taikyti įprastinį savo mąstymo metodą ir apsimetus, 
jog neliečia to, kas absoliutu, viskam skelbti absoliučius nuosprendžius. Platonas pirmasis 
pagarsino teoriją, kad pažinti tikrovę reiškia atrasti jos Idėją, būtent reiškia įsprausti ją į 
jau egzistuojančius mūsų turimus rėmus, tarytum mes implicitiškai turėtume universalų 
pažinimą. Tačiau toks įsitikinimas žmogaus intelektui natūralus, šis juk nuolatos tik ir 
užsiima svarstymais, po kokia jau esama antrašte surikiuoti kokį naują objektą; ir galima 
sakyti, jog tam tikra prasme mes visi esame gimę platonikais“ (46, p. 55-56).
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du mąstytojus, kurie daugiausia padarė aiškindami abstrahavimo keliamą 
grėsmę2.

Toks atskyrimas yra natūralus kiekvieno rimto įsigilinimo į pagrindines 
psichologijos teorijas šalutinis rezultatas. Apskritai amerikiečių psichologija 
iš esmės plėtojasi taip, tarsi tikrovė būtų sustingusi ir stabili, o ne kintanti ir 
besiplėtojanti (būsena, o ne procesas), tarsi ji būtų suskirstyta gabalais, ku
riuos galime vieną prie kito pridurti, ir nėra sudaryta iš tarpusavyje susietų 
reiškinių ir modelių. Nemaža akademinės psichologijos silpnybių ir nesėk
mių kaip tik ir galima paaiškinti tokiu aklumu dinamiškiems ir holistiniams 
tikrovės aspektams. Tačiau net ir šitai pripažįstant, nėra reikalo kurti priešy
bių dichotomijos ar stengtis pasirinkti priešingas kovojančias šalis. Pastovu- ’ 
mas egzistuoja taip pat kaip ir kaita, panašumai — taip pat kaip ir skirtumai, 
o dinaminis holizmas gali būti toks pats vienpusiškas ir doktriniškas kaip ir 
statinis atomizmas. Jei šiame skyriuje daugiau akcentuosiu vieną kito sąskai
ta, tai todėl, kad noriu sukurti visą paveikslą ir atkurti pusiausvyrą.

Atsižvelgdami į šiuos teorinius samprotavimus, šiame skyriuje aptarsime 
kai kurias pažinimo problemas. Autorius ypač tikisi perteikti savo įsitikini
mą, kad nemažai iš to, kas laikoma pažinimu, faktiškai tėra jo pakaitalas, 
nuvalkiotas triukas, kurio neišvengiamai mus priverčia griebtis realus gyve
nimas tekančioje ir procesinėje tikrovėje, jeigu mes ir nenorėtume pripažinti 
šio fakto. Kadangi tikrovė dinamiška, o vidutinis vakarietiškas protas įsten
gia gerai pažinti tik tai, kas statiška, mūsų laukimas, suvokimas, išmokimas, 
prisiminimas ir mąstymas dideliu mastu faktiškai turi reikalą su statiškomis 
paverstomis tikrovės abstrakcijomis arba su teorinėmis konstrukcijomis, o ne 
su pačia tikrove.

Kad šis skyrius nebūtų suprastas vien kaip polemika, nukreipta prieš abs
trakcijas ir sąvokas, norėčiau paaiškinti, jog mes negalime gyventi be sąvokų, 1

1 Besidominčiam skaitytojui galėčiau rekomenduoti autorius psichologus, kurie irgi plė
tojo panašias į šiame skyriuje pateiktas skirtis. Kurtas Lewinas (274) supriešina Aristo
telio ir Galileo požiūrius į mokslą, Gordonas Allportas (6) ragina atskirti „idiografinį“ ir 
„nomotetinį“ požiūrius į asmenybės mokslą, visai neseniai semantikai paragino akcen
tuoti ne tiek patirties panašumą, kiek jos skirtumus (215), visos šios teorijos sutampa su 
pastarojo skyriaus pagrindine idėja, jomis aš laisvai pasinaudojau rašydamas šį skyrių. 
Toliau paminėsiu keletą įdomių klausimų, kuriuos iškelia Kurto Goldsteino nurodyta 
abstraktaus-konkretaus dichotomija (160). Reikšmingas ir Itardo veikalas Wild Boy of 
Aveyron.



1 3 .  I N D I V I D U A L A U S  IR BE ND RO P A Ž I N I M A S

apibendrinimų ir abstrakcijų. Tačiau aš sakau, kad jos turėtų būti pagrįstos 
patirtimi, o ne tuščios ar it pripūstos helio dujų. Jos turėtų būti įsišaknijusios 
tikrovėje ir su ja susijusios. Jų turinys turėtų būti prasmingas, jos turėtų būti 
ne vien žodžiai, etiketės, tuščios abstrakcijos. Sis skyrius skirtas patologiniam 
abstrahavimui, „redukcijai į abstraktumą“ ir abstrahavimo keliamiems pavo
jams aptarti.

DĖMESIO RUBRIKAVIMAS

Kiek dėmesio samprata apskritai skiriasi nuo suvokimo sampratos, jos atveju 
palyginti smarkiau akcentuojami atrankos, parengiamieji, organizuojantys ir 
sutelkiantys veiksmai. Jie nebūtinai turi būti grynos pirminės reakcijos, kurias 
determinuoja vien tik keliančios susidomėjimą tikrovės prigimtis. Paprastai 
dėmesį determinuoja ir individualaus organizmo prigimtis, asmens interesai, 
motyvai, prietarai, ankstesnė patirtis etc.

Tačiau mums svarbesnis faktas, kad dėmesio reakcijose galima įžvelgti 
skirtumą tarp naujo idiosinkratiško unikalaus įvykio laukimo ir stereotipi
nio, rubrikuojančio atpažinimo išoriniame pasaulyje tų kategorijų, kurios jau 
egzistuoja besidominčio asmens prote. Būtent dėmesys gali būti ne daugiau 
kaip atpažinimas ar atradimas pasaulyje to, ką mes patys į jį jau esame įdė
ję, -  savotiškas išankstinis patirties įvertinimas dar jos neturint. Sakytume, 
tai gali būti praeities racionalizavimas, pastangos išsaugoti status quo, o ne 
tikras permainų, naujumo, tėkmės atpažinimas. Sitai pasiekti įmanoma lau
kiant tik to, kas jau žinoma, arba jėga įspraudžiant tai, kas nauja, į jau pa
žįstamą pavidalą.

Tokio dėmesio stereotipizavimo pranašumai ir trūkumai organizmui yra 
vienodai akivaizdūs. Aišku, kad norint rubrikuoti arba priskirti kuriai nors 
klasei remiantis savo patirtimi, nereikia viso dėmesio, o tai reiškia, kad tau
poma energija ir pastangos. Rubrikacija neabejojamai mažiau vargina negu 
visiškas dėmesio sutelkimas. Negana to, rubrikuojant nereikia susikaupti, ne
reikia visų organizmo resursų. Susikaupimas, kuris būtinas norint suprasti 
reikšmingą arba naują problemą, kaip visi žinome, nepaprastai išsekina, tad 
toks susikaupimas palyginti retas. Šią išvadą patvirtina visuotinis visų tros  ̂
kimas skaityti tai, kas jau sklandžiai supaprastinta: sutrumpintus romanus,
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žurnalus-santraukas, žiūrėti stereotipiškus filmus, šnekučiuotis klišėmis ir 
apskritai vengti realių problemų ar bent jau smarkiai teikti pirmenybę ste
reotipiškiems pseudosprendimams.

Rubrikacija yra dalinė, simbolinė arba nominali, o ne visuminė reakcija. 
Ji suteikia galimybę elgtis automatiškai, tai yra daryti keletą dalykų vienu 
metu, o tai savo ruožtu daro galimą aukštesnę veiklą tiesiog atliekant žemes
nio lygmens veiklą tarsi refleksiškai.Trumpai sakant, mums nereikia pastebėti 
pažįstamų patirties elementų arba kreipti įjuos dėmesio. Tad mums nereikia 
padavėjų, durininkų, lifto operatorių, gatvės šlavėjų, žmonių, dėvinčių kokią 
nors uniformą, suvokti kaip individų3.

Čia glūdi paradoksas, kadangi vienu metu teisinga ir tai, kad mes lin-’ 
kę (i) rcčpastebėti to, kas netelpa į mūsų jau susikurtą rubrikų sistemą, tai 
yra to, kas nepažįstama, ir (2) labiausiai atkreipti dėmesį tai, kas neįprasta, 
nepažįstama, pavojinga ar grėsminga. Nepažįstamas stimulas gali būti arba 
pavojingas (triukšmas tamsoje), arba ne (naujos užuolaidos ant langų). Visą 
dėmesį paglemžia tai, kas nepažįstama ir pavojinga, mažiausiai dėmesio su
silaukia tai, kas pažįstama ir saugu, vidutiniškai dėmesio skiriama tam, kas 
nepažįstama, tačiau saugu, arba tai, kas nepažįstama, transformuojama į tai, 
kas pažįstama ir saugu, tai yra priskiriama kuriai nors rubrikai4.

Įdomi tendencija, kad nepažįstama ir svetima arba visai nepatraukia dė
mesio, arba prikausto jį pernelyg smarkiai, skatina įdomius apmąstymus. At
rodytų, jog didžioji (ne tokių sveikų) mūsų gyventojų dalis atkreipia dėmesį 
tik į jiems grėsmę keliančią patirtį. Sakytum, lyg dėmesys būtų tausojamas 
tik reaguoti į pavojų ir perspėti, kad būtina reaguoti į kritinę situaciją. Šie 
žmonės nepaiso patirties, kuri nekelia grėsmės ir yra nepavojinga, tarsi ji ne
būtų verta dėmesio ar kokios kitos reakcijos, kognityvinės ar emocinės. Jiems 
gyvenimas yra arba susidūrimas su pavojais, arba atsipalaidavimas, kol vienas 
pavojus praėjo, o kitas dar neiškilo.

3 Daugiau eksperimentinių pavyzdžių pateikta puikioje Bartletto studijoje (33).
4 „Nieko nėra žmogui malonesnio nuo pat lopšio iki gyvenimo pabaigos, negu ši galimybė 

nauja ištirpdyti tame, kas sena, pasitikti kiekvieną mums puikiai pažįstamų sąvokų pa
žeidėją ar įsilaužėlį į mūsų sąvokų rikiuotę ir, jam besiveržiant, kiaurai permatyti jo ne
įprastumą ir duoti jam pipirų it senam, pakeitusiam išvaizdą bičiuliui... Mūsų net ir ne
domina, mums nekelia nuostabos tie dalykai, kurie taip toli nuo mūsų, kad mes neturime 
net sąvokų jiems pavadinti, neturime matų jiems pamatuoti“ (211, Vol. 11, p. 110).
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Tačiau yra žmonių, kuriems viskas kitaip. Jie reaguoja ne tik į pavojingas 
situacijas. Veikiausiai dėl to, kad jaučiasi saugesni ir daugiau savimi pasiti
kintys, jie gali leisti sau tokią prabangą reaguoti, pastebėti, netgi susijaudinti, 
kai juos palytėja ta patirtis, kuri ne pavojinga, bet maloniai jaudinanti. Jau 
minėjau, kad tokia pozityvi reakcija, tiek silpnesnė, tiek stipri, tiek švelnus 
kutenimas, tiek užliejanti ekstazė, kaip ir reakcija j pavojų, reiškia, jog mobi
lizuojama autonominė nervų sistema, vidaus organai ir visas organizmas. Šios 
patirtys iš esmės skiriasi tuo, kad introspektyviai viena jaučiama kaip maloni, 
o kita -  kaip nemaloni. Tai pastebėję matome, jog žmogus ne tik pasyviai 
prisitaiko prie pasaulio, bet mėgaujasi juo, net aktyviai save pasauliui pri
meta. Veiksnys, kurio variacijos, atrodo, ir paaiškina daugumą šių skirtumų, 
ir yra tai, ką laisvai galėtume vadinti psichine sveikata. Palyginti neramiems 
žmonėms laukimas dažniausiai būna vien ypatingo pavojaus mechanizmas, 
tad pasaulis paprastai tiesiog suskyla j saugią ir pavojingą zonas.

Ko gero, tikriausias rubrikuojančio dėmesio kontrastas galėtų būti Freu- 
do „laisvai plaukiojančio dėmesio“5 sąvoka. Atkreipkime dėmesį, jog Freudas 
rekomenduoja ne aktyvų, bet pasyvų laukimą remdamasis tuo, kad aktyvus 
dėmesys paprastai linkęs primesti asmens lūkesčius realiam pasauliui. Tokie 
lūkesčiai gali nuslopinti tikrovės balsą, jei jis silpnas. Freudas pataria būti 
nuolankiems, nusižeminusiems, pasyviems, suinteresuotiems atskleisti tik tai, 
ką tikrovė turi mums pasakyti, rūpintis tik tuo, kad vidinei medžiagos struk
tūrai būtų leista determinuoti tai, ką suvokiame. Tai reikštų, kad patirtį mes

5 Juk vos tam tikru mastu sutelkiamas dėmesys, iškart imame rinktis iš mums pasiūlytos 
medžiagos; vienas dalykas įstrigs prote ypač aiškiai, o į kitą dėmesys nebus atkreiptas, 
pasirenkama, žinoma, bus pagal tai, kokie mūsų polinkiai ir jų nulemti lūkesčiai. Tačiau 
kaip tik šito ir nereikėtų daryti; jei šitaip pasirinkdami remsimės savo lūkesčiais, mums 
gresia niekada neatrasti nieko kito kaip tik tai, ką jau žinome, o jei pasitikėsime savo 
polinkiais, tikriausiai viskas, ką reikia suvokti, bus suklastota. Nereikia užmiršti, kad daž
niausiai prasmę to, ką išgirstame, suvokiame tik vėliau.

Todėl matysime, jog vienodai paskirstyto dėmesio principas neišvengiamai kyla iš 
reikalavimo, kad pacientas perteiktų viską, kas ateina jam į galvą, nekritikuodamas ir ne
atrinkdamas. Jeigu psichoterapeutas elgiasi kitaip, jis atmeta visą tą naudą, kurią gautų 
privertęs pacientą paklusti „fundamentaliajai psichoanalizės taisyklei“. Psichoterapeutui 
tą taisyklę galima suformuluoti šitaip: „Iš gebėjimo įsidėmėti reikia pašalinti visas są
moningas pastangas ir būtina sudaryti galimybes nevaržomai pasireikšti „nesąmoningai 
atminčiai“. Arba, nusakant tai kaip techniką, aiškiai ir paprastai: tereikia tik klausyti ir 
nesirūpinti išlaikyti galvoje nieko konkretaus“ (139, p. 324-325).
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turėtume vertinti taip, tarsi ji būtų unikali, nepanaši j nieką kitą pasaulyje, 
ir kad vienintelė mūsų pastanga turėtų būti suvokti jos pačios prigimtį, o ne 
stengtis sugalvoti, kaip ji sutelpa į mūsų teorijas, schemas, mūsų sąvokas. Tai 
pačia tikrąja prasme yra rekomendacija susitelkti į problemą, o ne į savąjį ego. 
Kiek tik įmanoma, ego, jo patirtį, jo išankstines nuostatas, jo viltis ir jo baimes 
reikia stumti į šalį, jei ketiname suprasti prieš mus besiveriančios patirties 
savaiminę prigimtį per se.

Čia praverstų prisiminti jau ne kartą minėtą (net stereotipu tapusį) kon
trastą tarp mokslininko ir menininko požiūrių į patirtį. Jei leistumėm sau 
įsivaizduoti tokias abstrakcijas kaip tikras mokslininkas ir tikras menininkas, 
turbūt būtų tikslinga supriešinti jų požiūrius į kokią nors patirtį teigiant, kad’ 
mokslininkas iš esmės siekia suklasifikuoti patirtį, susieti ją su kitomis pa
tirtimis, surasti jai priklausančią vietą unitarinėje pasaulio filosofijoje, išsiaiš
kinti, kokiais aspektais ši patirtis panaši ir kokiais skiriasi nuo kitų patirčių. 
Mokslininkas siekia pritaikyti pavadinimą, užklijuoti šiai patirčiai etiketę, jis 
linkęs surasti jai vietą, suklasifikuoti. Menininką, jeigu jis yra tas, kuris turi 
būti menininku, kaip tai supranta Bergsonas, Croce ir kiti, labiausiai domina 
unikalus ir idiosinkratiškas jo patirties pobūdis. Patirtį jis turi vertinti pana
šiai kaip individą. Kiekvienas obuolys unikalus, kitoks -  toks yra ir kiekvienas 
modelis, kiekvienas medis, kiekviena galva -  nėra nė vieno panašaus į kitą. 
Kaip apie vieną menininką yra pasakęs kritikas: „Jis mato tai, į ką kiti tik 
žiūri“. Jam nė kiek nerūpi klasifikuoti patirtį ar sugrūsti ją į kokį nors susi
kurtą atminties katalogą. Jo uždavinys -  pamatyti patirtį iš naujo ir tada, jei 
jis talentingas, įšaldyti tą patirtį kokiu nors būdu, kad ją iš naujo galėtų pama
tyti ir kiti, ne tokie įžvalgūs žmonės. Gražiai apie tai yra pasakęs Simmelis: 
„Mokslininkas mato ką nors todėl, kad jis tai tino, bet menininkas tino ką 
nors todėl, kad jis tai mato“6.

Gal šį skirtumą patikslintų kitas sugretinimas. Tie patys žmonės, ku
riuos pavadinau tikrais menininkais, skiriasi nuo eilinių žmonių bent jau vie
na tokia savybe. Kuo trumpiau sakant, atrodo, kad jie pajėgia išvysti kiekvieną

6 Kaip ir visi stereotipai, šie irgi pavojingi. Šiame skyriuje implikuojama, kad mokslininkams 
nepakenktų labiau remtis intuicija, būti meniškesniems, labiau vertinti ir gerbti tiesioginę, 
neapdorotą patirtį. Panašiai tikrovės tyrimas ir supratimas, būdingi mokslininkui, turėtų 
pagilinti menininko reakcijas į pasaulį, suteikti joms pagrįstumo ir brandumo. Priesakas 
tiek menininkui, tiek mokslininkui iš tikrųjų yra tas pats: „Matyk tikrovę kaip visumą“.
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saulėlydį, kiekvieną gėlę, kiekvieną medį su tokiu pačiu pasigėrėjimu ir bai
minga pagarba, taip susikaupę ir taip stipriai emociškai reaguodami, tarytum 
tai būtų pirmasis saulėlydis, pirmoji gėlė ar medis, kuriuos jie apskritai kada 
nors išvydo. Vidutinis žmogus į bet kokį, net ir nuostabų stebuklą reaguos 
banaliai, tarsi jis jau būtų matęs šį stebuklą penkis kartus įvykus anksčiau. 
Nuoširdus menininkas gali išsaugoti stebuklingumo jausmą net ir tūkstantį 
kartų šį stebuklą patyręs. „Jis regi pasaulį taip aiškiai, kaip regėti tegali tie, 
kuriems šis pasaulis nepaliaujamai atsinaujina.“

SUVOKIMO MEDŽIAGOS RUBRIKAVIMAS

Stereotipų kūrimas yra sąvoka, kuri taikoma ne tik socialinei prietarų psi
chologijai, bet ir pagrindiniams suvokimo procesams. Suvokimas gali būti 
ir kažkas kita, ne tik realaus įvykio tikrojo pobūdžio absorbavimas ar užre
gistravimas. Dažniau jis veikiau tampa patirties klasifikavimu, sužymėjimu, 
etikečių klijavimu, o ne jos tyrimu, tad, ko gero, praverstų jį ir vadinti kaip 
nors kitaip, o ne tikru suvokimu. Tai, ką darome suvokdami stereotipiškai 
arba rubrikuodami, panašu į šneką žmogaus, kuris nepaliaujamai žongliruoja 
klišėmis ir nuvalkiotomis frazėmis.

Pavyzdžiui, kai mus supažindina su kitu žmogumi, galime reaguoti į jį 
netrafaretiškai, stengtis suprasti ar suvokti šį individą kaip unikalų, nepanašų 
į jokią kitą gyvą būtybę. Deja, dažniau mes stengiamės šį žmogų kam nors 
priskirti, priklijuoti jam etiketę, pažymėti jį. Mes priskiriame jį kokiai nors 
kategorijai, rubrikai, laikome jį ne unikaliu individu, bet kokios nors sąvo
kos pavyzdžiu arba kategorijos atstovu. Pavyzdžiui, jis yra kinas, o ne Lum 
Wangas, kurio svajos, ambicijos ir baimės yra visiškai kitokios negu jo brolio 
svajos, ambicijos ir baimės. Arba jam klijuojama etiketė „milijonierius“, arba 
„visuomenės narys“, arba „dama“, „vaikas“, „žydas“ ar dar kas nors7. Kitaip

7 „Tokia (pigi) literatūra visais savo formos elementais išreiškia žodinės kūrybos sustingi
mą -  turiniu, forma, vertinamuoju aspektu. Siužetai, charakteriai, veiksmas, situacijos 
ir „moralas“ yra palyginti standartizuoti. Pasakojimuose taip pat gausu standartizuotų 
žodžių ir frazių; dažniausiai tuo pagrindu dideliu mastu atpažįstami veikėjai, kurie yra 
ne individai, bet tipai: gangsterio meilužė, detektyvas, vargšė mergaitė darbininkė, savi
ninko sūnus ir kiti“ (215, p. 259).

Bendrosios semantikos atstovas taip pat nurodytų, kad kai individas jau įtrauktas į 
kurią nors kategoriją, kiti linkę reaguoti į jį kaip į kategoriją, o ne kaip į individą.
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sakant, šitaip stereotipiškai suvokiantį asmenį reikėtų palyginti, jei jau kalba
me sąžiningai, ne su foto aparatu, bet su bylas tvarkančia sekretore. Jos stal
čius pilnas segtuvų, o uždavinys -  visus ant rašomojo stalo paskleistus laiškus 
sudėlioti į atitinkamus segtuvus pagal raides „A“, „ B“ ar kokias kitas.

Iš daugelio rubrikacijos pavyzdžių galėtume paminėti tendenciją suvokti:

1. Tai, kas įprasta ir nuvalkiota, o ne nepažįstama ir nauja.
2. Tai, kas suscheminta ir abstraktu, o ne faktiška.
3. Tai, kas sutvarkyta, sustruktūrinta, vienaprasmiška, o ne chaotiška, 

nesutvarkyta ir dviprasmiška.
4. Tai, kas pavadinta ir pavadinama, o ne nepavadinta ir nepavadinama..
5. Tai, kas prasminga, o ne neprasmiška.
6. Tai, kas konvencionalu, o ne nekonvencionalu.
7. Tai, ko tikimasi, o ne tai, ko nesitikima.

Negana to, jei įvykis nepažįstamas, konkretus, dviprasmiškas, nepava
dintas, beprasmiškas, nekonvencinis, netikėtas, mus nenumaldomai lenkia 
pasukti, spustelėti, suteikti jam tokią formą, kuri mums labiau pažįstama, 
abstraktesnė, daugiau sutvarkyta etc. Mums lengviau suvokti įvykius kaip 
kategorijų atstovus, o ne egzistuojančius savarankiškai, ne kaip unikalius ir 
idiosinkratiškus.

Visas minėtas tendencijas gausiai iliustruoja Rorschacho testas, geš- 
taltinės psichologijos tekstai, projekciniai testai ir meno teorija. Hayakawa 
(99, p. 103), atstovaujantis meno teorijos sričiai, kaip pavyzdį mini dailės 
mokytoją, kuris „mėgdavo savo mokiniams kartoti, kad jie nemoka nupiešti 
konkrečios individualios rankos, nes jie stengiasi įsivaizduoti ją kaip ranką 
apskritai, ir kadangi jie įsivaizduoja ją apskritai, tariasi žiną, kokia ji turėtų 
būti“. Nuostabių pavyzdžių gausu ir Schachtelio knygoje (410).

Akivaizdu, jog apie stimulu esantį objektą reikia žinoti mažiau tam, kad 
įtrauktum jį į jau sukurtą kategorijų sistemą, negu tam, kad jį suprastum ir 
įvertintum. Tikrasis suvokimas, kuris aprėptų objektą kaip unikalų, įtrauktų 
jį, sugertų, perprastų, be abejo, užtruktų kur kas ilgiau negu akimirką, tačiau 
akimirkos pakanka, kad objektui prisegtum etiketę ir surastum jam vietą 
kataloge.

Taip pat gali būti, jog rubrikacija kur kas mažiau veiksminga negu nau
jas suvokimas dėl jau minėtos jos savybės -  ji įmanoma per sekundę. Tad



mūsų reakciją tuomet lemia tik pačios ryškiausios suvokiamo objekto savy
bės, o šios mus nesunkiai gali nukreipti klaidinga linkme. Tad rubrikuojantis 
suvokimas neišvengiamai daro klaidų.

Šios klaidos tampa dvigubai svarbesnės dėl to, kad rubrikuoj antis suvo
kimas beveik nepalieka galimybės ištaisyti iš pat pradžių padarytą klaidą. Jei 
jau mes kokį objektą kur nors priskyrėme, tai labai griežtai esame linkę ten jį 
ir palikti, nes bet kokį elgesį, prieštaraujantį tos rubrikos stereotipui, galima 
laikyti tiesiog išimtimi, į kurią rimtai atsižvelgti neverta. Pavyzdžiui, jei dėl 
kokios nors priežasties mes įsitikinome, kad asmuo nesąžiningas, ir jeigu loš
dami kortomis, mes bandome sugauti jį sukčiaujant, bet mums nepavyksta, 
paprastai mes ir toliau laikysime jį vagišiumi, tardami, jog jis elgėsi sąžiningai 
dėl ad hoc priežasčių, gal bijodamas, kad jo neišaiškintų, o gal iš tingumo ar 
dėl kokių kitų priežasčių. Jei mes pakankamai tvirtai įsitikiname jo nesąži
ningumu, mums gali būti visai nesvarbu, kad gal net niekada nepagausime 
jo elgiantis nesąžiningai. Jį tada tiesiog laikysime vagimi, kuris bijo elgtis su 
mumis nesąžiningai. Arba prieštaraujantį tokiam įsitikinimui jo elgesį laiky
sime įdomiu, nes jis neva nebūdingas šio asmens esmei, o tik paviršutiniškai 
perimtas. Jei mes tvirtai įsitikinę, kad kinų emocijos neperprantamos, tai iš
vydę vieną besijuokiantį kiną, mes savo stereotipinio požiūrio į kinus nepa
keisime, veikiau palaikysime jį keistuoliu arba išimtimi, arba ypatingu kinu. Iš 
tiesų gali būti, kad stereotipizavimo ar rubrikavimo sąvoka iš esmės ir galėtų 
atsakyti į seną kaip pasaulis klausimą: kaip žmonės gali išlikti tokių klaidingų 
įsitikinimų, kai metų metus tiesa žvelgia jiems į akis? Žinau, jog įprasta tokį 
atsparumą priešingiems įrodymams iki galo paaiškinti nuslopinimo reiškiniu 
ar apskritai motyvacinėmis jėgomis. Neabejokime, kad ir šis teiginys teisingas. 
Klausimas tik, ar tai visa tiesa ir ar tai jau savaime pakankamas paaiškinimas. 
Mūsų svarstymai rodo, kad yra ir kitų priežasčių, kodėl mes akli įrodymams.

Galime numanyti, kokią psichologinę prievartą turėtų patirti objektas, į 
kurį nukreipta stereotipizuojanti nuostata, jei pamėgintume įsivaizduoti, kad 
ji nukreipiama į mus. Žinoma, geriausiai tai patyrę yra negrai ir žydai, bet to
kia pati nuostata gali atsigręžti ir prieš kiekvieną iš mūsų. Tik įsiklausykime, 
pavyzdžiui, į tokius teiginius: „na, juk jis viso labo padavėjas“, arba: „tai juk tik 
dar vienas iš tų džounzų“*. Paprastai pasijuntame įskaudinti ir neįvertinti, kai
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* Čia -  besistengiantys neatsilikti nuo kaimynų. -  Vert. pastaba.
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mus taip atsainiai sumeta vienon krūvon su daugybe kitų žmonių, nuo ku
rių, mes manome, daugeliu aspektų skiriamės. Tačiau neįmanoma patikslinti 
Williamo Jameso teiginio šia tema: „Pirmiausia, ką intelektas daro su ob
jektu -  tai priskiria jį kokių nors objektų klasei“. Tačiau mums atrodo, kad 
visi objektai, kurie yra be galo mums svarbūs ir įkvepia mūsų pagarbą, turėtų 
būti suigeneris ir unikalūs. Tikriausiai krabą užlietų asmeninio pasipiktinimo 
jausmas, jeigu jis išgirstų, kaip jį be didelių svarstymų ar atsiprašinėjimų pri
skiriame tai pačiai vėžiagyvių klasei ir čia pat užmirštame. „Aš joks ne vėžia
gyvis, — pasakytų krabas, — aš esu tik aš, aš, ir niekas kitas * (212, p. 10).

RUBRIKAVIMAS MOKANTIS

Įprotis yra mėginimas išspręsti dabartinę problemą pasinaudojant anksčiau 
surastu sėkmingu sprendimu. Tai reiškia, kad (1) dabartinė problema yra pri
skiriama tam tikrai problemų kategorijai; (2) šiai konkrečiai problemų kate
gorijai parenkamas sėkmingiausias problemos sprendimas. Tad čia neišven
giamai susiduriame su klasifikacija, tai yra rubrikacija.

Vieną iš tendencijų, apibūdinančių rubrikaciją ir būdingų tiek dėmesio, 
tiek suvokimo, tiek mąstymo procesams, tiek išraiškos aktams etc., geriausiai 
iliustruoja įpročio reiškinys; iš tiesų tai yra mėginimas „sustingdyti pasaulį“8. 
Faktiškai pasaulis yra nuolatinė tėkmė, ir visi daiktai yra procesas. Teoriškai 
pasaulyje nėra nieko statiško (norspraktiniais tikslais daugelis dalykų laikomi 
statiškais). Jei į teoriją žiūrime rimtai, tuomet kiekviena patirtis, kiekvienas 
įvykis, kiekvienas poelgis vienaip ar kitaip (reikšmingai ar nereikšmingai)

8 „Tad intelektas konkrečioje situacijoje instinktyviai renkasi tai, kas primena ką nors jau ži
noma; jis ieško šio į ką nors panašaus tam, kad galėtų jam pritaikyti savo principą „toks kil
dina tokį“. Kaip tik remdamasis šia prielaida sveikas protas numato ateitį. Mokslas įstengia 
prognozuoti maksimaliai tiksliai ir patikimai, bet tai jo esminio pobūdžio nekeičia. Kaip 
ir gyvenimiškam žinojimui, mokslui rūpi tik kartojimosi aspektas. Nors visuma ir būtų ori
ginali, mokslas visuomet pajėgs suskaldyti ją į elementus ar aspektus, kurie apytikriai pa
kartoja praeitį. Mokslas gali manipuliuoti tik tuo, kas turi pasikartoti...“ (46, p. 34-35). 
Reikėtų ir vėl paminėti (žr. i-ą ir 2-ą skyrius ir B priedą), kad jau yra kitokios mokslo filo
sofijos užuomazgų, kitokia žinojimo ir pažinimo samprata, kuri aprėpia tai, kas holistiška 
ir asmeniška (taip pat ir mechaniška), tai, kas keičiasi (taip pat ir pastovu), transcendentiška 
(taip pat ir pozityvistiška). Zr. 292, 376 ir bibliografines nuorodas minėtuose skyriuose.
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skiriasi nuo visų kitų patirčių, poelgių etc., pasitaikiusių pasaulyje iki šiol ar 
pasitaikysiančių vėliau9.

Tada atrodytų logiška, kaip ne kartą yra nurodęs Whiteheadas, mūsų 
mokslo teorijas ir filosofijas bei sveiką protą tvirtai pagrįsti šiuo pamatiniu ir 
neišvengiamu faktu. Tačiau tiesa, kad dauguma mūsų šito nedarome. Ir nors 
subtiliausi mūsų mokslininkai ir filosofai jau seniai išsižadėjo senų tuščios erd
vės ir tvarių, be tikslo joje stumdomų daiktų sąvokų, žodžiais atmestos sąvokos 
tebegyvuoja kaip ne tokių intelektualių mūsų reakcijų pagrindas. Nors pasau
lis yra permainos ir augimas ir tokį jį turėtume priimti, emociškai, o dar entu
ziastingai tai darome retai. Giliai viduje mes toliau ištikimi Newtonui (287).

Visas reakcijas, kurioms tinka etiketė „surubrikuotos“, galima apibūdinti 
kaip „pastangas sustingdyti, paversti statišku, sustabdyti judėjimą, pakeisti 
procesų pasaulį tam, kad būtų galimąjį valdyti“, nes, atrodo, šį pasaulį galime 
valdyti tik tada, kai jis nejuda. Tokios tendencijos pavyzdys yra tas išradingas 
triukas, kurį statiškai atomistiškai orientuoti matematikai išrado tam, kad 
galėtų judėjimą ir kaitą nagrinėti nesiremdami judėjimu, -  tai yra skaičia
vimas. Tačiau šio skyriaus tikslams tinkamesni psichologiniai pavyzdžiai, ir 
būtina dar kartą griežtai pabrėžti, kad įpročiai ir iš tiesų visas reproduktyvus 
mokymasis yra pavyzdžiai, kaip statiškai mąstantys žmonės linkę sustingdyti 
procesų pasaulį suteikdami jam laikiną nejudrumą, kadangi nuolat kintančio 
pasaulio jie neįstengia valdyti ar juo manipuliuoti.

Taigi, kaip seniai nurodė Jamesas (211), įpročiai yra išsaugojantys me
chanizmai. Kodėl taip yra? Pirmiausia todėl, kad visos išmoktos reakcijos jau 
pačiu savo egzistavimu užkerta kelią formuotis kitoms išmoktoms reakcijoms 
į tą pačią problemą. Bet yra ir kita, ne mažiau svarbi priežastis, tik paprastai 
ignoruojama išmokimo teoretikų, būtent, kad išmokimas nėra vien raumenų

9 „Nėra dviejų panašių daiktų, nėra nė vieno daikto, kuris išliktų toks pat. Jeigu tai aiškiai 
suvokiate, tada galite elgtis taip, tarsi kai kurie daiktai būtų panašūs, ir elgtis taip, tarsi 
kai kurie daiktai išliktų tokie patys, -  tai yra galite elgtis pagal įprotį. Tai visai pateisi
nama, kadangi tam, kad skirtumas būtų skirtumas, jis privalo skirti, tačiau kartais ne visi 
skirtumai skiria. Tad kol suvokiate, kad vis dėlto visada skirtumų yra ir kad jums teks 
įvertinti, ar jie skiria, jumis galima pasitikėti ir leisti elgtis pagal įprotį, nes jūs žinosite, 
kada atidėti jį į šalį. Nė vienas įprotis netinka visais gyvenimo atvejais. įpročiai naudingi 
žmonėms, kurie nuo jų nepriklauso, kurie nereikalauja, kad įpročiui būtų nusilenkta bet 
kokiomis aplinkybėmis. Mažiau spręsti sugebančius individus įpročiai tik daro neveiks
nius, kvailus, pavojingus“ (215, p. 199).
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reakcijos, bet taip pat ir afektyvus pirmenybės teikimas. Mes ne tik išmoksta
me angliškai, mes išmokstame ir mėgti anglų kalbą, vertinti ją labiau už kitas 
(3°9)IO-Tad išmokimas nėra visai neutralus procesas. Juk negalime pasakyti: 
Jei ši reakcija klaidinga, tai visai įmanoma nuo jos atprasti arba pakeisti 
ją teisinga reakcija“, nes išmokdami mes tam tikra prasme jau įsipareigoja
me vienam dalykui būti ištikimesni nei kitiems. Tad jei pageidaujame gerai 
išmokti kalbėti prancūziškai, geriau būtų iš viso nesimokyti, jei vienintelio 
mokytojo prasta tartis, būtų geriau palaukti, kol bus įmanoma susirasti gerą 
mokytoją. Kaip tik dėl šios priežasties turėtume nesutikti su tais mokslinin
kais, kurių požiūris į hipotezes ir teorijas per daug paviršutiniškas. Jie tikina:

10 Anthologistics
„Since one anthologist put in his book
Sweet things by Morse, Bone, Potter, Bliss and Brook,
All subsequent anthologists, of course,
Have quoted Bliss, Brook, Potter, Bone and Morse.
For, should some rash anthologist make free 
To print selections, say, from you and me,
Omitting with a judgment all his own
The classic Brook, Morse, Potter, Bliss and Bone,
Contemptuous reviewers, passing by 
Our verses, would unanimously cry,
“What manner of anthology is this
That leaves out Bone, Brook, Potter, Morse and Bliss!“

-  Arthur Guiterman (167)

Antologistika
„Kartą jau vienas antologas subruko 
į savo knygą mielus žodžius, ištartus Morse b, Boneo,
Potterio, Blisso ir Brooko,
po jo visi kiti antologai, neklysim,
citavo Blissą, Brooką, Potterį, Bone’ą, Morse’ą.
Juk jei koks antologijos kūrėjas įžūlus 
Susigundytų pagarsinti
ištraukas kurio iš mūsų, sava valia nutardamas 
atsisakyti mūsų klasikų mielų,
Morse’s, Potterio, Blisso 
ir Boneo su Brooku,
Mūsų eiles praleistų jas paniekinę 
Vienu balsu verkšlendami garbieji kritikai:
„Kokia gi antologija šita, jei nėra joje nei Boneo, anei Brooko, 
nei Potterio, nei Morse’o su Blissu!“

-  Arthur Guiterman (167).
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„Klaidinga teorija geriau negu jokios“. Tikroji padėtis nėra tokia paprasta, jei 
manysime, kad visa, ką apsvarstėme, turi šiokią tokią vertę. Kaip sako ispanų 
patarlė: „Įpročiai iš pradžių it voratinkliai, paskui -  kaip virvė ant kaklo“.

Si kritika taikytina ne visam išmokimui, ji tinka tik atomistiniam ir rep
rodukciniam išmokimui, tai yra izoliuotų ad hoc reakcijų atpažinimui ir prisi
minimui. Daugelis psichologų rašo taip, tarsi tai būtų vienintelis būdas, kuriuo 
praeitis galėtų daryti įtaką dabarčiai, arba būdas, kuriuo įgytas patirties pa
mokas galėtume naudingai pritaikyti dabarties problemoms spręsti. Tai naivi 
prielaida, nes daug kas iš to, ką iš tikrųjų pasaulyje išmokstame, t. y. svarbiau
sios praeities įtakos, nėra nei atomistiška, nei reprodukciška. Reikšmingiau
sias praeities poveikis, įtakingiausias išmokimo tipas yra tas, kurį galėtume 
pavadinti charakterio arba vidiniu išmokimu (311 a), t. y. visos mūsų patirties 
poveikiu charakteriui. Tad organizmas neįgyja patirčių po vieną tarytum ko
kių pabirų pinigėlių; jei jos turi kokį gelminį poveikį, jos pakeičia visą asmenį. 
Tad tragiška patirtis nesubrendusį asmenį padarys brandesnį, išmintingesnį, 
tolerantiškesnį, nuolankesnį, pajėgesnį išspręsti visas suaugusiojo gyvenime 
iškylančias problemas. Tam prieštaraujanti teorija aiškintų, kad jis nė kiek 
nepasikeitė, tik ad hoc įgijo būdą susidoroti su konkretaus tipo problema, 
pavyzdžiui, su motinos mirtimi. Toks pavyzdys kur kas reikšmingesnis, kur 
kas naudingesnis, kur kas paradigmiškesnis negu įprasti vieno nesąmoningo 
skiemens aklo asocijavimo su kitais skiemenimis pavyzdžiai -  tokie eksperi
mentai su nesąmoningais skiemenimis, mano manymu, apskritai nesusiję su 
niekuo pasaulyje, išskyrus kitus nesąmoningus skiemenis11.

Jei pasaulis yra procesas, kiekviena akimirka yra nauja ir unikali. Teoriš
kai kalbant, visos problemos turėtų būti naujos. Pasak procesų teorijos, tipiška 11

11 „Atmintis, kaip mėginome įrodyti, nėra koks sugebėjimas prisiminimus pasidėti į stalčių 
arba įrašyti juos į savo knygą. Nėra jokios knygos, nėra jokio stalčiaus, nėra, tiesą sakant, 
net jokio sugebėjimo, nes sugebėjimas pasireiškia nutrūkstamai, kai jis nori ar kai jis gali, 
tuo tarpu vienas praeities sluoksnis griūva ant kito be jokios atvangos...

Tačiau net jei ir neturime jokio aiškesnio jos vaizdinio, miglotai nujaučiame, kad 
mūsų praeitis mums būna dabartimi. Kas mes esame, kas faktiškai yra mūsų charakteris, 
jei ne sutelkta mūsų istorija, mūsų gyvenimas nuo gimimo -  ne, net dar prieš gimimą, 
nes mes atsinešame polinkius, paveldėtus dar iki gimimo? Abejotina, ar mes mąstome 
tik maža savo praeities dalimi, ne, mes mąstome visa savo praeitimi, kuriai priklauso ir 
pirminiai mūsų sielos polinkiai, tai, ko mes trokštame, norime, kam veikiame. Tuomet 
mūsų praeitis kaip visuma akivaizdžiai apsireiškia savo impulsu, pajuntame ją idėjos for- 
ma“ (46, p. 7-8).
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problema yra ta, su kuria dar nebuvome susidūrę ir kuri esminiais savo aspek
tais nepanaši į kitas problemas. Ta problema, kuri smarkiai primena buvusias, 
turėtų, pasak šios teorijos, būti laikoma ne paradigmine, bet ypatingu atveju. 
Jei taip, tai kreiptis į praeitį ieškant ad hoc sprendimų, ko gero, tiek pat pavo
jinga, kiek ir naudinga. Aš įsitikinęs, kad faktiniai stebėjimai parodys, jog šitas 
teiginys teisingas ir praktiškai, ir teoriškai. Šiaip ar taip, niekas, kad ir kokie 
būtų jo teoriniai įsitikinimai, nesiginčys dėl fakto, kad bent jau kai kurios gyve
nimo problemos yra naujos ir todėl reikia ieškoti naujų sprendimų12.

Biologiniu požiūriu adaptacijos procese įpročiai vaidina dvejopą vaidme
nį, nes jie vienu metu ir reikalingi, ir pavojingi. Jie neišvengiamai implikuoja ką 
nors, kas nėra teisinga, tai yra pasaulį mato kaip pastovų, nekintantį, statišką; 
tačiau vis dėlto įprotis paprastai laikomas efektyviausiu žmonių adaptacijos 
įrankiu, o tai, be abejo, implikuoja kintantį, dinamišką pasaulį. Įprotis yra jau 
susiformavusi reakcija į situaciją arba problemos sprendimas. Kadangi jis jau 
susiformavęs, jis išugdo inerciją ir pasipriešinimą permainoms13. Bet kai situa
cija keičiasi, mūsų reakcija į ją irgi turėtų keistis arba būti pasirengusi greitai 
pasikeisti. Todėl turėti įprotį gali būti net blogiau negu visai nereaguoti, ka
dangi įprotis laiduoja, kad bus trukdoma arba delsiama išsiugdyti naują būtiną 
reakciją į naują situaciją. Panašiai kalba ir Bartlettas apie „išorinės aplinkos 
iššūkį, kuris iš dalies pasikeičia, o iš dalies išlieka toks pats, tad ir reikalauja 
lanksčiai prisitaikyti, bet niekad neleidžia pradėti iš naujo“ (33, p. 224).

Gal pasidarytų kiek aiškiau, jeigu aprašytume šį paradoksą kitu požiūriu. 
Galėtume sakyti, kad įpročiai susiformuoja tam, kad sutaupytume laiko, pa
stangų bei mąstymo galių kartojantis situacijoms. Jei problema nuolat iškyla 
panašia forma, mes iš tiesų galime sutaupyti nemažai smegenų turėdami po

12 „Kaip tik todėl, kad jis nuolat stengiasi atkurti, atkurti su tuo, kas jau duota, intelektas lei
džia prasprūsti tam, kas kiekvieną istorijos akimirką nauja. Jis nepripažįsta to, kas nenu
matyta. Jis atmeta bet kokią kūrybą. Konkrečios prielaidos nulemia konkrečią pasekmę, 
apskaičiuojamą kaip jų funkciją, ir būtent tai intelektą patenkina. Mes juk suprantame, 
kad apibrėžtam tikslui pasiekti reikia apibrėžtų priemonių. Abiem atvejais susiduriame 
su tuo, kas žinoma, tai derinama vėl su tuo, kas žinoma, trumpai, su tuo, kas sena ir kas 
yra kartojama“ (46, p. 180).

13 „Sugebėjimas priimti ankstesnės patirties poveikį, dažnai -  tačiau tikriausiai ne visai tiks
liai -  vadinamas „keitimusi dėl patirties poveikio“, iš esmės prieštarauja reikalavimui, 
kurį iškelia įvairi, nuolat kintanti aplinka, -  prisitaikyti, parodyti lankstumą, reaguoti 
kaskart kitaip. Apskritai šis sugebėjimas pasireiškia dvejopai: jis skatina stereotipiškai 
elgtis ir suformuoja palyginti pastovias serijines reakcijas“ (33, p. 218).
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ranka jau įprastu tapusį atsakymą, kurį automatiškai galima pritaikyti dažnai 
pasikartojančiai problemai išspręsti, kai tik ji iškyla. Taigi įprotis yra atsakas 
į pasikartojančią, nekintančią, pažįstamą problemą. Štai kodėl galima sakyti, 
kad įprotis yra „tarsi-reakcija“ -  „tarsi pasaulis būtų statiškas, nekintantis, 
pastovus“. Žinoma, ši interpretacija radosi sutartinai akcentuojant kartojimo 
svarbą tiems psichologams, kuriems įprotis tebedaro įspūdį pirmiausia kaip 
prisitaikymo mechanizmas.

Neretai, suprantama, viskas būna taip, kaip turėtų būti, nes neabejojamai 
daugelis mūsų problemų faktiškai yra pasikartojančios, pažįstamos, palyginti 
nesikeičiančios. Tarkime, žmogus, kuris užsiima tokiomis aukštesnėmis veik
lomis kaip mąstymas, išradinėjimas, kūryba, įsitikina, kad būtina šių veiklos 
rūšių prielaida yra labai sudėtingi rinkiniai nesuskaičiuojamų įpročių, kurie 
automatiškai išsprendžia smulkias kasdienybės problemas ir tokiu būdu išlais
vina kūrėją ir nukreipia jo energiją į vadinamąsias aukštesniąsias problemas. 
Bet čia susiduriame su prieštaravimu, netgi paradoksu. Iš tikrųjų pasaulis nėra 
statiškas, pažįstamas, pasikartojantis, nekintantis. Iš tiesų jis nuolat mainosi, 
nuolat atsinaujina, visada plėtojasi į ką nors dar, kaitaliojasi, kinta. Neverta 
ginčytis dėl to, ar toks apibūdinimas teisingai nusako kiekvieną pasaulio as
pektą; galime išvengti nereikalingų metafizinių ginčų darydami prielaidą, kad 
vieni pasaulio aspektai pastovūs, o kiti -  ne. Pripažinę tokią prielaidą, turime 
sutikti ir su tuo, kad nors ir kokie naudingi gali būti įpročiai, susiję su pasto
viais pasaulio aspektais, jie tikrai ima trukdyti ir tampa kliūtimi, kai organiz
mas susiduria su kintančiais, permainingais pasaulio aspektais, su problemo
mis, kurios yra unikalios, naujos, kurios iki šiol nebuvo mums iškilusios14.

14 „Paveikslą matome tokį: žmonės susiduria su pasauliu, kuriame jie gali gyventi ir būti jo 
šeimininkais tik išmokę prisitaikyti prie begalinės jo įvairovės vis subtilesnėmis reakcijo
mis, tik atradę kelius pabėgti nuo visiškos tiesioginių aplinkybių malonės“ (46, p. 301).

„Mūsų laisvė kaip tik tomis akimirkomis, kai ji įtvirtinama, jau kuria įsišaknijančius 
įpročius, kurie ją užsmaugs, jei ji nesistengs nuolat atsinaujinti; automatizmas ją palaido
ja. Pati gyviausia mintis sustingsta ją išreiškusioje formulėje. Žodis atsigręžia prieš idėją. 
Raidė užmuša dvasią“ (46, p. 141).

„įprotis gali prisidėti prie pažangos, bet jis nėra pagrindinė jos priemonė. Tuo požiūriu 
jis ir turi būti reguliuojamas. Jis padeda pažangai tiek, kiek taupo laiką ir tausoja energiją, 
tačiau jokios pažangos nebus, jeigu sutaupytas laikas ir energija nebus panaudoti protingai 
keisti kitą elgesį. Pavyzdžiui, kuo automatiškesniu įpročiu tampa skutimasis, tuo laisviau jūs 
galite skųsdamiesi svarstyti svarbesnes jums problemas. Tai teikia daug pranašumo -  žinia, 
jeigu kartais nėra taip, kad svarstydami nuolat prieinate prie tų pačių išvadų“ (215, p. 198).
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Čia ir vėl turime paradoksą. Įpročiai yra vienu metu ir reikalingi, ir pa
vojingi, ir naudingi, ir žalingi. Jie, be abejonių, sutaupo laiko, pastangų, svars
tymų, bet didele kaina. Jie yra pirmutinis prisitaikymo ginklas, tačiau kartu 
jie trukdo prisitaikyti. Jie yra problemų sprendimai, tačiau ilgainiui tampa 
originalaus, nedogmatiško mąstymo priešybėmis, t. y. naujų problemų spren
dimų priešybėmis. Nors ir naudingi mums prisitaikant prie pasaulio, jie daž
nai pastoja kelią mūsų išradingumui, kūrybingumui, kitaip sakant, jie trukdo 
mums pritaikyti pasaulį prie savęs. Pagaliau jie moko mus tingumo atstodami 
tikrą ir gyvastingą dėmesį, suvokimą, išmokimą, mąstymą15.

Pagaliau galima pridurti, kad reprodukcinės atminties darbas gerokai 
sunkesnis, kai neturime susikūrę klasifikacijų sistemos (atskaitos sistemos). 
Besidominčiam skaitytojui galėčiau rekomenduoti puikią Bartletto (33) kny
gą, kuri eksperimentiškai paremia šią išvadą. Schachtelis (410) irgi itin įdo
miai samprotauja šia tema. Galėtume pridurti dar vieną pavyzdį, kurį, laimė, 
taip pat įmanoma lengvai patikrinti. Šios knygos autorius vasarą stebėdamas 
indėnų gentį susivokė, jog jis neįstengia prisiminti nė vienos indėniškos dai
nos, net iš jam labai patikusių, kad ir kaip dažnai bandydavo jas sudainuoti. 
Jis sugebėjo sudainuoti dainą drauge su indėnu gal tuziną kartų, tačiau, vos 
praėjus penkioms minutėms, nesugebėjo pakartoti tos vienos. Kiekvienam 
gerą muzikinę atmintį turinčiam asmeniui tai galėtų būti tikra trikdanti pa
tirtis, bet suprasti šitai įmanoma tik suvokus, jog indėnų muzikos struktūra 
ir jos savybės tokios savitos, kad nėra jokios atskaitos sistemos, su kuria paly
gindamas galėtum ją prisiminti. Paprastesnis pavyzdys, su kuriuo gal susidūrė 
kiekvienas, galėtų būti skirtumas tarp to, kaip angliškai kalbančiam žmogui 
nesudėtinga išmokti, tarkime, ispanų kalbą ir kaip sunku išmokti kokią nors 
slavų kalbą, na, kad ir rusų. Dauguma ispanų, prancūzų ar vokiečių kalbų žo
džių turi bendras šaknis, kurias angliškai kalbantis asmuo gali pasitelkti kaip 
atskaitos sistemą. Bet kadangi tokių bendrašaknių žodžių rusų kalboje beveik 
visiškai nėra, išmokti šią kalbą būna itin sunku.

15 „Tad keturi minėti veiksniai -  natūralus tingumas ar beždžioniškas nerangumas, troš
kimas sulydyti nauja ir sena, tradicija ir sėkmė -  sukūrė palankias sąlygas pakankamai 
neišsivystyti mūsų mąstymui. Istorijoje buvo tik itin nedaug laikotarpių, kurie tapo tik
rai intensyvaus intelektualinio fermentavimosi ir tradicija grindžiamo mąstymo laikais. 
Platono ir Aristotelio mąstymo pakako nuo graikiškojo laikotarpio iki Renesanso, o Re
nesanso laikais Galileo ir Descartes’o mąstymas suteikė gamtos mokslams lobyną pa
matinių sąvokų, kurių iki mūsų dienų nereikėjo per daug peržiūrinėti. O visais tarpiniais 
laikotarpiais mąstymas daugiau priminė pasimankštinimą...“
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RUBRIKAVIMAS MĄSTANT

Šioje srityje rubrikaciją sudaro: (i) tik stereotipinių problemų pripažinimas, 
nesugebėjimas įžvelgti naujų arba jų formulavimas tarsi sugrūdant į Prokrus- 
to lovą, kad problemas būtų galima suklasifikuoti kaip pažįstamas, o ne kaip 
naujas, ir (arba) (2) tik stereotipiškų, sustabarėjusių įpročių bei metodų tai
kymas šioms problemoms spręsti, ir (arba) (3) išankstinis gatavų, atmatuotų 
ir atkirptų visų gyvenimo problemų sprendimų ir atsakymų į jas turėjimas. 
Šios trys tendencijos veikia kartu beveik visiškai užtikrindamos, kad bus ne
grįžtamai užkirstas kelias kūrybingumui ar išradingumui16.

Tačiau šios tendencijos veikia mus taip stipriai, kad net toks išmintin
gas psichologas kaip Bergsonas neatsispyrė jų įtakai ir klaidingai apibrėžė 
intelektą taip, tarsi jis sugebėtų tik rubrikuoti: „Intelektas yra... sugebėjimas 
susieti vienodus dalykus, suvokti pasikartojimą bei jį sukurti“ (46, p. 59). 
„Aiškinti kokį reiškinį reiškia jį, nenumatytą ir naują, ištirpdyti kitaip suri
kiuotuose senuose ar pažįstamuose elementuose. Intelektas visišką naujumą 
gali pripažinti ne daugiau negu tikrą tapsmą; kitaip sakant, ir šiuo atveju pro 
jį prasprūsta esminis gyvenimo aspektas...“ (46, p. 181). „...Su tuo, kas gyva, 
mes elgiamės tarsi su negyvu, o tikrovę, nors ji taki, vaizduojamės tarsi ji būtų 
iš tam tikros tvirtos medžiagos. Mūsų netrikdo tik tai, kas nutrūksta, kas 
nejudru, kas mirę. Intelektui būdingas natūralus nepajėgumas suvokti gyvybę ‘ 
(46, p. 182). Tačiau paties Bergsono intelektas šiuos pernelyg plačius api
bendrinimus paneigė.

16 Aiškumas ir tvarkingumas šiomis savybėmis pasižyminčiam asmeniui suteikia gali
mybę įveikti nenumatytas situacijas. Jie yra būtini egzistuojančių socialinių situacijų iš
saugojimo pamatai. Tačiau vien jų nepakanka. Kad įveiktume tai, kas nenumatyta, kad 
vyktų pažanga, kad patirtume gyvenimo jaudulį, būtina peržengti vien paprastą aiškumą 
ir tvarką. Gyvenimas išsigimsta, kai griežtai sukaustomas vien tik patvirtinimo grandi
nėmis. Žengiant prie to, kas nauja, būtina išdrįsti įtraukti į savo patirtį ir miglotus bei 
netvarkingus elementus“ (475, p. 108).

„Gyvenimo esmę rasime nusivylimuose dėl įsitvirtinusios tvarkos. Visata kratosi žu
dančios tobulo prisitaikymo įtakos. Ir vis dėlto, jos nusikratydama, ji pereina prie naujos 
tvarkos kaip reikšmingos jai patirties pirminės prielaidos. Mums dar teks paaiškinti šį 
veržimąsi prie vis kitų tvarkos formų, šį naujos tvarkos siekimą, suprasti sėkmės ir ne
sėkmės matus“ (475,p. 119).
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PROBLEMŲ STEREOTIPIZAVIMAS
Pradėkime nuo to, kad asmuo, kuris smarkiai linkęs rubrikuoti, paprastai 
stengsis problemų išvengti arba jų visai neįžvelgti. Kraštutinis tokios nuosta
tos pavyzdys -  kompulsyvūs obsesiniai pacientai, kurie stengiasi sureguliuoti 
ir sutvarkyti kiekvieną savo gyvenimo kampelį, kadangi neišdrįsta susidurti 
su kuo nors netikėtu. Tokiems žmonėms didelę grėsmę kelia visos proble
mos, kai prireikia ne vien gatavo atsakymo, tai yra kai prireikia pasitikėjimo 
savimi, drąsos, saugumo.

Jeigu problemą būtina suvokti, pirmiausia tokie asmenys stengsis pri
skirti ją pažįstamai kategorijai ir traktuoti ją kaip atstovaujančią šiai katego
rijai (juk tai, kas pažįstama, nekelia nerimo). Jie stengiasi nustatyti: „Kokiai 
anksčiau spręstų problemų klasei būtų galima priskirti šią konkrečią proble
mą?“ Arba: „Kokiai problemų kategorijai priskirtina ši arba kur galėtų būti 
įsprausta?“ Tokia priskyrimo reakcija, suprantama, įmanoma tik remiantis 
suvoktais panašumais. Nenoriu dabar leistis į sudėtingą panašumo problemą, 
pakanka nurodyti, kad toks panašumų suvokimas neturėtų būti nuolankus, 
pasyvus suvokiamų tikrovės reiškinių prigimties registravimas. Tai įrodo fak
tas, kad visi įvairūs individai, klasifikuodami pagal savo idiosinkratinę rub
rikų sistemą, vis dėlto sėkmingai kam nors priskirs tą patirtį. Tokie žmonės 
nemėgsta blaškytis, jie suklasifikuos bet kokią patirtį, kurios negalima pra
leisti pro akis, net jei tektų ją apkapoti, suspausti ar kitaip iškreipti.

Vienas geriausių man žinomų veikalų šia tema yra Crookshanko darbas 
(97) apie problemas, kurias kelia medicininė diagnozė. Psichologams tur
būt geriau pažįstamas tas griežtai taksonominis daugelio psichiatrų požiūris 
į savo pacientus.

METODŲ STEREOTIPIZAVIMAS
Apskritai vienas iš svarbiausių rubrikacijos pranašumų yra tas, kad sėkmingai 
suklasifikavus problemą, automatiškai iškyla jos sprendimo metodai. Bet tai 
ne vienintelė priežastis rubrikuoti. Kad polinkis suklasifikuoti problemą la
bai giliai motyvuotas, matyti, pavyzdžiui, iš to, jog gydytojas jaučiasi drąsiau 
turėdamas reikalą su pažįstama, nors ir neišgydoma liga, negu su visiškai pa
slaptingos ligos simptomais.

Jei tą pačią problemą teko spręsti daug kartų anksčiau, tai reikalingas 
mechanizmas jau bus tinkamai „suteptas“ ir paruoštas naudoti. Žinia, tai
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reiškia ir stiprų potraukį daryti viską taip, kaip buvo daroma anksčiau, ir, 
kaip matėme, įpročiu tapę sprendimai turi ir pranašumų, ir trūkumų. Iš pra
našumų vėl paminėkime tai, kad problemos išsprendžiamos lengviau, tauso
jama energija, galima elgtis automatiškai, įprastas sprendimas priimtinesnis 
emociškai, nejuntama nerimo etc. O svarbiausi įprasto sprendimo trūkumai 
yra lankstumo, gebėjimo prisitaikyti, kūrybinio išradingumo praradimas, tai 
yra tie įprasti padariniai, kuriuos sukelia prielaida, kad šį dinamišką pasaulį 
galima traktuoti tarsi statišką.

Stereotipiniais pasidariusius mąstymo būdų rezultatus puikiai iliustruo
ja įdomūs Luchinso atlikti eksperimentiniai Einstellung tyrinėjimai (279).

IŠVADŲ STEREOTIPIZAVIMAS
Turbūt geriausiai žinomas šio proceso pavyzdys yra racionalizacija. Mūsų 
tikslams šį ir panašius procesus galima apibrėžti taip: mes turime gatavas 
idėjas arba išankstines išvadas ir tada aukojama daug intelektualinių pastan
gų ir veiklos šiai išvadai pagrįsti ar ją įrodyti. („Man nepatinka tas vaikinas, 
o aš jau sugalvosiu, kodėl.“) Ši veikla tėra fasadinis mąstymas. Tikrąja šio 
žodžio prasme tai nėra mąstymas, nes prie savo išvadų jis prieina nepriklau
somai nuo problemos pobūdžio. Suraukti antakiai, karštos diskusijos, faktų 
sijojimas ieškant įrodymų tėra tik dūmų uždanga: išvada jau buvo nulemta 
dar nepradėjus mąstyti. Dažnokai trūksta net fasado, žmonės gali tiesiog tikė
ti ir net nė menkiausiu krustelėjimu nesistengti parodyti, kad jie mąsto. Tam 
reikia net mažiau pastangų negu racionalizuoti.

Kiekvienas psichologas žino, kad asmuo gali gyventi vadovaudamasis 
gatavomis idėjomis, kurios visos ir galutinai buvo įgytos pirmuoju jo gyve
nimo dešimtmečiu ir kurios nuo to laiko nepasikeitė nė per nago juodymą 
ir jau nepasikeis. Tiesa ir tai, kad tokio žmogaus intelekto koeficientas gali 
būti aukštas. Todėl jis gali skirti nemažai laiko intelektualinei veiklai atrinki
nėdamas iš pasaulio kiekvieną įrodymų trupinį, jei tik jie tinka išankstinėms 
jo idėjoms pagrįsti. Negalima neigti, kad kartais tokia veikla pasauliui gali 
būti netgi šiek tiek naudinga, tačiau aišku, kad psichologui praverstų žodžiu 
skirti, viena vertus, produktyvų kūrybingą mąstymą ir, kita vertus, tegul net 
ir meistriškiausią, racionalizaciją. Atsitiktiniai racionalizacijos pranašumai 
mažai tereiškia palyginti su įspūdingiausiais aklumo realiam pasauliui, už
sispyrimo susidūrus su naujais įrodymais, suvokimo ir atminties iškraipymo,
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nesugebėjimo keistis ir prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio reiškiniais bei 
kitais požymiais, kad protas liovėsi tobulėti.

Tačiau racionalizacija tikrai nėra vienintelis mūsų pavyzdys. Kitas pa
vyzdys galėtų būti rubrikacija, kai į problemą žvelgiama tik kaip j stimulą 
kilti asociacijoms, iš kurių pasirenkamos geriausiai tinkančios konkrečiu 
atveju.

Atrodytų, kad rubrikuojantis mąstymas ypač primena reprodukcinį iš
mokimą ir yra jam artimas. Mūsų išvardyti trijų tipų procesai galėtų būti 
lengvai laikomi ir ypatingomis įpročiu virtusios veiklos formomis. Čia aiškiai 
svarbu atsigręžti į praeitį. Problemos sprendimas tampa beveik vien technika 
suklasifikuoti ir kiekvieną naują problemą spręsti atsižvelgiant į ankstesnę 
patirtį. Tad tokio tipo mąstymas dažnai pasidaro tik anksčiau įgytų įpročių ir 
reprodukcinio tipo prisiminimų perstumdymu ir perrikiavimu.

Tokio mąstymo kontrastas daugiau holistinio dinaminio pobūdžio mąs
tymui mums geriau paaiškės supratus, kad pastarasis mąstymo tipas artimes
nis suvokimo, o ne atminties procesams (225, 465). Holistiškai mąstantis 
asmuo stengsis kuo aiškiau suvokti tikrąjį jam iškilusios problemos pobūdį, 
kaip kad savo naujoje knygoje pabrėžia Wertheimeris (465), o Katona (225) 
tokį mąstymą apibūdino kaip „pastangas įžvelgti problemoje jos sprendimą“17. 
Ji kruopščiai išanalizuojama kaip savarankiška ir kaip to reikalauja jos dva
sia -  tarsi niekada nebūtų egzistavusi kita panaši į ją problema. Stengiama
si perprasti savaiminį per se problemos pobūdį, asociatyviai mąstant veikiau 
stengiamasi įžvelgti, kaip ši problema susijusi su kitomis, anksčiau spręstomis 
problemomis ar kuojas primena18.

17 Įdomu pastebėti, kad geštaltininkų mąstymas šiuo atžvilgiu turi daug bendra su įvairiais 
moderniais filosofais, kurie dažnai linkę manyti, jog problemos sprendimas yra tapatus 
pačiai problemai arba tautologiškas. „Ten, kur esama visiško supratimo, bet koks konkre
tus atvejis priklauso tam, kas jau aišku. Tad tai jau yra to, kas žinoma, pakartojimas. Šia 
prasme čia esama tautologijos“ (475, p. 71). Man atrodo, kad tokios nuostatos laikosi ir 
loginio pozityvizmo atstovai, bent jau anksčiau laikėsi.

18 Praktiniu požiūriu šį principą elgesio atžvilgiu galima redukuoti į tokį moto: „Nežinau, 
bet pažiūrėkime“. Kitaip sakant, susidūrę su nauja situacija, neskubame nedvejodami rea
guoti į ją iš anksto determinuotu būdu. Mes reaguojame taip, tarsi sakytume: „Nežinau, 
bet pažiūrėkime“. Atkreipiame dėmesį į visus tuos aspektus, kuriais si situacija galėtą 
skirtis nuo ankstesnių, ir atsižvelgdami įjuos pasirengiame atitinkamai reaguoti.

„Reikia aiškiai pasakyti, kad toks požiūris į naujas situacijas nesusijęs su neryžtingu
mu. Jis nereiškia „nesugebėjimo apsispręsti“, jis veikiau reiškia metodą, kaip apsispręsti,
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Tai nereiškia, kad holistiškai mąstant nesiremiama ankstesne patirtimi. 
Taip tikrai nėra. Tik ja naudojamasi kitaip -  kaip aprašėme anksčiau aptar
dami vadinamąjį vidinį mokymąsi, išmokimą arba mokymąsi tapti tokiu As
meniu, koks potencialiai esate (311 a).

Nėra abejonių, kad asociacinis mąstymas egzistuoja. Ginčijamės dėl to, 
kuris mąstymo būdas turėtų būti laikomas pagrindiniu, paradigma, idealiu 
modeliu. Holistinė dinaminė teorija teigia, kad mąstymo veiklos, jei apskritai 
ji prasminga, apibrėžimas suponuoja kūrybingumą, unikalumą, sumanumą, 
išradingumą. Tad mąstymas yra metodas žmonijai sukurti kažką nauja, o tai 
savaime implikuoja, kad mąstymas turėtų būti revoliucinis, tad retkarčiais 
prieštarauti tam, kas jau nuspręsta. Jei mąstymas konfliktuoja su intelek
tualiniu status quo -  vadinasi, jis priešingas įpročiui, atminčiai, tam, ką mes 
jau išmokę, dėl tos paprastos priežasties, kad pačiu savo apibrėžimu jis turi 
prieštarauti tam, ką mes jau išmokome. Jeigu tai, ką išmokome praeityje, ir 
mūsų įpročiai leidžia mums sėkmingai verstis, tada reaguoti galime automa
tiškai, kaip įpratę reaguoti į tai, kas pažįstama. Kitaip tariant, mums nereikia 
mąstyti. Toks požiūris, užuot laikęs mąstymą išmokimo rūšimi, paverčia jį iš
mokimo priešybe. Jei mums būtų leista šiek tiek sutirštinti spalvas, mąstymą 
beveik galėtume apibrėžti kaip gebėjimą sulaužyti įpročius ir nepaisyti mūsų 
ankstesnės patirties.

Tikrai kūrybingam mąstymui būdingas ir dar vienas dinaminis aspek
tas, kurį iliustruoja didieji žmonių istorijos laimėjimai. Jam būdinga drąsa, 
pasiryžimas ir ryžtas parodyti drąsą. Jei šie žodžiai ir ne visai tinka šiame 
kontekste, jų prasmė pasidaro aiškesnė prisiminus kontrastą tarp bailaus 
ir drąsaus vaiko. Bailus vaikas privalo kabintis į motiną, kuri simbolizuoja 
saugumą, pažįstamumą, globą. Drąsus vaikas laisviau klajoja, toliau nutolsta 
nuo namų. Mąstymo procesas, kurį galėtume palyginti su baimingu vaiko

tačiau pirma tam tinkamai pasirengus. Jis daugiau ar mažiau apsaugo mus nuo šiurkščių 
klaidų, kurių neišvengiame vertindami žmones pagal tai, kokį jie mums padaro pirmą 
įspūdį taikydami konkrečioms vairuojančioms moterims mūsų požiūrį į moterį vairuo
toją, pasmerkdami asmenį (ar įsipareigodami jam padėti) vien tik pasiklausę gandų ar 
pasikliaudami trumpa pažintimi. Mes padarome tokių klaidų reaguodami į individą, 
nepanašų į kitus ir besikeičiantį taip, tarsi jis būtų vien tipo atstovas, lygiai toks kaip visi 
kiti to tipo nariai, ir tada reaguojame netinkamai, kadangi esame iki galo tikri, kad mūsų 
nuomonė apie šį tipą teisinga” (212, p. 187-188).
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kabinimusi į motiną, yra toks pats bailus kabinimasis į įprotį. Drąsus mąs
tytojas -  to beveik ir nereikėtų sakyti, nes tai tas pat kaip sakyti „mąstantis 
mąstytojas“, -  privalo įstengti atsiplėšti nuo Einstellung, išsilaisvinti iš pra
eities, iš įpročio, lūkesčių, išmokimo, papročio, konvencijos, nejausti nerimo 
išplaukęs iš saugaus ir pažįstamo uosto.

Kito tipo stereotipinės išvados padaromos tais atvejais, kai individo 
nuomonė susiformuoja mėgdžiojant ir/arba siekiant prestižo. Paprastai šie 
dalykai laikomi pamatiniais sveikos žmogaus prigimties polinkiais. Turbūt 
būtų tiksliau laikyti juos švelnios psichopatijos pavyzdžiais ar bent jau kaž
kuo labai panašiu į ją. Kai tenka spręsti gana svarbias problemas, nerimo 
kankinami, konvencijų sukaustyti ar tingūs žmonės (žmonės, neturintys savo 
nuomonės, žmonės, nežinantys, kokia jų nuomonė, žmonės, kurie nepasitiki 
savo nuomone) paprastai reaguoja kaip į nesustruktūrintą, pastovios atskaitos 
sistemos neturinčią situaciją būtent šiais dviem paminėtais būdais19.

Atrodytų, kad dauguma išvadų ir problemų sprendimų, kuriuos mes pa
darome svarbiausiose savo gyvenimo srityse, kaip tik ir yra tokie: galvodami 
mes žvilgčiojame akies krašteliu į kitus žmones -  kokias išvadas padaro jie, 
tokias esame linkę daryti ir patys. Aišku, kad tokios išvados nėra mintys tik
riausia šio žodžio prasme, tai yra jos nėra padiktuotos problemos pobūdžio, 
jos -  stereotipinės išvados, visiškai perimtos iš kitų žmonių, kuriais pasitikime 
labiau nei savimi.

Kaip ir reikėtų tikėtis, čia dėstomas požiūris turėtų padėti mums suprasti, 
kodėl konvencinis ugdymas šioje šalyje taip labai nepasiekia savo tikslų. Pa- 
brėšiu tik viena: būtent mokant menkai tesistengiama išmokyti individą ty
rinėti tikrovę tiesiogiai ir ne trafaretiškai. Mokymas veikiau aprūpina jį visu 
komplektu iš anksto pagamintų akinių, pro kuriuos jis galėtų pažvelgti į kiek
vieną pasaulio aspektą, kad jis žinotų, kuo tikėti, ką mėgti, kam pritarti, dėl 
ko jaustis kaltam. Retai daugiau dėmesio atkreipiama į kiekvieno asmens in
dividualumą, retai jis tepadrąsinamas išdrįsti matyti tikrovę taip, kaip jis vie
nas tegali ją matyti, būti ikonoklastiškas arba kitoks. Tokio aukštojo mokslo 
stereotipizavimo įrodymų rasime praktiškai kiekvieno koledžo kataloge, 
kuriame visa kintanti, neišreiškiama, paslaptinga tikrovė dailiai padalinta į

19 Tokios situacijos dinamiką puikiai aptaria Frommas (145). Romano forma ta pati tema 
aptariama Ayn Rand The Fountainhead (388). Jei jau kalbame apie tai, 1066 and All That 
(490) yra juokinga ir pamokanti knyga.
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tris įskaitų „riekes“, o šios dėl kažkokio paslaptingo sutapimo visos yra lygiai 
penkiolikos savaičių ilgumo, ir ta tikrovė taip dailiai skyla it koks mandarinas 
į skilteles, į visiškai nepriklausomus, griežtai vienas nuo kito atsiribojančius 
fakultetus20. Jeigu gali būti tobulas tikroveiprimetamo, o ne tikrovės primesto 
skirstymo pavyzdys, tai jį čia turime. (Jau esama, galėtume sakyti, „paraleli
nės mokymo institucijos“ arba „humanistinio lavinimo“ užuomazgų; šio tipo 
mokymas stengiasi ištaisyti konvencinio mokymo kaip institucijos ydas. Šių 
alternatyvinių mokslo įstaigų pavadinimus ir adresus nurodžiau „Eupsichi- 
kos tinkle“, 295, p. 237-240).

Visa tai gana akivaizdu, ne taip akivaizdu -  kaip šią padėtį pakeisti. 
Analizuojant į skiltis suskirstytą mąstymą, atkakliai peršasi mintis, kad rei
kėtų mažiau rūpintis rubrikomis, o daugiau dėmesio skirti naujai patirčiai, 
konkrečioms ir faktinėms realijoms. Šiuo klausimu neįmanoma geriau pa
sakyti už Whiteheadą.

Aš kritikuoju tradicinius mokymo metodus už tai, kad jie per daug pa
sinėrę į intelektualinę analizę, per daug stengiasi kaupti formalizuotą infor
maciją. Turiu galvoje tai, kad mes nesirūpiname stiprinti įpročių konkrečiai 
vertinti pavienius faktus, atskleidžiančius visą besirandančių vertybių tarpu
savio sąveiką, kad mes akcentuojame abstrakčias formuluotes, kurios nepaiso 
šio įvairių vertybių tarpusavio sąveikos aspekto.

Šiuo metu mūsų ugdymą sudaro skrupulingos nedaugelio abstrakcijų 
studijos ir paviršutiniškos didelio skaičiaus abstrakcijų studijos. Savo scholas
tiškoje rutinoje mes per daug nuolankiai vergaujame knygiškumui. Bendrasis 
lavinimas turėtų siekti pažadinti mūsų konkretų suvokimą ir pasotinti jau
nimo troškimą imtis veiklos. Žinoma, net ir čia reikia šiek tiek analizės, bet 
tik tiek, kad jos pakaktų pailiustruoti įvairių sričių mąstymo būdus. Rojaus 
sode Adomas pirmiausia pamatė gyvulius, tik tada juos pavadino; tradicinėje 
sistemoje vaikai pirma juos pavadindavo, paskui pamatydavo.

20 „Mokslas dėstomas kaip kažkas apibrėžta ir nekintama, ne kaip pažinimo sistema, kurios 
gyvybė ir vertė priklauso nuo jos judrumo ir pasirengimo bet kurią akimirką nedelsiant 
iš naujo peržiūrėti labiausiai puoselėjamas konstrukcijas, vos tik nauji faktai ar naujas 
požiūris leidžia numanyti, kad gali egzistuoti alternatyvios konstrukcijos.“

„Aš šio koledžo rektorius,
Ir ko aš nežinau,
Nėra žinojimas“ (475, p. 59).
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Profesinis rengimas tėra vienas iš lavinimo aspektų. Jo traukos centras - 
intelektas, o pagrindinis instrumentas -  spausdinta knyga. Kito lavinimo as
pekto branduoliu turėtų tapti intuicija, kuri nebūtų analitiškai atsiskyrusi nuo 
visos aplinkos. Jos objektas -  tiesioginis suvokimas su minimumu nuskurdi
nančios analizės. Apibendrinimo tipas, kurio pirmiausia turėtume siekti, yra 
vertybių įvairovės suvokimas (475, p. 284-286).

STEREOTIPIZAVIMAS IR 
NEHOLISTINIS TEORIZAVIM AS

Dabar jau visuotinai pripažįstama, kad teorijos kūrimas paprastai reiškia atv 
ranką ir atsijojimą, o tai savo ruožtu reiškia, jog reikia tikėtis, kad teorija vienus 
pasaulio aspektus padarys aiškesnius, kitus -  ne tokius aiškius. Vienas iš neho- 
listinių teorijų bruožų yra tai, kad jos iš tiesų yra rubrikų arba klasių sistemos. 
Tačiau dar niekas nėra sukūręs tokios rubrikų sistemos, kuri lengvai aprėptų 
visus reiškinius; visuomet kai kurie lieka nepriskirti, kai kurie įstringa tarp at
skirų rubrikų, o kai kurie, atrodo, priklauso vienu metu įvairioms rubrikoms.

Be to, tokia teorija beveik visuomet linksta abstrahuoti, t. y. kai kurias 
reiškinių savybes ji pabrėžia kaip svarbesnes už kitas ar bent kaip vertes
nes rimtesnio dėmesio. Tad visos tokios teorijos arba, jei patinka, visos kitos 
abstrakcijos linkusios menkinti, ignoruoti ar nepastebėti kai kurių reiškinių 
savybių, tai yra linkusios nepaisyti dalies tiesos. Galime tikėtis, jog dėl šių 
atmetimo ir atrankos principų visos teorijos duos mums tik dalinį, pragma
tiškai šališką pasaulio vaizdą. Taip pat turbūt teisinga ir tai, kad net visos 
teorijos kartu niekada neduoda išsamaus reiškinių ir pasaulio vaizdo. Atrodo, 
kad subjektyviai visapusiškai turtinga patirtis dažniau aplanko meniškai ir 
emociškai jautrius žmones negu teoretikus ir intelektualus. Gali net būti, kad 
vadinamoji mistinė patirtis yra tobula ir ypatinga tokio visapusiško konkre
taus reiškinio visų savybių suvokimo išraiška.

Šie samprotavimai per kontrastą turėtų atskleisti kitą konkrečios, indivi
dualios patirties bruožą -  būtent neabstrahuojantį jos pobūdį. Tai nėra kon
kretumas, kaip jį supranta Goldsteinas. Pacientas su pažeistomis smegeni
mis, elgdamasis konkrečiai, iš tikrųjų nemato visų juslinių objekto ar patirties 
savybių. Jis mato ir sugeba pamatyti tik vieną iš tokių savybių, kurią lemia 
konkretus kontekstas, pavyzdžiui, vyno butelis yra tik tai ir niekas kitas, jis 
nėra, tarkim, ginklas, papuošalas, prespapjė ar gesintuvas. Jeigu abstrahavimą
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apibrėžiame kaip selektyvų dėmesį, kuris dėl kurios nors iš įvairių priežasčių 
skiriamas tam tikrai, o ne kitoms nesuskaičiuojamoms įvykio charakteristi
koms, tada būtų galima iš tiesų sakyti, kad Goldsteino pacientai abstrahuoja.

Tad esama šiokio tokio kontrasto tarp patirčių klasifikavimo ir jų ver
tinimo, tarp jų panaudojimo ir mėgavimosi jomis, tarp jų pažinimo vienu 
būdu ir jų pažinimo kitu būdu. Tai pabrėžė visi autoriai, rašę apie mistinę ir 
religinę patirtį, tačiau iš profesionalių psichologų apie tai užsiminė tik ne
daugelis. Pavyzdžiui, Aldousas Huxley sako: „Individui augant, jo žinojimas 
savo forma tampa vis konceptualesnis ir sistemiškesnis, o jo faktinis, utilita
rinis turinys nepaprastai išauga. Tačiau šiuos laimėjimus paverčia niekais tam 
tikras tiesioginio suvokimo kokybės sumenkėjimas, intuityvių galių jautrumo 
sumažėjimas ir praradimas“ (209, p. vii)21.

Tačiau kadangi supratimas tikrai nėra vienintelis mūsų ryšys su gam
ta, faktiškai biologiškai jis mažiausiai svarbus iš visų tokių santykių, mums 
nereikėtų atsidurti kvailoje situacijoje stengiantis atmesti teorijas bei abs
trakcijas dėl jų pavojingumo. Jų pranašumai didingi ir akivaizdūs, ypač jei 
šnekame apie bendravimą ir praktinį manipuliavimą pasauliu. Jei mūsų funk
cija būtų pateikti rekomendacijas, tikriausiai jas tektų suformuluoti kaip nors 
taip: įprastus veiklaus intelektualo, mokslininko etc., kognityvinius procesus 
galima būtų padaryti net dar stipresnius, jeigu nebūtų užmiršta, kad šie pro
cesai nėra vieninteliai tyrinėtojų arsenale turimi ginklai. Yra ir kitų. Jeigu jie 
paprastai būdavo patikimi poetui ir menininkui, tai tik dėl to, kad nebuvo 
suprasta, jog šie ignoruojami pažinimo stiliai leidžia mums prieiti prie tos 
realaus pasaulio dalies, kuri paslėpta nuo vien abstrahuojančio intelektualo.

Negana to, kaip pamatysime B priede, holistinis teorizavimas taip pat 
įmanomas, kai detaliai neanalizuojami ir neatskiriami daiktai vienas nuo kito, 
bet matomi vientisi ir tarpusavyje susiję kaip visumos aspektai, glūdintys joje, 
matomi kaip figūra fone, daugiau ar mažiau padidinta.

KALBA IR ĮVARDIJIMAS

Kalba pirmiausia yra puiki nomotetinės informacijos patyrimo ir perdavimo, 
t. y. rubrikavimo, priemonė. Žinoma, ji taip pat stengiasi apibūdinti ir per
duoti tai, kas idiosinkratiška ar idiografiška, tačiau turint galvoje galutinius

21 Dėl nuorodų į misticizmą žr.: Aldous Huxley, The Perennial Philosophy (209), ir William
James, The Varieties of Religious Experience (212).
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teorinius tikslus, jai dažnai šitai nepavyksta22. Viskas, ką kalba įstengia, susi
dūrusi su tuo, kas idiosinkratiška, -  tai suteikti tam vardą, kuris galiausiai to 
neapibūdina ir neperteikia, bet tik priklijuoja tam etiketę. Vienintelis būdas 
išsamiai pažinti tai, kas idiosinkratiška -  tai iki galo patirti, patirti jį pačiam. 
Net patirties įvardijimas gali užtverti kelią jos tolimesniam įvertinimui, kaip 
atskleidė vienas profesorius, kartą žingsniuodamas kaimo keliu su savo žmo
na menininke. Pirmąsyk išvydęs kažkokią gražią gėlę, jis paklausė jos pa
vadinimo. Žmona jį apibarė: „Na, ir kas tau iš to pavadinimo? Kai sužinosi 
pavadinimą, tau to ir užteks, tu iškart liausies gėrėtis pačia gėle“23.

22 Pavyzdžiui, žr. Jameso Joyce o kūrybą arba įvairias šiuolaikines diskusijas poezijos teo
rijos klausimais. Poezija yra pastanga perteikti ar bent išreikšti nepakartojamą patirtį, 
kurios išreikšti dauguma žmonių „sugebėjimų neturi“. Tai žodinio pavidalo suteikimas 
emocinei patirčiai, kuri iš esmės bežodė.Tai pastanga tiesioginę ir unikalią patirtį aprašyti 
supaprastinančiomis etiketėmis, kurios pačios savaime nėra nei naujos, nei unikalios. Vis
kas, ką poetas gali padaryti tokioje beviltiškoje situacijoje, -  tai panaudoti šiuos žodžius 
sukurti paraleles, kalbos figūras, netikėtas naujas frazes, kurių padedamas, tegul ir nega
lėdamas aprašyti pačios patirties, jis tikisi paskatinti skaitytoją patirti tai, ką pats patyrė. 
Tai, kad jam kartais pasiseka -  tiesiog stebuklas. Kai jis mėgina padaryti pačius žodžius 
unikalius, tuomet pakenkiama komunikacijai, panašiai kaip Jameso Joyce’o tekstuose ar 
moderniajame nereprezentuojančiame mene. Taiklią šių problemų išraišką galima rasti 
šiame V. Lincolno neįprastos istorijos įvade {The New Yorker, 1946, rugsėjo 28).

„Kodėl mes niekaip nepasiruošiame, kodėl visos knygos ir visa mūsų bičiulių išmin
tis galiausiai mums niekaip nepraverčia? Kiek scenų prie mirties patalo aprašymų esa
me perskaitę, kiek istorijų apie jaunystės meilę, santuokinę neištikimybę, puoselėjamas 
ambicijas, išsipildžiusias ar sužlugdytas? Nėra to, kas galėtų mums atsitikti ir kas nebūtų 
jau šimtus kartų atsitikę, apie ką nebūtume tūkstančius kartų skaitę, kas nebūtų iš arti, 
stropiai, tiksliai užregistruota; dar mes kaip reikiant nepradėjome gyventi, o jau žmogaus 
-širdies istorija atskleista mums ne kartą ir ne du, su visa žmogaus proto kantrybe ir išmo
ne. Tačiau kai kas įvyksta mums patiems, tai visai neprimena jokių aprašymų. Tai keista, 
be galo keista ir nauja, mes stovime bejėgiai prieš šį įvykį ir suvokiame, jog kito žodžiai 
nieko nereiškia, visiškai nieko.

Ir vis dėlto negalime patikėti, kad asmeninis gyvenimas iš esmės neperteikiamas. 
Mes ir patys, išgyvenę šią akimirką, nekantraujame ją papasakoti, prabilti žodžiais, to
kiais garbingais savo ketinimais, bet tokiais netikrais, kai juos ištariame.“

23 „Ypač aiškiai tai parodo reiškinys, kurį aš pavadinau vertinamųjų etikečių klijavimu. Sis 
terminas turėtų pabrėžti bendrą mūsų polinkį vertinti individus bei situacijas pagal tuos 
vardus, kuriuos jiems taikome. Pagaliau tokiu būdu mes pasakome, kad nuo to, kaip klasi
fikuojame reiškinius, didžia dalimi priklauso ir mūsų reakcija įjuos. Klasifikuojame dau
giausia pavadindami. Ką nors įvardiję, linkstame tai įvertinti ir reaguoti į tai taip, kad 
mūsų reakcija atitiktų vardą. Savo kultūroje mes išmokstame vertinti vardus, etiketes ar 
žodžius visiškai nepriklausomai nuo faktų, kuriems jie galėtų būti taikomi“ (215, p. 261).
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Kiek kalba prievarta įspraudžia patirtį į rubrikas, ji yra ekranas tarp tik
rovės ir žmogaus. Žodžiu, mes mokame už jos geradarystę. Todėl naudo
damiesi kalba, o tai juk būtinybė, mes turėtume neužmiršti jos trūkumų ir 
pasistengti jų išvengti24.

Jei visa tai teisinga, bent jau samprotaujant apie kalbą teoriškai, tai pa
dėtis turbūt kur kas prastesnė, kai kalba iš viso atsisako kovoti, kad būtų idio- 
sinkratiška, ir visiškai degraduoja pavirsdama vien stereotipais, banalybėmis, 
moto, šūkiais, klišėmis, kovos šūkiais bei epitetais. Tuomet ji akivaizdžiai ir 
nesidangstydama tampa priemone išvengti mąstymo, sumažinti suvokimo 
jautrumą, skurdinti psichinį vystymąsi ir bukinti žmogų. Tuomet kalba iš 
tikrųjų atlieka „minties nuslėpimo, o ne jos perteikimo funkciją“.

Dar vienas kalbos bruožas -  jos egzistavimas už erdvės ir laiko -  sukelia 
nemaža nesusipratimų. Žodis „Anglija“ jau daugiau kaip tūkstantį metų ne
auga, nesensta, nesivysto, neevoliucionuoja, nesikeičia, nors pati tauta visa tai 
daro. Deja, tik tokius žodžius teturime erdvėje ir laike vykstantiems įvykiams 
aprašyti. Ką turime galvoje sakydami „Anglija bus amžinai?“ Kaip yra kal
bėjęs Johnsonas: „Judrus tikrovės pirštas rašo greičiau, negu mūsų liežuvis 
pajėgia išpranašauti. Kalbos struktūra ne tokia taki kaip tikrovės struktūra. 
Kaip griaustinis, kurį išgirstame, iš tiesų jau negriaudi, taip tikrovė, apie kurią 
kalbame, jau nebeegzistuoja“ (215, p. 119).

„...atkreipkite dėmesį į socialinio statuso ir savigarbos skirtumus, kuriuos nulemia 
skirtingi pavadinimai, nors kalbame apie aptarnavimo sferos darbuotojus, atliekančius 
panašią į tarno funkciją, kaip antai „stiuardesės“ ir „traukinių palydovės“ (187); žr. ir Bib
liografijos 490.

24 Vienas mano pasiūlymas būtų, kad mokslininkas turėtų išmokti gerbti poetą, bent jau 
didį poetą. Mokslininkui paprastai atrodo, kad jo kalba tiksli, o kitos kalbos nėra tikslios, 
tačiau neretai poeto kalba, paradoksalu, būna jei ir ne tikslesnė, tai bent jau teisingesnė. 
Kartais ji net tikslesnė. Pavyzdžiui, įmanoma sakyti, kad talentingas poetas glaustai pa
jėgia išreikšti tai, kam aprašyti intelektualiam profesoriui prireiktų dešimties puslapių. Si 
Lincolnui Steffensui priskiriama istorija (25, p. 222) pailiustruoja mano mintį.

„Šėtonas ir aš, -  pasakojo Steffensas, -  kartu žingsniavome Penktąja aveniu, kai žmo
gus stabtelėjo ir čia pat iš oro nusiraškė Tiesos, tiesiai iš oro -  gabalą gyvosios Tiesos.

-  Matei? -  paklausiau Šėtoną.
-  Ar tau nebaisu? Gal nežinai, kad jos pakanka tau sunaikinti?
-Taip, bet aš nesijaudinu. Ir pasakysiu tau, kodėl. Dabar tai gražus dalykas, bet žmo

gus jį pirmiausia pavadins, paskui sutvarkys ir iki to laiko Tiesa jau bus numarinta. Jei jis 
leistų jai gyvuoti, j ei jis gyventų ja, tada ji mane sunaikintų. O dabar aš nesijaudinu.“



Keturioliktas skyrius

N E M O T Y V U O T O S  IR 
N E T I K S L I N G O S  REAKCI JOS

Šiame skyriuje toliau stengsimės priartėti prie mokslo požiūriu tinkamos dife
renciacijos tarp siekimo (veikimo, kliūčių įveikimo, laimėjimo, stengimosi, tiks
lingumo) ir buvimo-tapsmo (egzistavimo, ekspresijos, augimo, savęs aktualiza
vimo). Šitoks atskyrimas savaime suprantamas Rytų kultūroms ir religijoms, 
pavyzdžiui, daosizmui, o mūsų kultūroje jis pažįstamas kai kuriems filosofams, 
teologams, estetikams, į misticizmą įsigilinusiems asmenims bei vis didesniam 
būriui „psichologų humanistų“, egzistencinės psichologijos atstovų etc.

Vakarų kultūros pagrindas yra judėjiškoji krikščioniškoji teologija. Ypač 
Jungtinėse Valstijose viešpatauja puritonizmas ir pragmatizmo dvasia, kuri 
aukština darbą, kovą, pastangas, blaivumą ir uolumą, o pirmiausia tikslingumą1.

1 laisvos asociacijos, atsitiktinių įvaizdžių žaismas, neišnarpliojami sapnai, klajonės be 
tikslo (asmens) raidoje vaidina tokį vaidmenį, kurio jau dėl pačios šių reiškinių kilmės 
niekaip negalėtume paaiškinti jokiu ekonomijos principu ar kokiu tiesioginės naudos 
lūkesčiu.Tokioje mechanistinėje kultūroje kaip mūsų šios svarbios veiklos rūšys arba ne
pakankamai vertinamos, arba pražiūrimos...

Išrovus iš savęs nesąmoningą palankumą tam, kas mechaniška, tenka pripažinti, jog 
tai, kas „pertekliška“, yra taip pat svarbu žmogaus raidai kaip ir tai, kas ekonomiška, pa
vyzdžiui, tenka pripažinti, kad grožis suvaidino tokį pat reikšmingą vaidmenį evoliucijoje 
kaip ir naudingumas ir negali būti paaiškintas, kaip siekė Darwinas, vien kaip praktinė 
priemonė, skirta sužadinti seksualinį potraukį ir užtikrinti apvaisinimą. Trumpai sakant, 
suvokti gamtą mitologiškai, kaip ją suvokia poetas, pasinėręs į metaforas bei ritmus, 
lygiai taip leistina, kaip ir manyti gamtą esant gudria mechanika, siekiančia sutaupyti 
medžiagų, sudurti galą su galu, atlikti darbą našiai ir pigiai. Mechanistinė interpretacija 
yra tokia pat subjektyvi kaip poetinė, ir viena, ir kita gali būti naudinga“ (347, p. 35).

Gordonas Allportas griežtai ir teisingai pabrėžia, jog „buvimas“ reikalauja ne mažiau 
pastangų bei aktyvumo kaip ir siekimas. Jo sugestijos skatintų supriešinti siekimą kom
pensuoti trūkumus ir siekimą aktualizuoti save, o ne siekimą būti. Toks patikslinimas 
taip pat padeda atsikratyti per lengvai susikuriamo įspūdžio, kad „buvimas“, nemoty
vuotos reakcijos ir betikslė veikla yra lengvesnės, reikalauja mažiau energijos ir pastangų 
negu išorinių problemų įveikimas.Toks kovojančio savęs tobulinimo pavyzdys, kokį įkū
nija, pavyzdžiui, Beethoveno asmenybė, tik parodo, kad savęs aktualizavimo kaip dolcefar 
niente (saldi palaima gamtos prieglobstyje, it.) interpretacija klaidinga.
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Kaip ir visos kitos institucijos, mokslas apskritai, ir konkrečiai psichologija, 
nėra apsaugotas nuo tokio kultūrinio klimato ir atmosferos poveikių. Ameri
kietiškoji psichologija, būdama mokslo ir psichologijos dalimi, yra per daug 
pragmatiška, per daug puritoniška, per daug ištikima tikslingumui. Tai rodo 
ne tik jos padariniai ir išpažįstami tikslai, bet ir jos spragos, tai, ką ji ignoruoja. 
Vadovėliuose nėra skyrių apie pramogą ir linksmumą, apie laisvalaikį ir me
ditaciją, apie dykinėjimą ir krapštinėjimąsi palengva, apie veiklą, kuria nieko 
nesiekiama, kuri nenaudinga ir netikslinga, apie estetinę kūrybą ar patirtį arba 
apie nemotyvuotą veiklą. Vadinasi, Amerikos psichologija domisi tik puse gy
venimo visai nepaisydama kitos, gal net svarbesnės!

Vertybių požiūriu tokią nuostatą galime apibūdinti kaip rūpinimąsi vien 
tik priemonėmis, o tikslai paliekami nuošalyje. Tokia filosofija implicitiškai 
praktiškai persmelkusi visą Amerikos psichologiją (ji nesvetima ir ortodok
sinei bei revizionistinei psichoanalizei), sutartinai neigiančią veiklą per se ir 
aukščiausią patirtį (jomis nieko nepasiekiama) ir tesirūpinančioje įveikiančia 
kliūtis, keičiančia, tikslinga veikla, kuria padaroma kas nors naudinga2.

2 „Kiekvieno individo egzistenciją galima suprasti kaip nepaliaujamą kovą siekiant paten
kinti poreikius, sumažinti įtampą, išlaikyti pusiausvyrą.“ „Molekulinio vieneto požiūriu 
individo elgesys visuomet nukreiptas į poreikius bei tikslus. Jei kokiu konkrečiu atveju 
toks vienetas nepasirodo esąs prasmingiausias ar naudingiausias, pirma turime iš naujo 
tirti, kiek pagrįsti mūsų stebėjimai, o ne tai, kiek naudingas šis vienetas. Dažnai elgesys 
gali atrodyti nemotyvuotas todėl, kad mums nepavyko konkrečiai nustatyti jį skatinan
čio poreikio ar tikslo, arba todėl, kad mes dirbtinai abstrahavome individo elgesio dalį, 
atskyrę ją nuo visuminio konteksto“. „Dabar mes pripažįstame, kad kiekviena gyvos bū
tybės reakcija turi būti tikslinga tuo požiūriu, kad ji turi būti pritaikyta išsaugoti rūšį, 
jei šiai rūšiai lemta išlikti kovoje už egzistavimą.“ „...visa veikla motyvuota, ji išreiškia 
kokį nors tikslą.“ „Tingumas, kaip ir kita žmogaus veikla, skirta tikslui.“ „Visą elgesį 
sužadina poreikio spaudimas -  visos poreikių rūšys jau nurodytos. Elgesys yra organiz
mo, besistengiančio mainų su aplinka būdu sumažinti šiuos poreikius, reakcija. Tad visą 
elgesį nulemia iš poreikio kylantis interesas.“ „Visas žmogaus elgesys skirtas patenkinti 
poreikius.“ „Visas elgesys motyvuotas, o visą išmokimą skatina atlygis.“ „Poreikius de
terminuoja juos patiriantis asmuo ir, remdamiesi prielaida, kad visas elgesys patenkina 
sąmoningus arba nesąmoningus poreikius, galime daryti išvadą, jog poreikiai kyla iš in
divido elgesio.“ „Tad visas elgesys nukreiptas į tikslus...“, „... dauguma, jei ne visi individo 
judesiai, reakcijos turi tiesioginį galutinį poveikį -  arba individą nubaudžia, arba jam at
lygina.“ „Vieni poelgiai iš karto leidžia numatyti juos skatinančius potraukį ar motyvą, o 
kitos poelgių sekos nėra -  bent jau reliatyviai -  motyvuotos. Tikriausiai, išskyrus papras
čiausius refleksus, nėra tokio žmogaus veiksmo, kuris būtų visiškai nemotyvuotas.“ „Pa
sak šio principo, visą elgesį iš pagrindų motyvuoja fiziologiniai organizmo reikalavimai, 
nesvarbu, ar postūmis veikti kyla iš tokių poreikių, kurie vadinami instinktais, potraukiais 
ar į tikslą nukreiptais siekiais...“ Dėl to, kad visi šie autoriai kalba apie žemesniuosius, ma
terialesnius poreikius, vaizdas tik dar liūdnesnis.
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Šios filosofijos kulminaciją gana atvira forma įkūnija Johno Dewey vei
kalas Vertinimo teorija (Theory of Valuation, 108), kuriame iš esmės paneigta 
tikslų egzistavimo galimybė. Patys tikslai yra tapę tik kitų priemonių prie
monėmis... etc. (nors kituose savo veikaluose šis autorius pripažįsta tikslų eg
zistavimą).

Klinikiniu požiūriu mes jau aptarėme įvairius šios diferenciacijos aspek
tus šitokiu būdu:

1. B priede dėmesys atkreipiamas į tai, kad būtinas holistinis požiūris, 
leidžiantis pabrėžti koegzistavimą ir tarpusavio priklausomybę ir šitaip pa
pildantis priežastingumo teorijos, ypač atomistinės jos atmainos, nuoseklu
mą. Priežastingumo grandinėje, kokią numato Dewey vertybių teorija, vienas 
daiktas veda prie kito, tas dar prie kito, tas dar prie kito... etc. Natūraliai tokia 
teorija suponuoja, kad niekas neturi savaiminės vertės. Priežastingumo teori
ja yra visiškai tinkamas, net būtinas įrankis į materialinius bei technologinius 
laimėjimus orientuotam gyvenimui, bet jis visiškai nenaudingas gyvenimui, 
kuris pabrėžia intensyvų savęs tobulinimą, estetinę patirtį, kontempliuoja 
gamtines vertybes, džiaugsmą, meditacinę nuostatą, profesionalų kurios nors 
srities išmanymą bei savęs aktualizavimą.

2. Trečiame skyriuje buvo pripažinta, kad „motyvuotas“ nėra sinonimiš- 
ka „determinuotas“. Yra ir kitų determinuojančių veiksnių, ne tik motyvų, 
pavyzdžiui, tokie konstituciniai pokyčiai kaip nudegimas saulėje ar liaukų 
veikla, brendimo sukelti pokyčiai, situacinės bei kultūrinės determinantės, 
tokie psichologiniai pokyčiai kaip retroaktyvusis ir proaktyvusis slopinimas 
ar latentinis išmokimas.

Nors šias dvi sąvokas pirmasis supainiojo Freudas (141), jo klaidą psi
choanalitikai pasigavo taip plačiai, kad dabar jie automatiškai ieško motyvų, 
nesvarbu, kokie vyktų pokyčiai, pavyzdžiui, būtų egzema, skrandžio opa, ra
šymo riktai, užmiršimas etc.

3. Penktame skyriuje parodėme, kad daugelis psichologinių reiškinių 
yra veikiau nemotyvuoti, epifenomenalūs poreikių patenkinimo padariniai 
negu tikslingi, motyvuoti, išmokimo nulemti pokyčiai, kaip paprastai būdavo 
manoma. Tai, kad ši klaida ne tokia jau menka, iš karto matyti iš sąrašo reiš
kinių, kurie visiškai arba iš dalies laikyti poreikių patenkinimo padariniais, 
pavyzdžiui, psichoterapija, nuostatos, interesai, skoniai ir vertybės, laimė, pi
lietiškumas, požiūriai į save, visas pluoštas charakterio bruožų, tuzinas kito
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kių psichologinių padarinių. Poreikių patenkinimas leidžia rastis palyginti 
nemotyvuotam elgesiui, pavyzdžiui: „vos patenkinęs poreikius, organizmas 
leidžia sau nusimesti spaudimą, įtampą, būtinybės ir prievartos jausmą, pa- 
dykinėti, patinginiauti ir atsipūsti, neskubiai krapštinėtis, būti pasyviam, mė
gautis saule, dailinti, dekoruoti ir puošti savo aplinką (ne vien ja naudotis), 
žaisti ir pramogauti, tingiai stebėti tai, kas nesvarbu, elgtis nerūpestingai ir 
netikslingai“.

4. 1937 m. atliktas eksperimentas tiriant pažįstamumo padarinius (309) 
parodė, kad paprastas, neatlyginamas, pasikartojantis kontaktas pagaliau iš- 
ugdydavo palankesnį požiūrį į pažįstamą objektą, žodį, veiklą, net jeigu iš 
pradžių šie atrodė ne itin patraukliai. Kadangi tai tipiškas asociacinio nepa
stiprinto išmokimo atvejis, tai pastiprinimo teoretikams, mėgstantiems kal
bėti apie atpildą ir įtampos sumažinimą, jis pasirodys visiškai nemotyvuotas.

5. Tryliktame skyriuje parodžiau, kaip svarbu įvairioms psichologijos sri
tims stereotipinį ar suklasifikuotą pažinimą atskirti nuo naujo, nuolankaus, 
receptyvaus, daosistinio pažinimo -  to, kas konkretu, idiosinkratiška, unika
lu, pažinimo, kuris yra nekaltas, be išankstinių nuostatų ir lūkesčių, į kurį 
neįsibrauna mūsų norai, viltys, baimės ar nerimas. Dauguma pažinimo aktų, 
atrodytų, tėra sustingęs, abejingas stereotipų atpažinimas ir jų katalogavimas. 
Toks tingus klasifikavimas brukant nauja į iš anksto egzistuojančias rubrikas 
iš esmės skiriasi nuo realaus, konkretaus suvokimo, kai iki galo ir nesuskal
dytu dėmesiu aprėpiamas visas unikalaus reiškinio daugiaaspektiškumas.Tik 
toks suvokimas leidžia iki galo įvertinti patirtį ir ja mėgautis. Kiek skirstymas 
į rubrikas yra per ankstyvas išvadų užšaldymas, nes žmogus bijo to, kas ne
žinomąjį motyvuoja viltis sumažinti nerimą arba jo išvengti. Asmens, kuris 
nesibaimina to, kas nežinoma, arba (o tai yra beveik tas pat) pajėgia pakęsti 
dviprasmybę (135), suvokimas yra ne toks motyvuotas. Siame skyriuje taip 
pat minėta, kad Murphy’io, Brunerio, Ansbacherio, Murray’aus, Sanfordo, 
McClellando, Kleino ir daugelio kitų atskleistas glaudus motyvacijos ir su
vokimo ryšys turėtų būti laikomas ne sveikatos požymiu, bet veikiau psicho
patologiniu reiškiniu. Tiesmukiškai sakant, šis ryšys yra šiek tiek nesveiko 
organizmo simptomas. Save aktualizuojantiems žmonėms jis tik menkai 
reikšmingas, neurotiškų ir psichozės paveiktų žmonių šis ryšys ypač tvirtas, 
kaip kad manijų bei haliucinacijų atvejais. Apibūdinti šį skirtumą geriausia 
taip: sveikų žmonių pažinimas palyginti nemotyvuotas, nesveikų žmonių -
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palyginti motyvuotas. Šiuos klasikinius duomenis galima patikrinti stebint, 
pavyzdžiui, latentinį išmokimą kaip nemotyvuoto pažinimo atvejį.

6. Save aktualizuojančių žmonių tyrimas mus įtikino, kad būtina skirti 
jų motyvacinį gyvenimą nuo vidutiniškesnių žmonių motyvacinio gyvenimo. 
Jie aiškiai gyveno gyvenimą, kuris leido jiems realizuoti save, džiaugtis tuo, 
kas vertinga, save tobulinti, o ne vien tik siekti patenkinti pamatinius po
reikius, kurių vidutinis pilietis nepatenkina, tai yra vadovavosi augimo mo
tyvacija arba metamotyvacija, o ne trūkumo motyvacija. Tad jie buvo savimi, 
vystėsi, augo, brendo, niekur nekilo, pavyzdžiui, socialinio statuso atžvilgiu, 
nesistengė, kaip įprasta, varginančiai stengtis, nemėgino keisti jokios situa
cijos, išskyrus tą, kurioje buvo patys. Skirtumas tarp trūkumo motyvacijos ir 
augimo motyvacijos implikuoja, kad savęs aktualizavimas pats savaime nėra 
motyvuojamas keitimasis, nebent motyvaciją suprastume visiškai nauja pras
me. Savęs aktualizavimas, visiškas organizmo potencijų išplėtojimas ir reali
zavimas artimesni augimui ir brendimui negu įpročio formavimui ar asocia
cijai per atlygį; būtent savęs aktualizavimas nėra įgyjamas iš išorės, veikiau jis 
skleidžiasi iš vidaus, iš to, kas subtiliąja prasme jau yra. Spontaniškumas savęs 
aktualizavimo lygmenyje, tai yra buvimas sveikam, natūraliam, -  nemotyvuo
tas, iš tiesų jis net priešingas motyvacijai.

7. Pagaliau dešimtame skyriuje kiek išsamiau aptarta elgesio ir patirties 
ekspresinė determinantė, ypač jos implikacijos psichopatologijos ir psichoso- 
matikos teorijai. Aš stipriai pabrėžiau, kad ekspresiją reikia vadinti palyginti 
nemotyvuota, priešingai negu problemų įveikimą, kuris yra motyvuotas ir 
tikslingas. Vienintelė alternatyva šiam kontrastui yra totali semantinė ir kon
ceptualinė motyvacijos žodyno revoliucija.

Šiame skyriuje parodžiau, jog depresija, goldšteiniškasis katastrofiškas pa
lūžimas, Maierio frustracijos įkvėptas elgesys bei katarsio ir palengvėjimo reiš
kiniai apskritai taip pat ekspresyvūs, tai yra palyginti nemotyvuoti. Froidiškieji 
riktai, tikai, laisvos asociacijos laikomi tiek ekspresyviais, tiek motyvuotais.

8. Elgesys, išskyrus anksčiau aptartas nedažnas išimtis, yra veikiau prie
monė negu tikslas, būtent jis leidžia pasaulyje ką nors nuveikti. Klausimas, ar 
dėl subjektyvių būsenų, kaip teisėto psichologinio tyrimo objekto, pašalinimo 
a priori nėra sunkiau spręsti mūsų aptariamą problemą ar net visiškai neįma
noma jos išspręsti. Tikslai, kaip man atrodo, itin dažnai būna subjektyvios 
pasitenkinimo patirtys. Neatsižvelgiant į tą faktą, kad dauguma instrument!-
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nių poelgių žmogui vertingi tik todėl, kad jie sukelia šias subjektyvias tikslų 
patirtis, pats elgesys dažnai tampa mokslo požiūriu beprasmiškas (492). Patį 
biheiviorizmą geriau suprasime, jei laikysime jį bendrų puritoniškųjų pastan
gų ir išsiugdytos tik ką aptartos nuostatos viena iš kultūrinių išraiškų. Tad 
prie įvairių kitų jo trūkumų reikėtų pridurti dar etnocentrizmą.

SĄLYGIŠKAI NEMOTYVUOTŲ REAKCIJŲ PAVYZDŽIAI

Jau išvardijome kelias plačias kategorijas reiškinių, kuriuos derėtų laikyti 
daugiau ar mažiau nemotyvuotais, ir tai pareina nuo galimų įvairių žodžio 
„motyvacija“ apibrėžimų. Yra ir daug kitų nemotyvuotų reakcijų, kurias dabar 
trumpai aptarsime. Reikia pažymėti, kad jos visos yra palyginti ignoruojamos 
psichologijos sritys ir mokslo tyrinėtojui yra puikus pavyzdys to, kaip ribotas 
požiūris į pasaulį sukuria ribotą pasaulį. Staliui, kuris yra tik stalius, pasaulis 
padarytas iš medžio.

MENAS

Meno kūrimas gali būti palyginti motyvuotas, būtent kai jį kuriant stengia
masi perteikti patirtį, sužadinti emocijas, parodyti ar padaryti ką nors kitam 
asmeniui; arba jis gali būti palyginti nemotyvuotas, kai jis veikiau ekspresy
vus, o ne komunikacinis, kai kreipiamasi veikiau į vieno asmens vidų, o ne 
į asmenų tarpusavio santykius. Tai, kad ekspresija gali turėti ir nenumatytą 
poveikį (šalutinę naudą) tarpusavio santykiams, mums šiuo atveju ne taip 
svarbu.

Tačiau mums labai svarbus toks klausimas: „Ar yra išraiškos poreiki j?“ Jei 
taip, tada meninė raiška, o kartu ir katarsio bei įtampos sumažinimo reiškiniai 
lygiai taip motyvuoti, kaip maisto ar meilės troškimas. Kaip jau ne kartą esu 
minėjęs ankstesniuose skyriuose, manau, kad netrukus įrodymai privers mus 
pripažinti, jog yra poreikis veiksmu išreikšti organizme kilusius impulsus. 
Kad čia susidursime su paradoksu, aišku iš to fakto, jog visi poreikiai ar visi 
gebėjimai yra impulsas ir todėl siekia išraiškos. Ar šį išraiškos poreikį reikėtų 
vadinti atskiru, o gal laikyti jį kiekvieno impulso universalia savybe?
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Dabar mums dar nėra būtina pasirinkti vieną ar kitą alternatyvą, nes 
vienintelis mūsų tikslas yra parodyti, kad visos jos ignoruojamos. Ta, kuri pa
aiškės esanti vaisingiausia, privers mus pripažinti (i) nemotyvacijos kategoriją 
arba (2) būtinybę iš pagrindų rekonstruoti visą motyvacijos teoriją.

Subtiliam žmogui lygiai toks pats svarbus yra estetinės patirties klau
simas. Daugeliui žmonių tai tokia turtinga ir vertinga patirtis, kad jie tik 
pašieps ar paniekinamai numos ranka į kiekvieną psichologijos teoriją, pa
neigiančią šią patirtį ar jos nepaisančią, nesvarbu, kiek moksliškai pagrįstas 
galėtų būti toks nepaisymas. Mokslas turėtų paaiškinti visą tikrovę, o ne tik 
nuskurdintas bei anemiškas jos dalis. Tas faktas, kad estetinė reakcija yra ne
naudinga ir betikslė, kad mes nieko nežinome apie jos motyvaciją, jei iš viso 
yra kokia nors motyvacija įprasta prasme, turėtų mums atskleisti tik mūsų 
oficialiosios psichologijos skurdą.

Net estetinis suvokimas, kognityviai kalbant, gali atrodyti sąlygiškai ne
motyvuotas palyginti su įprastais pažinimo reiškiniais. Tryliktame skyriuje 
matėme, kad rubrikuojantis suvokimas geriausiu atveju dalinis; tai ne tiek 
įsigilinimas į visus objekto požymius, kiek jo klasifikavimas remiantis tais 
keliais požymiais, kurie naudingi mums, kurie mums rūpi, kurie patenkina 
mūsų poreikius arba kelia grėsmę, kad jie nebus nepatenkinti. Daosistinis, 
nesuinteresuotas reiškinio daugiaaspektiškumo suvokimas (atsižvelgiant ne 
tiek į jo naudingumą, kiek jo gebėjimą suteikti aukščiausias patirtis) yra vie
nas iš estetinio suvokimo bruožų3.

3 „Smegenys daro tokią atranką: jos aktualizuoja naudingus prisiminimus, o į žemutinius 
sąmonės klodus nustumia tuos, kurie mums nenaudingi. Tą patį galime pasakyti ir apie 
suvokimą. Veiksmo pagalbininkas, jis išskiria is tikrovės kaip visumos mus dominančią jos 
dalį, parodo mums ne tiek pačius daiktus, kiek tai, kaip šiuos daiktus galime panaudoti. Jis iš 
anksto juos suklasifikuoja, priklijuoja etiketes. Vos žvilgterėję į objektą, jau žinome, ko
kiai kategorijai jis priklauso. Bet retkarčiais, dėl laimingo atsitiktinumo, atsiranda žmo
nių, kurių juslės ar sąmonė nėra tokie prisirišę prie gyvenimo. Gamta užmiršo susieti jų 
sugebėjimą suvokti su jų gebėjimu veikti. Žvelgdami į kokį nors daiktą, mato daiktą, o ne
naudingą sau daiktą. Jie suvokia ne tamy kad numatytų, kaip veiks, o tiesiog suvokia tam, kad 
suvoktų, -  tiesiog be kokio nors tikslo, tiesiog todėl’ kad suvokti malonu.Viznu iš savo prigim
ties aspektų, ar tai būtųjų sąmonė, ar kuri nors juslė, jie jau gimė atsieti\ ir priklausomai 
nuo to, ar tai kurios nors konkrečios juslės, ar sąmonės atsietumas, jie tampa tapytojais 
ar skulptoriais, muzikantais ar poetais. Tad įvairiuose menuose matome kur kas betar
piškiau išreikštą tikrovės viziją; kaip tik dėl to, kad menininkas ne taip atkakliai veržiasi 
panaudoti savo suvokimą, jis suvokia daugiau dalykų‘ (46, p. 162-163).
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Manau, kad mąstant apie būtį, išeities tašku galėtų būti laukimo sam
prata. Katė prieš saulę laukia ne daugiau, negu laukia medis. Laukimas reiškia 
iššvaistytą, neįvertintą laiką, kuris organizmui yra visiškai bereikšmis, jis yra 
tik į priemones orientuotos gyvenimo nuostatos šalutinis produktas. Maža 
to, dažniausiai tai dar ir kvaila, neveiksminga, švaistūniška reakcija, kadangi
(1) nekantravimas paprastai nieko doro neduoda net efektyvumo požiūriu,
(2) net ir priemonių patirtimi bei priemonėmis esančiais poelgiais įmanoma 
gėrėtis, mėgautis, vertinti juos dėl jų pačių, kitaip sakant, be papildomų iš
laidų. Kelionė yra puikus pavyzdys, kaip galima maloniai praleisti laiką pa
verčiant jį aukščiausia patirtimi, arba galima jį tuščiai iššvaistyti. Kitas pa
vyzdys -  mokymasis. Taip pat apskritai tarpasmeniniai santykiai.

Čia reikėtų paminėti ir tam tikrą iššvaistyto laiko sampratos inversiją. 
Orientuotam į naudą, tikslą, poreikių sumažinimą asmeniui iššvaistytas būna 
tas laikas, per kurį jis nieko nenuveikia ir nieko nepasiekia. Nors toks laiko 
praleidimas yra visiškai teisėtas, galėtume pasakyti, kad lygiai teisėtai galėtu
me iššvaistytu laiku laikyti tą laiką, kuris nesuteikia jokios aukščiausios pa
tirties, t. y. tą, kuris praleidžiamas nesimėgaujant. „Laikas, kurį švaistydamas 
mėgaujiesi, nėra sugaištas laikas.“ „Kai kurie nebūtini dalykai vis dėlto gali 
būti esminiai.“

Puikus pavyzdys, kaip mūsų kultūra nesugeba tiesiogiai pripažinti aukš
čiausių patirčių, yra tokie užsiėmimai kaip vaikščiojimas, irklavimas, golfas etc. 
Šias veiklos rūšis garbstome, nes jos leidžia žmogui išeiti į lauką, pabūti gam
toje, saulėje, malonioje aplinkoje. Iš tikrųjų tai būdai, kuriais tai, kas turėtų būti 
nemotyvuota veikla, aukščiausia patirtis, įspraudžiama į tikslingą, kažko sie
kiančią, pragmatiškumo suvaržytą veiklą norint nuraminti vakarietišką sąžinę.

MOKĖJIMAS VERTINTI, MĖGAVIMASIS,
NUOSTABA, ENTUZIAZMAS, ŽINOVIŠKUMAS, 
AUKŠČIAUSIA PATIRTIS

Organizmas pasyviai priima ir mėgaujasi ne tik estetine, bet ir daugeliu kitų 
patirčių. Vargu ar galėtume pasakyti, kad pats mėgavimasis yra motyvuotas, 
jei jau taip, galima būtų jį pavadinti aukščiausiu motyvuotos veiklos tikslu ar 
siekiu, pamatinių poreikių patenkinimo epifenomenu.
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Mistinė patirtis, pagarbios baimės, gėrėjimosi, nuostabos, paslapties, ža
vėjimosi patirtis -  tai subjektyviai turtingos, vis tos pačios pasyvios estetinės 
prigimties patirtys, jos užplūsta organizmą, užtvindo jį panašiai kaip muzika. 
Jos taip pat yra ir aukščiausios patirtys, savaiminės, o ne instrumentinės, visai 
nekeičiančios išorinio pasaulio. Tai pasakytina ir kalbant apie laisvalaikį, jei 
tinkamai jį apibrėšime (375).

Gal čia tinka kalbėti apie du tokius aukščiausius malonumus: (1) K. Būh- 
lerio funkcinį malonumą ir (2) tiesiog malonumą gyventi (biomalonumą, 
entuziastingą mėgavimąsi gyvenimu). Juos ypač aiškiai matome stebėdami 
vaiką, kuris, ką tik išmokęs kažką naujo, kartoja ir kartoja tą veiksmą su to
kiu neblėstančiu pasimėgavimu, kokį suteikia tik sėkmingas funkcionavimas.’ 
Šokimas taip pat gali būti geras pavyzdys. O kalbant apie pamatinį malo
numą gyventi, tai kiekvienas sergantis, prislėgtas ar kankinamas gyvenimo 
šleikštulio patvirtins, koks realus tas didžiausias biologinis malonumas (en
tuziastingas mėgavimasis), kuris yra automatiškas, specialiai nesiekiamas, ne
motyvuotas buvimo sveikam ir gyvam vaisius.

STILIAI IR SKONIAI

Dešimtame skyriuje elgesio stilius, priešinamas elgesio funkcijoms bei tiks
lams, buvo paminėtas kaip ekspresijos pavyzdys remiantis Allportu (8), Wer- 
neriu (464) ir Wertheimeriu (465, 467) bei kitais autoriais.

Norėčiau čia pridurti šiek tiek 1939 m. mano aprašytų duomenų (305), 
kurie turėtų pailiustruoti ir pagrįsti šį teiginį. Šių tyrimų metu stengiausi at
skleisti, kokiais įvairiais būdais linkusios dominuoti labai save vertinančios 
moterys (stiprios, pasitikinčios savimi, save teigiančio charakterio) skyrėsi 
nuo dominuoti nelinkusių moterų (menkai save vertinančių, pasyvių, drovių, 
uždaro charakterio). Atsiskleidė tiek daug skirtumų, kad galiausiai tapo gana 
lengva „diagnozuoti“, tad ir pagrįsti skirtumus paprasčiausiai stebint, kaip 
jos vaikšto, kalba ir 1.1. Jų charakterio struktūra atsiskleisdavo per skonius, 
drabužius, elgesį pobūvyje bei atvirai funkcinį, tikslingą, motyvuotą elgesį. 
Pakaks ir kelių pavyzdžių.

Stipresnis asmuo parodo savo stiprumą rinkdamasis sūresnį, rūgštesnį, 
kartesnį, aštraus ir stipraus skonio maistą, pavyzdžiui, aštraus, o ne švel
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naus skonio sūrius, maistą, kuris gero skonio, nors ir ne toks patrauklus, 
gal net bjauriai atrodantis, pavyzdžiui, vėžiagyvius, taip pat maistą, kuris 
naujas ir neragautas, pavyzdžiui, keptas voveraites, sraiges. Šie asmenys ne 
tokie smulkmeniški, ne taip greitai pajunta šleikštulį, mažiau jaudinasi dėl 
nepatraukliai ar paskubomis paruošto maisto. Ir vis dėlto šios moterys daug 
nuoširdžiau, aistringiau, stipriau mėgsta gerą valgį negu mažiau dominuoti 
linkusios moterys.

Pasak fizionominio izomorfizmo principo (464), tos pačios savybės iš
ryškėja ir kitose gyvenimo srityse, pavyzdžiui, šių moterų kalba „kietesnė“, 
šiurkštesnė, sodresnė, jos pasirenka „kietesnius“, stipresnius, šiurkštesnius 
vyrus; jų reakcijos į išnaudotojus, kraugerius ir kitus, norinčius jomis pasi
naudoti žmones, yra stipresnės, tvirtesnės ir atkaklesnės.

Eisenbergo tyrimai (118) įvairiais kitais būdais smarkiai parėmė šias iš
vadas. Pavyzdžiui, pasižyminčios smarkiu polinkiu dominuoti ir save verti
nančios moterys (294) dažniau vėluodavo į susitikimus su eksperimentato- 
riumi, rodė jam mažiau pagarbos, elgdavosi atsainiau, tiesmukiškiau, buvo 
globėjiškesnės, ne tokios įsitempusios, nerimastingos ir susijaudinusios, grei
čiau priimdavo pasiūlytą cigaretę, nesidrovėdavo įsitaisyti patogiau nelauk
damos raginimo ar kvietimo.

Dar kitas tyrimas (311) atskleidė, kad jų seksualinės reakcijos skiriasi 
dar ryškiau. Stipresnės moters seksualinei elgsenai dažniau tikdavo apibūdi
nimas „pagoniška“, ji lengviau prieinama, linkusi į seksualinius eksperimen
tus. Si moteris rečiau bus nekalta, ji veikiausiai masturbavosi, turėjo santykių 
ne su vienu vyru, daug daugiau linkusi išmėginti tokius eksperimentus kaip 
homoseksualumas, kunilingusas ar felatio bei analinis santykiavimas. Kitaip 
sakant, tokia moteris ir šioje srityje bus tiesesnė, mažiau nuslopinta, tvirtesnė, 
atkaklesnė, stipresnė. (Zr. ir De Martino darbą, 107.)

Nepublikuotas Carpentero eksperimentas (79), atskleidžiantis domi
nuojančių ir dominuoti nelinkusių moterų muzikinio skonio skirtumus, 
lenkia mus prie iš anksto numatomos išvados, kad labai save vertinančios 
moterys daugiau vertina keistą, laukinę, nežinomą muziką, joms patinka ka
kofonija, suardyta melodija, jos vertina daugiau stiprią negu švelnią muziką.

Meadow (335) parodė, kad menkai save vertinančios moterys (drovios, 
bailios, mažiau savimi pasitikinčios), ištiktos streso, degraduodavo intelek
tualiai greičiau negu aukštai save vertinančios, t. y. jos buvo ne tokios stiprios.



(Zr. 297a, paralelių su McClellando bei jo bendraminčių darbu, kuriame ti
riamas laimėjimų poreikis.)

Šie pavyzdžiai mūsų teiginiui vertingi todėl, kad iliustruoja aiškiai ma
tomą faktą, jog viskas, ką aptarėme, yra nemotyvuoti pasirinkimai, visa tai 
išreiškia charakterio struktūros tipą, lygiai taip pat kaip Mozarto muzika 
vienaip ar kitaip išreiškia Mozarto stilių, o Renoiro nutapyta Delacroix pa
veikslo kopija labiau primena Renoirą negu Delacroix.

Visi šie pavyzdžiai yra ekspresyvūs, kaip žmogaus rašysena, TAT" pa
veikslėliai ar Rorschacho testų rezultatai bei žaidimas lėlėmis.
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ŽAIDIMAS

Žaidimas gali arba padėti įveikti kliūtis, arba būti ekspresyvus (žr. p. 105), arba 
ir toks, ir kitoks, kaip dabar jau aišku iš literatūros apie žaidimo terapiją bei 
diagnozavimą žaidimo pagrindu. Atrodo gana tikėtina, kad ši bendra išvada 
išstums įvairias funkcines, tikslo, motyvacines žaidimo teorijas, kurios buvo 
suformuluotos anksčiau. Kadangi niekas negali uždrausti taikyti kliūčių įvei- 
kimo-išraiškos dichotomijos gyvūnams, dabar jau pagrįstai galime laukti ir 
naudingesnių bei realistiškesnių gyvūnų žaidimo interpretacijų. Norint atverti 
šią naują sritį tyrinėjimams, tereikia pripažinti, kad žaidimas gali būti nenau
dingas ir nemotyvuotas, kad jis veikiau buvimo, o ne ko nors siekimo reiški- 
nvs, veikiau tikslas, o ne priemonė. Tą patį tikriausiai galėtume pasakyti apie 
juoką, linksmumą, žvalumą, pramogavimą, džiaugsmą, ekstazę, euforiją etc.

IDEOLOGIJA, FILOSOFIJA, TEOLOGIJA, PAŽINIMAS

Tai dar viena sritis, kuri atsispyrė oficialiosios psichologijos instrumentams. 
Manau, iš dalies todėl, kad mąstymas nuo Darwino iki Dewey paprastai bū
davo automatiškai suprantamas kaip problemų sprendimas, t. y. kaip funkcio
nalus ir motyvuotas.

Thematic Apperception Test, teminis apercepcijos testas, kurį sukurė Murray’us ir Morga
nas. -  Vert. pastaba.
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Tie negausūs duomenys, kuriuos jau galime pasitelkti prieštaraudami 
šiai prielaidai, sukaupti daugiausia analizuojant didesnius mąstymo produk
tus -  filosofines sistemas, o jų koreliacijas su individualia charakterio struktū
ra gana nesunku nustatyti (192). Atrodo labai suprantama, kad toks pesimis
tas kaip Schopenhaueris turėtų sukurti pesimistinę filosofiją. Laikyti ją vien 
racionalizacija, gynybiniu ar apsauginiu mechanizmu tikrai naivu po viso to, 
ką mes sužinojome iš TAT istorijų ar vaikų meninės kūrybos. Kiekvienu at
veju, jei pažvelgtume į panašios ekspresijos kūrinius, tai ar Bacho muzika ar 
Rubenso tapyba gali būti gynyba arba racionalizacija?

Prisiminimas taip pat gali būti palyginti nemotyvuotas, kaip aiškiai rodo 
latentinio išmokimo reiškinys, didesniu ar mažesniu mastu būdingas visiems 
žmonėms. Tyrinėtojų šurmulys dėl šios problemos tikrai nereikšmingas, ka
dangi mums nesvarbu, ar žiurkėms būdingas latentinis išmokimas. Žmonėms 
kasdieniame jų gyvenime jis neabejojamai būdingas.

Ansbacherio (13) atradimas, kad nesaugūs žmonės smarkiai linkę išlaiky
ti atmintyje nesaugius ankstyvosios vaikystės prisiminimus, ir mano paties at
radimas, kad nesaugūs žmonės itin dažnai sapnuoja nesaugumą išreiškiančius 
sapnus, taip pat paremia mūsų samprotavimus. Atrodo, tai akivaizdžios po
žiūrio į pasaulį išraiškos. Aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma jas nepritempiant 
interpretuoti vien tik kaip poreikių patenkinimą, atlygį arba pastiprinimą.

Kiekvienu atveju tiesą ar teisingą atsakymą dažnai tiesiog suvokiame be 
jokių pastangų, ne kaudamiesi dėl jų ar jų ieškodami. Faktas, jog atliekant 
daugumą eksperimentų vienokia ar kitokia motyvacija būtina, kad išspręs
tume problemas, lengvai gali būti vien problemų trivialumo ar dirbtinumo 
padarinys, o ne įrodymas, kad visas mąstymas turi būti motyvuotas. Gerą 
gyvenimą gyvenančio sveiko žmogaus mąstymas, kaip ir suvokimas, gali būti 
spontaniškas ir pasyvus priėmimas arba kūryba, nemotyvuota, pastangų ne
reikalaujanti, laiminga prigimties ir organizmo egzistencijos išraiška; toks 
žmogus leidžia visam kam vykti, o ne priverčia visa tai vykti, jo mąstymas -  
toks pats jo buvimo pavyzdys kaip ir gėlės aromatas ar obuoliai ant obels.



Penkioliktas skyrius

P S I C H OT E R A P I J A ,  SVEI KAT A  
IR M O T Y V A C I J A

Stebina, kad eksperimentinė psichologija nesusidomėjo psichoterapine ana
lize kaip neišeikvota aukso kasykla. Sėkmingos psichoterapijos veikiami 
žmonės ima kitaip suvokti, kitaip mąstyti, kitaip mokytis. Jų motyvacija pa: 
sikeičia, taip pat pasikeičia ir jų emocijos. Tai geriausias metodas, kokį kada 
nors turėjome, leidžiantis apnuoginti giliausią žmonių prigimtį, o ne tik re
gimąsias jų asmenybes. Keičiasi jų tarpasmeniniai santykiai ir požiūriai į vi
suomenę. Jų charakteriai (arba asmenybės) pasikeičia ir išoriškai, ir iš esmės. 
Yra net tam tikrų įrodymų, kad pasikeičia tokių žmonių išvaizda, pagerėja 
jų fizinė sveikata. Kartais padidėja net jų intelekto koeficientas. Ir vis dėlto 
žodis psichoterapija net neįtraukiamas į daugumos knygų apie išmokimą, su
vokimą, mąstymą, motyvaciją, socialinę psichologiją, fiziologinę psichologiją 
ir 1.1, rodykles.

Paimkime tik vieną pavyzdį: nėra jokių abejonių, kad mokymosi teorija 
praturtėtų, švelniai tariant, tyrinėdama, kokį mokomąjį poveikį turi tokios 
gydomosios jėgos kaip santuoka, draugystė, laisvos asociacijos, pasipriešini
mo analizė, sėkmė darbe, o ką jau kalbėti apie tragedijas, traumas, konflik
tus, kančias.

Kita tokia pat svarbi neišspręstų problemų grupė išryškėja analizuojant 
psichoterapinius santykius tiesiog kaip socialinių ar tarpasmeninių santykių 
atvejį -  būtent kaip socialinės psichologijos šaką. Dabar galime apibūdinti 
bent tris būdus, kaip gali būti susiję pacientai ir psichoterapeutai: autoritari
nį, demokratinį ir laissez-faire. Kiekvienas iš jų ypač naudingas tam tikru lai
ku. Tačiau būtent šių trijų tipų santykiai būdingi ir berniukų klubų socialinei 
atmosferai, hipnozės stiliams, politinės teorijos tipams, motinos-vaiko santy
kiams (300), ikižmogiškų primatų socialinės organizacijos formoms (306).

Bet kokia nuodugni terapijos tikslų ir siekių analizė labai greitai turi 
atskleisti šiuolaikinės asmenybės teorijos neadekvačią raidą, suabejoti pa-
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grindine mokslo dogma, kad moksle vertybėms nėra vietos, apnuoginti me
dicinos pripažintų sveikatos, ligos, terapijos ir gydymo sampratų ribotumus, 
aiškiai parodyti, kad mūsų kultūrai vis dar trūksta patikimos vertybių siste
mos. Nekeista, kad ši problema gąsdina žmones. Galima būtų pridurti ir 
daugelį kitų pavyzdžių, įrodančių, kad psichoterapija yra svarbus bendrosios 
psichologijos skyrius.

Galėtume sakyti, kad psichoterapija vyksta septyniais pagrindiniais bū
dais: i) per išraišką (veiksmo užbaigimas, įtampos sumažinimas, katarsis), 
kurios pavyzdys galėtų būti Levy’io įtampos sumažinimo terapija (271); 2) 
per pamatinių poreikių patenkinimą (paramos suteikimas, padrąsinimas, ap
sauga, meilė, pagarba); 3) per grėsmės pašalinimą (apsauga, geros socialinės, 
politinės bei ekonominės sąlygos); 4) per įžvalgumo ugdymą, pažinimą ir 
supratimą; 5) per įtaigą arba valdžią; 6) per tiesioginę kovą su simptomais 
(tuo užsiima įvairios elgesio terapijos); 7) per pozityvų savęs aktualizavimą, 
individuaciją, augimą. Sį sąrašą galima pasitelkti ir siekiant bendresnių as
menybės teorijos tikslų, nes jame išvardijami ir tie būdai, kuriais asmenybė 
keičiasi kultūros ir psichiatrijos aprobuotomis kryptimis.

Čia mums itin rūpi atskleisti kai kuriuos sąryšius tarp terapijos duo
menų ir šioje knygoje pristatomos motyvacijos teorijos. Matysime, kad pa
matinių poreikių patenkinimas yra svarbus (gal net svarbiausias) žingsnis, 
žengiamas siekiant galutinio pozityvaus visos terapijos tikslo -  būtent savęs 
aktualizavimo.

Nurodysime ir tai, kad šiuos pamatinius poreikius daugiausia patenkina 
tik kiti žmonės, tad ir terapija turėtų būti atliekama daugiausia tarpasmeniniu 
pagrindu. Tokių pamatinių poreikių kaip saugumo, priklausymo, meilės, pa
garbos patenkinimas veikia kaip stipriausi vaistai, o patenkinti šiuos mūsų 
poreikius gali tik kiti žmonės.

Norėčiau iš karto pasakyti, kad mano paties patirtis sukaupta beveik 
vien iš trumpalaikės terapijos. Tie, kieno patirtis susijusi pirmiausia su psi- 
choanalitine (gelmine) terapija, turbūt dar greičiau padarys išvadą, kad svar
biausi vaistai yra įžvalga, ne poreikių patenkinimas. Taip yra todėl, kad rimtai 
sergantys asmenys tol nesugeba patirti ar asimiliuoti malonumo, kurį teikia 
pamatinių poreikių patenkinimas, kol jie nenusikrato infantiliškų savo „aš“ 
ir kitų interpretacijų, kol netampa pajėgūs suvokti ir pripažinti asmeninę bei 
tarpasmeninę tikrovę tokią, kokia ji yra.
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Jei norėtume, galėtume ginčytis šiuo klausimu ir nurodyti, kad įžvalgos 
terapijos tikslas yra padėti pacientui pripažinti gerus tarpusavio santykius ir 
kartu su jais -  galimybę patenkinti poreikius. Žinome, kad įžvalga buvo tik 
todėl veiksminga, kad įvyko šie motyvaciniai pokyčiai. Tačiau bent kol kas 
toks tiesmukiškas paprastesnės, trumpesnės, poreikius tenkinančios terapijos 
ir gelminės, ilgesnės, sudėtingesnės įžvalgos terapijos skyrimas turi nemenką 
euristinę vertę. Kaip pamatysime, poreikių patenkinimas galimas daugely
je nespecialių situacijų, tokių kaip santuoka, draugystė, bendradarbiavimas, 
mokymas, etc. Teoriškai tai atveria kelią gerokai išplėsti „mėgėjišką“, nepro
fesionalią terapiją. Šiuo metu įžvalgos terapija yra be išimties profesionalus 
dalykas, kuriam reikia daugelio specialaus pasirengimo. Nenuilstamai gilin
damiesi į teorinius šios mėgėjiškos terapijos ir profesionalios terapijos dicho
tomijos padarinius, įsitikinsime įvairiopų kiekvienos jų naudingumu.

Galėtume išdrįsti teigti ir tai, kad nors gelminės įžvalgos terapijos re
miasi ir papildomais principais, šiuos irgi geriausiai suprasime atspirties tašku 
pasirinkę pamatinių žmogaus poreikių patenkinimo ir frustravimo padarinių 
analizę. Tai tiesiogiai prieštarauja dabar paplitusiai praktikai aiškinti trum
palaikes terapijas remiantis vienos ar kitos psichoanalizės (ar kitos įžvalgos 
terapijos) rūšies tyrimu. Vienas iš šio požiūrio šalutinių rezultatų buvo tai, 
kad psichoterapija ir asmens augimas tapo izoliuota psichologijos teorijos 
sritimi, daugiau ar mažiau pakankama sau ir reguliuojama specifinių ar au- 
tochtoninių dėsnių, būdingų šiai vienai sričiai. Šiame skyriuje tokias implika
cijas nedviprasmiškai atmetu ir pradedu nuo įsitikinimo, kad psichoterapijoje 
nėra ad hoc dėsnių. Tai, kad pradėjome taip, tarsi tokių dėsnių būtų, lemia 
ne vien faktas, kad dauguma profesionalių psichoterapeutų turi pirmiausia 
medicininį, o ne psichologinį išsilavinimą, bet ir keistas psichologų ekspe
rimentatorių aklumas -  mat jie nesugeba įžvelgti psichoterapijos reiškinių 
poveikio jų kuriamam žmogaus prigimties vaizdiniui. Trumpai, galime teigti 
ne tik tai, jog psichoterapija turi galiausiai remtis pagrįsta bendrąja psicho
logijos teorija, bet ir jog ta psichologinė teorija privalo praplėsti savo ribas, 
kad galėtų tinkamai prisiimti šią atsakomybę. Tad pirmiausia aptarsime pa
prasčiausius terapijos reiškinius atidedami įžvalgos problemas tolesniems šio 
skyriaus puslapiams.
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KAI KURIE REIŠKINIAI, PATVIRTINANTYS 
PSICHOTERAPIJOS IR ASMENYBĖS AUGIMO 
TEORIJĄ APIE POREIKIŲ PATENKINIMĄ 
PER TARPASMENINIUS SANTYKIUS

Žinoma daug faktų, į kuriuos visus atsižvelgus tampa neįmanoma (i) jokia 
grynai kognityvinė arba (2) grynai neasmenybinė psichoterapijos teorija.Ta
čiau šie faktai visiškai neprieštarauja poreikių patenkinimo teorijai bei tarp
asmeniniam požiūriui į terapiją ir augimą.

1. Psichoterapija visada egzistavo, vos tik susikūrė visuomenės. Samanas, 
žynys, ragana, bendruomenės išmintinga senė, dvasininkas, guru, o dabar
tinėje Vakarų civilizacijoje gydytojas dažnai padarydavo tokį poveikį, kokį 
šiandien vadiname psichoterapiniu. Iš tikrųjų didieji religiniai vadai ir religi
nės organizacijos įsitvirtindavo ne tik todėl, kad išgydydavo didelę ir drama
tišką psichopatologiją, bet ir subtilesnius charakterio bei vertybių sistemos 
sutrikimus. Šie žmonės pateikdavo tarpusavyje nesusijusius savo laimėjimų 
aiškinimus, į juos nereikia žiūrėti rimtai. Turime pripažinti, kad nors tokių 
stebuklų būdavo, juos padariusieji nežinodavo, kodėl ar kaip jie įvyko.

2. Šiandien taip pat egzistuoja toks neatitikimas tarp teorijos ir prak
tikos. Įvairios psichologijos mokyklos tarpusavyje ginčijasi, kartais net itin 
nuožmiai. Tačiau savo klinikiniame darbe psichologas per ilgesnį laiką su
sitiks su pacientais, kuriuos išgydė kiekvienos iš šių psichologijos mokyk
lų atstovai. Šie dėkingi pacientai tuomet tampa ištikimais vienos ar kitos 
psichologinės teorijos išpažinėjais. Bet lygiai taip pat lengva kaupti ir šių 
mąstymo mokyklų nesėkmių pavyzdžius. O kad šis reikalas taptų trigubai 
painesnis, paminėsiu, jog man yra tekę matyti pacientų, kuriuos išgydė gy
dytojai ar psichiatrai, neturintys, kiek žinau, jokio išsilavinimo, kurį pritiktų 
vadinti psichoterapiniu (o kur dar mokytojai, dvasininkai, slaugės, dantistai, 
socialinės rūpybos darbuotojai ir t.t.).

Tiesa, galime kritikuoti šias įvairias teorines mokyklas empiriniu ir mok
sliniu pagrindu bei surikiuoti jas į gana apytikrę hierarchiją pagal sąlygišką jų 
pagrįstumą. Galime tik tikėtis ateityje sukaupti pakankamai statistikos, kad 
parodytume, jog vienas teorinis parengimas leidžia gydyti efektyviau arba 
sėkmingiau pastūmėja asmenybę augti negu kitas, nors nė vienas iš jų nebūna 
visuomet nesėkmingas arba visuomet sėkmingas.
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Tačiau kol kas turime pripažinti, kad terapiniai rezultatai gali išryškėti ir 
palyginti nepriklausomai nuo teorijos arba visai be jokios teorijos.

3. Gerai žinoma ir analitikų plačiai pripažįstama, kad net vienai mokyk
lai, tarkime, klasikinei Freudo psichoanalizei, priskiriami kai kurie analitikai 
gali labai skirtis ne tik savo sugebėjimais, kaip jie paprastai apibūdinami, bet 
ir paprasčiausiai gydymo rezultatais. Yra puikių analitikų, kurie daug pasie
kia kaip mokytojai ir autoriai, kurie, visų nuomone, sukaupę itin daug žinių, 
kurie nuolat kviečiami dėstyti, skaityti paskaitų, praktiškai rengti psichoana
litikus, tačiau nėra išgydę nė vieno paciento. O kiti nieko nėra parašę, nedaug 
tepadarę atradimų, jei iš viso jų padarę, bet jie dažniausiai sėkmingai gydo 
pacientus. Aišku, šiuos sugebėjimus žibėti talentu ir gydyti pacientus sieja 
tam tikro masto teigiama koreliacija, tačiau išimtis dar reikės paaiškinti1.

4. Istorijoje yra gerai žinomų pavyzdžių, kai psichoterapinio mąstymo 
mokyklos korifėjus, pats būdamas nepaprastai gabus terapeutas, beveik ne
įstengdavo perteikti šio savo talento mokiniams. Jei tai būtų tik teorijos, tu
rinio ar žinių klausimas ir jei psichoterapeuto asmenybė nieko nelemtų, mo-

1 Vienas iš paprastų būdų pažvelgti į šį klausimą kaip į tyrimo problemą yra apklausti žmo
nes, kurie išbandė psichoanalizę arba buvo gydyti kitokių rūšių terapijomis. Aš surinkau 
duomenis apie 34 tokius individus, kuriuos apklausiau praėjus metams ar net daugiau po 
terapijos. 24 iš jų tiesiai, be jokių išlygų teigiamai įvertino savo patirtį nė kiek neabejoda
mi, kad gerai padarė pasirinkę tokį gydymą, jie paprastai atsiliepdavo apie savo gydymą 
itin entuziastingai. Iš likusių dešimties du buvo nepatenkinti savo psichoterapeutais, lio
vėsi lankytis pas juos ir pasirinko kitus, kuriuos įvertino be išlygų palankiai. Keturi buvo 
diagnozuoti kaip psichiškai nesveikos arba stipriai linkusios į psichozę asmenybės. Vie
nas iš jų lankėsi pas psichiatrą keletą metų be jokių apčiuopiamų rezultatų. Kitas asmuo 
nutraukė analizės seansus ir kažkur pradingo. Trečias nutraukė analizę po tam tikro laiko 
ir dabar ypač kritiškai vertina tris ankstesnius savo psichoanalitikus, tačiau palankiai atsi
liepia apie dabartinį. Septintas iš šios dešimties grupelės įsitikinęs, kad analizė jam davė 
šiek tiek naudos, tačiau tam teko išeikvoti per daug laiko ir pinigų. Galima sakyti, kad jis 
išgydytas, tačiau jam atrodo, kad to pasiekė savo paties pastangomis jau po analizės. Aš
tuntą asmenį, kurio homoseksualumas buvo patvirtintas, policija prievarta nusiuntė pas 
psichoterapeutą, tačiau, pasak šio, jis nebuvo išgydytas. Devintas, pats psichoanalitikas, 
analizuotas gerokai anksčiau, aiškino, kad vertinant šiuolaikiniais kriterijais, jo analizė 
buvusi itin prasta, tad laiko save neišanalizuotu. Dešimtą, jauną epileptiką, prieš jo paties 
norą analizuotis privertė tėvai.

Siame kontekste, kuris mus kaip tik labiausiai ir domina, 71% iš tų, kurie be išlygų 
pritaria psichoanalizei, gydė įvairūs psichoanalitikai bei terapeutai neanalitikai, atsto
vaujantys visam teorijų, doktrinų ir metodų spektrui, ir visi šie metodai, kiek pavyko 
suprasti, buvo vienodai naudingi!
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kiniai ilgainiui turėtų tapti tokie pat talentingi, gal net talentingesni už savo 
mokytojus, jei tik nepristigtų išminties bei uolumo.

5. Gana įprasta, jog psichoterapeutas, kad ir kokiai mokyklai priklausytų, 
priimdamas pacientą pirmą kartą, aptaria vieną kitą su juo susijusią išorinę 
detalę, pavyzdžiui, procedūrą, laiką ir 1.1., o antrojo susitikimo metu leidžia 
pacientui pasakyti ar pademonstruoti, kokia pažanga įvyko nuo jų pirmojo 
susitikimo. Sis rezultatas absoliučiai nesuprantamas turint omenyje, kad lyg 
ir nieko nebuvo padaryta ar pasakyta.

6. Kartais terapinius rezultatus matome terapeutui neištarus nė vieno 
žodžio. Kartą koledžo studentė kreipėsi prašydama patarimo asmeniniu 
klausimu. Baigiantis valandai, per kurią ji šnekėjo, o aš neištariau nė žodžio, 
ji išsprendė problemą taip, kaip pati norėjo, maloniai padėkojo man už pa
tarimą ir išėjo.

7. Kai pacientai gana jauni, dar ne per daug rimti, paprastos didesnės 
gyvenimo patirtys gali turėti jiems terapinį poveikį tikrąja šio žodžio pras
me. Sėkminga santuoka, sėkmė tinkamai pasirinktame darbe, gerų draugys
čių puoselėjimas, tėvystė, patirtos nelaimės ir sunkumų įveikimas -  kartais 
tekdavo pamatyti, kaip visa tai sukeldavo gelminius charakterio pokyčius, 
padėdavo atsikratyti simptomų net ir be profesionalaus terapeuto pagalbos. 
Faktiškai būtų galima įrodyti teiginį, kad geros gyvenimo sąlygos yra vienas 
paveikiausių terapinių faktorių ir kad profesionaliajai psichoterapijai dažnai 
iškyla užduotis parodyti individui, kaip jomis pasinaudoti.

8. Daugelis psichoanalitikų pastebėjo, kad jų pacientai darė pažangą ir 
protarpiuose tarp jų analizės, taip pat jai pasibaigus.

9. Ne kartą buvo nurodyta, kad sėkminga terapija pagerina ne tik pačių 
pacientų, bet ir jų sutuoktinių būklę.

10. Tikriausiai didžiausią iššūkį meta ta keista situacija, kokia susiklostė 
šiandien, kai daugybę pacientų gydo ar bent jau teikia jiems pagalbą žmonės, 
neturintys terapinio parengimo arba parengti nepakankamai. Galiu paminėti 
savo paties patirtį šioje srityje; manau, kad su panašiais dalykais teko susidur
ti ir šimtams kitų, dirbančių psichologijos bei kituose baruose.

Trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiais daugumos psichologijos stu
dentų parengimas analizei būdavo (dabar kiek mažiau) ribotas, kartais beveik 
bevaisis. Jaunas asmuo, įkvėptas meilės žmonėms, troškimo padėti jiems ir 
juos suprasti, ateidavo į psichologijos fakultetą, kur pasijausdavo patekęs į
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savotišką kultinę atmosferą, kai daugiausia laiko praleisdavo studijuodamas 
pojūčių reiškinius, sąlyginio reflekso išsišakojimus, gilindamasis j beprasmiš
kų skiemenų prasmę bei baltųjų pelių bastymąsi po labirintą. Be viso šito, 
dar susipažindindavo ir su naudingesniais, bet filosofiniu požiūriu vis tiek 
ribotais bei naiviais eksperimentiniais ir statistiniais metodais.

Tačiau profanui psichologas atrodė psichologas, tas, į kurį galima kreip
tis visais svarbesniais gyvenimo klausimais, profesionalas, kuris turėjo žinoti, 
kodėl žmonės skiriasi, kodėl jie ima vienas kito nekęsti, kodėl jie suserga 
psichoze. Dažnai šis turėdavo surasti kuo geresnį atsakymą. Ypač tai pasa
kytina apie mažesnius miestus ir miestelius, kur žmonės iš viso nebuvo matę 
psichiatro ir niekad nebuvo girdėję apie psichoanalizę. Vienintelė psichologo 
alternatyva būdavo mylima teta, šeimos gydytojas ar kunigas. Tad menkos 
kvalifikacijos psichologas be vargo galėdavo numaldyti sąžinės graužatį. Arba 
galėdavo pasistengti įgyti reikiamą kvalifikaciją.

Tačiau aš noriu pasakyti tai, kad šios nemokšiškos pastangos taip dažnai 
būdavo sėkmingos (didžiulei jauno psichologo nuostabai). Jis buvo gana ge
rai pasiruošęs savo nesėkmėms, kurios, žinoma, būdavo dažnesnės, bet kaip 
paaiškinti sėkmingus rezultatus, kurių jis nė nesitikėdavo?

Tačiau kai kurios patirtys buvo net dar netikėtesnės. Atlikdamas įvairius 
tyrimus, kai teko rinkti intymią ir detalią informaciją apie įvairius asmenybės 
tipus, retkarčiais susidurdavau su faktu, kuriam nebuvau pasirengęs savo iš
silavinimu: kartais asmenybės deformacija, kurią imdavausi tirti, išnykdavo 
tepaklausus keletą klausimų apie asmenį ir jo gyvenimo istoriją -  nė nepra
dėjus gydyti!

Retkarčiais įvykdavo taip, kad studentui paprašius paprasto patarimo, aš 
patardavau jam kreiptis į profesionalų psichoterapeutą ir paaiškindavau, kodėl 
man atrodo, kad tai pageidautina, kokia jo bėda, koks psichologinės ligos pobū
dis ir 1.1. Kartais to pakakdavo, kad išnyktų iki tol asmenį kankinę simptomai.

Tokius kaip šie reiškinius rečiau stebi profesionalas terapeutas negu mė
gėjas. Jau paaiškėjo, kad kai kurie psichiatrai tiesiog nepasirengę patikėti, jog 
tokie reiškiniai galimi. Bet visa tai nesunkiai galima patikrinti ir patvirtinti, 
nes psichologai ir socialiniai darbuotojai, o ką jau kalbėti apie dvasininkus, 
mokytojus ir gydytojus, su panašia patirtimi susiduria gana dažnai.

Kaip tokius reiškinius paaiškinti? Man atrodo, kad juos suprasti mums 
padės tik motyvacinė, tarpasmeninė teorija. Akivaizdu, kad svarbu pabrėžti
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ne tai, kas buvo sąmoningai pasakyta ar padaryta, bet tai, kas buvo padary
ta nesąmoningai ir nesąmoningai suvokta. Visais minėtais atvejais terapeu
tą domino pacientas, jis dėl jo nerimavo, stengėsi padėti šitaip įrodydamas 
pacientui, kad šis vertingas bent jau vieno asmens požiūriu. Kadangi visais 
atvejais psichoterapeutas buvo suvokiamas kaip išmintingesnis, vyresnis, 
stipresnis ar sveikesnis, pacientas taip pat galėjo jaustis saugesnis ir daugiau 
saugomas, todėl ne toks pažeidžiamas, ne toks neramus. Noras išklausyti ne
ketinant barti, atvirumo skatinimas, paciento pripažinimas, pritarimas jam, 
net jei jis atskleidžia nuodėmingus dalykus, švelnumas ir geraširdiškumas, 
pacientui sukeliamas jausmas, kad kažkas jį palaiko, -  visa tai kartu su jau 
minėtais veiksniais padeda šiam nesąmoningai suvokti, kad jis mėgstamas, 
saugomas ir gerbiamas. Kaip buvo nurodyta anksčiau, visa tai -  pamatinių 
poreikių patenkinimas.

Atrodo visiškai aišku, kad jei papildytume geriau žinomas terapines de- 
terminantes (tokias kaip įtaiga, katarsis, įžvalga, naujesnės elgesio terapijos ir 
1.1.) kur kas svarbesnį vaidmenį priskirdami pamatinių poreikių patenkini
mui, įstengtume paaiškinti kur kas daugiau, negu galėtume paaiškinti rem
damiesi vien tik šiais jau žinomais procesais. Kai kurie terapiniai reiškiniai iš
kyla patenkinant poreikius, ir tai vienintelis jų paaiškinimas, matyt, ne tokiais 
rimtais atvejais. Kitus -  rimtesnius -  atvejus, kurie jau pakankamai paaiškinti 
pasitelkus sudėtingesnius terapijos metodus,galima net išsamiau suprasti pri
dedant pamatinių poreikių patenkinimą kaip determinant?, o šiuos poreikius 
beveik automatiškai patenkina geri tarpasmeniniai santykiai (291).

PSICHOTERAPIJA KAIP GERI ŽMONIŲ SANTYKIAI

Bet kuri rimtesnė žmonių tarpusavio santykių, pavyzdžiui, draugystės, san
tuokos ir 1.1., analizė parodys, kad (1) esminius poreikius įmanoma paten
kinti tik tarpasmeninių santykių kontekste, o (2) šių poreikių patenkinimas 
kaip tik ir yra minėti pagrindiniai terapiniai vaistai, būtent saugumo suteiki
mas, meilė, priklausomybė, vertės jausmas ir savigarba.

Analizuojant žmonių santykius, mums neišvengiamai kils būtinybė, 
taip pat ir galimybė skirti gerus ir prastus santykius. Tokį skyrimą labai vai
singai galima atlikti atsižvelgiant į tai, kaip pamatinius poreikius patenkina
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konkretus santykis. Konkretų santykį -  draugystę, santuoką, tėvų ir vaikų 
ryšį -  galėtume apibūdinti (žinoma, su tam tikromis išlygomis) kaip psicho
logiškai sėkmingą tiek, kiek jis suteikia ar sustiprina priklausomybę, saugumą 
ir savigarbą (ir pagaliau savęs aktualizavimą), o kaip nesėkmingąjį apibūdin
tume tokiu atveju, kai jis visų minėtų dalykų nesuteikia.

Šių poreikių negali patenkinti medžiai, kalnai, net šunys. Tik kitas žmo
gus gali suteikti mums tiek pagarbos, saugumo ir meilės, kad mus tai visiškai 
patenkintų, ir tik mes galime visiškai patenkinti šiuos kitų žmonių poreikius. 
Būtent tai ir suteikia vieni kitiems geri draugai, laimingi įsimylėjėliai, geri tė
vai ir vaikai, geri mokytojai ir moksleiviai. Kaip tik tokio pasitenkinimo mes ir 
tikimės iš visų gerų žmogiškų santykių ir kaip tik toks poreikių patenkinimas 
yra išankstinės sine qua non sąlygos formuotis geriems žmonėms, o tai savo 
ruožtu ir yra aukščiausias (tegul ir netiesioginis) visos psichoterapijos tikslas.

Tad iš mūsų apibrėžimų sistemos kiltų tokios stulbinamos implikacijos: 
i) psichoterapija savo esme nėra unikalus santykis, nes kai kurios pamatinės 
jos savybės randamos visuose „geruose“ žmonių santykiuose2; (2) jei taip tikrai 
yra, jei psichoterapija yra tarpasmeninių santykių rūšis, o šie, kaip ir visi kiti 
žmonių santykiai, gali būti geri ir prasti, tuomet šis psichoterapijos aspektas 
turi susilaukti radikalesnės kritikos negu kad paprastai susilaukdavo3.

1. Jei gerą draugystę (tarp žmonos ir vyro, tarp tėvų ir vaiko, tarp vyrų) 
laikytume gerų tarpasmeninių santykių paradigma ir paanalizuotume ją šiek 
tiek išsamiau, atskleistume, kad šie santykiai suteikia daug daugiau įvairių 
rūšių pasitenkinimo negu tie, apie kuriuos jau kalbėjome. Galima matyti, kad 
abipusis atvirumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, gynybiškumo nebuvimas, be 
tiesioginės savo vertės, turi dar ir papildomą išraiškos, katarsinės iškrovos 
vertę (žr. dešimtą skyrių). Sveika draugystė taip pat leidžia žmogui ir pasijusti 
pasyviam, atsipalaiduoti, pabūti vaikiškam ir paikam, kadangi jei nejaučiame

2 Geros draugystės tikrosios vertės sąmoningai galima net nesuvokti, tačiau tai jos ne
sumažina, taip pat gali būti nesuvokta ir terapinė analizuojamo santykio vertė, tačiau 
jo poveikio tai nemenkins. Tai neprieštarauja neabejojamam faktui, kad tokių santykių 
savybių visiškas suvokimas, kai sąmoningai ir savo valia kryptingai jais naudojamasi, ne
paprastai padidina jų vertę.

3 Šias išvadas mums būtų lengviau pripažinti, jei trumpai aptartume tik tuos švelnesnius 
atvejus, kai individai įstengia tiesiogiai priimti meilę ir pagarbą (manau, kad jie sudaro 
gyventojų daugumą). Neurotinio poreikių patenkinimo ir jo padarinių klausimą reikia 
atidėti, nes jis itin sudėtingas.
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pavojaus, jei mus myli ir gerbia tokius, kokie esame, o myli ne už mūsų fa
sadą, kurį rodome, ne už mūsų atliekamą vaidmenį, mes galime būti tokie, 
kokie esame iš tiesų: silpni, kai jaučiamės silpni, apsaugoti, kai jaučiamės su
trikę, vaikiški, kai panorime nusimesti suaugusiojo atsakomybės naštą. Be to, 
tikrai geras santykis sustiprina mūsų įžvalgą net froidiškąja prasme, nes geras 
draugas ar vyras gali nesivaržydamas pasakyti mums savo nuomonę, kurios 
vertė ne mažesnė negu analitiko interpretacijos.

Dar pakankamai nekalbėjome apie tai, ką plačiai galima pavadinti gerų 
žmonių santykių ugdomąja verte. Mes trokštame ne tik saugumo ir meilės, 
bet ir žinoti kaskart vis daugiau, mes smalsaujame, mes norime išlukštenti 
kiekvieną kevalą, atrakinti visas duris. Maža to, taip pat turime atsižvelg
ti į mūsų iš esmės filosofinius impulsus struktūrinti pasaulį, jį nuodugniai 
suprasti, suteikti jam prasmę. Nors puiki draugystė ar tėvo ir vaiko santykis 
gali suteikti nemažai pasitenkinimo šioje srityje, ypač daug tokios rūšies pa
sitenkinimo suteikia ar turi suteikti geras terapinis santykis.

Galiausiai reikėtų užsiminti apie akivaizdų (todėl ir ignoruojamą) faktą, 
kad mylėti ne mažesnis džiaugsmas negu būti mylimam4. Atviras impulsas 
rodyti prielankumą mūsų kultūroje slopinamas taip pat griežtai kaip sek
sualiniai ar priešiškumo impulsai, gal net griežčiau (442). Atvirai išreikšti 
prielankumą mums leidžiama tik esant vos keleriopiems, galbūt trejopiems -  
vaikų ir tėvų, senelių ir vaikaičių bei vedusių žmonių ar įsimylėjusiųjų -  san
tykiams, tačiau net ir tuomet žinome, kaip lengvai ši mūsų švelnumo raiška 
gali būti nuslopinta, supinta su drovėjimusi, kalte, gynybiškumu, tam tikro 
vaidmens atlikimu ir kova dėl dominavimo.

Dar nepakankamai pabrėžėme, kad psichoterapinis santykis leidžia, net 
skatina, atvirai žodžiais reikšti meilės ir prielankumo impulsus. Tik čia (ir 
įvairiose „asmenybinio augimo“ grupėse) šie impulsai laikomi savaime su
prantamais, jų laukiama, tik čia jie sąmoningai apvalomi nuo nesveikų prie
maišų ir, šitaip apvalyti, geriausiai panaudojami. Tokie faktai neklystamai 
rodo, kad būtina iš naujo įvertinti Freudo perkėlimo ir priešpriešinio per
kėlimo sąvokas. Šios sąvokos radosi tiriant nesveikumą, tad aprašyti tam, kas

4 Mane ypač stebina nepaaiškinamas šito ignoravimas vaiko psichologijai skirtoje literatū
roje. Tokias frazes kaip „Vaiką reikia mylėti“, „Vaikas gerai elgiasi norėdamas, kad tėvai jį 
mylėtų“ ir pan. būtų galima skaityti ir taip: „Vaikas privalo mylėti“, „Vaikas gerai elgiasi, 
nes jis myli savo tėvus“, etc.
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sveika, jos pernelyg siauros. Jas reikėtų praplėsti, kad apimtų tiek sveikumą, 
tiek luošumą, tiek racionalumą, tiek iracionalumą.

2. Galima skirti bent trejopą žmonių santykių pobūdį: dominavimo-pa- 
klusimo, lygiųjų ir atokų, arba laissez-faire santykį. Sis trejopas santykių po
būdis buvo atskleistas daugelyje sričių (300), taip pat jis būdingas terapeuto 
ir paciento santykiui.

Psichoterapeutas gali manyti esąs aktyvus, sprendžiantis, tvarkantis pa
ciento viršininkas arba jis gali susisieti su pacientu kaip su partneriu atlik
damas bendrą užduotį, arba pagaliau jis gali pasiversti nesudrumsčiamu, be
jausmiu paciento veidrodžiu, kuris niekada nesikiša, niekada nepriartėja kaip 
žmogus, bet visuomet išlaiko atstumą. Pastarąjį tipą rekomendavo ir Freudas, 
tačiau faktiškai dažniausiai dominuoja dviejų pirmųjų tipų analitiko ir pa
ciento santykiai, nors oficialiai vienintelė etiketė, tinkama bet kokiems nor
maliems žmogiškiems analizuojamojo jausmams apibūdinti, yra priešprieši
nis perkėlimas, t. y. iracionalumas, nesveikumas.

Jei psichoterapeuto ir paciento santykis yra terpė, iš kurios pacientas turi 
gauti jam būtiną gydomąjį poveikį -  panašiai kaip vanduo yra žuvies terpė, 
kurioje ši randa visus jos poreikius patenkinančius objektus, -  apie jį reikia 
samprotauti ne kaip apie kažką per se, bet atsižvelgiant į tai, kokia terpė tin
kamiausia pacientui. Reikėtų vengti įsikabinti vieno kurio santykių stiliaus 
ir ignoruoti kitus. Nėra jokių priežasčių, kodėl geras psichoterapeutas savo 
arsenale negalėtų turėti visų trijų, taip pat ir kitų, gal ir tų, kurie dar tik bus 
atrasti, santykio su pacientu tipų.

Nors tai, kas pasakyta, suponuoja, kad vidutinis pacientas geriausiai 
jausis šiltos, draugiškos, demokratiškos partnerystės aplinkoje, taisykle šito 
paskelbti negalima, kadangi per daug tokių, kuriems tai nebus palankiausia 
atmosfera. Tai ypač pasakytina apie sunkesnius chroniškos įsisenėjusios neu
rozės atvejus.

Autoritariškesnio charakterio asmenybėms, linkusioms švelnumą tapa
tinti su silpnumu, negalima leisti išsiugdyti švelnią panieką psichoterapeutui. 
Paties paciento labui būtina tvirtai laikyti vadžias ir nustatyti itin aiškias leis
tinumo ribas.Tai ypač pabrėžė Rankes sekėjai aptardami psichoterapeuto ir 
paciento santykį.

Išmokusieji švelnumą laikyti panieka ir spąstais, sunerimę atšoks, iš
gąsdinti visokių kitokių santykių, išskyrus abejingumą. Tie, kuriuos kankina
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stiprus kaltės jausmas, gali reikalauti bausmės. Karštakošiai ir j savigriovą 
linkę asmenys tikriausiai lauks pozityvių komandų, kurios sutrukdytų jiems 
padaryti sau neatitaisomą žalą.

Tačiau viena taisyklė išimčių nepripažįsta: psichoterapeutas privalo kuo 
aiškiau suvokti, kokios rūšies santykį su pacientu jis užmezga. Turint ome
nyje, kad jis pats spontaniškai bus linkęs į vieno tipo santykį labiau nei į ki
tus, jis privalo sugebėti susitvardyti, kai tenka pasirinkti tai, kas naudingiau 
pacientui.

Šiaip ar taip, kai santykis prastas tiek apskritai, tiek individualaus pa
ciento požiūriu, abejotina, ar visi kiti psichoterapijos ištekliai padarys didelį 
poveikį. Taip daugiausia yra todėl, kad tokių santykių pirmiausia iš viso ne
reikia užmegzti arba netrukus jų nutraukti. Bet net jeigu pacientas ir toliau 
lankosi pas tą, kurio labai nemėgsta, kuriuo piktinasi, kuris kėliajam nerimą, 
jis daug laiko iššvaisto savigynai, paniekos demonstravimui, per daug pastan
gų atiduoda tam, kad suerzintų terapeutą.

Apibendrinant, nors patenkinamų žmogiškų santykių užmezgimas yra 
ne tikslas savaime, bet priemonė tikslui pasiekti, vis dėlto gerų santykių susi
klostymą turėtume laikyti būtina ar itin pageidaujama išankstine psichotera
pijos sąlyga, nes paprastai tai palankiausia terpė duoti geriausius psichologi
nius vaistus, kurių reikia kiekvienam žmogui.

Toks požiūris turi ir daugiau įdomių implikacijų. Jei psichoterapiją iš 
esmės traktuojame kaip tai, kad negaluojančiam žmogui mes suteikiame kaip 
tik tų savybių, kurių jis turėjo įgyti iš kitų gerų žmogiškų santykių, tai reiškia, 
jog psichologiškai nesveiką asmenį apibrėžiame kaip tą, kuris niekada ne
užmezgė pakankamai gerų santykių su kitais žmonėmis. Tai neprieštarauja 
ankstesniam mūsų apibrėžimui, kad nesveikas yra tas, kuris negavo pakanka
mai meilės, pagarbos ir 1.1., kadangi tai jis gali gauti tik iš kitų žmonių. Nors 
šie apibrėžimai skamba tautologiškai, abu jie nukreipia mus skirtingomis 
kryptimis ir atveria mūsų akims skirtingus terapijos aspektus.

Vienas šio antrojo nesveikumo apibrėžimo padarinių yra tai, kad jis 
parodo psichoterapinį santykį kitaip. Dauguma laiko jį priemone, kurios 
griebiamės iš nevilties, skęstančiojo šiaudu, o kadangi jį užmezga dažniausiai 
negaluojantys asmenys, jis ir imtas vertinti kaip keista, nenormali, liguista, 
neįprasta, nelemta būtinybė, primenanti operaciją, ir tokiam požiūriui pri
taria net patys psichoterapeutai.
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Kitus palankius žmonių santykius, tokius kaip santuoka, draugystė ar 
partnerystė, žmonės užmezga tikrai vadovaudamiesi kitokia nuostata. Tačiau 
bent jau teoriškai psichoterapija tiek pat panaši į draugystę, kiek ir į chirur
ginę operaciją. Tad ją reikėtų vertinti kaip sveiką, pageidaujamą santykį, net 
iš dalies kai kuriais atžvilgiais -  kaip idealų santykį tarp žmonių. Teoriškai jo 
turėtume laukti, užmegzti jį džiugiai nekantraudami. Tai turėtų kilti iš anks
tesnių mūsų svarstymų. Deja, tikrovėje, kaip žinome, dažnokai būna kitaip. 
Sis prieštaravimas, suprantama, tikrai pripažįstamas, tačiau jo iki galo nepa
aiškina neurotiko jaučiama būtinybė kabintis į savo ligą. Jį galima aiškinti dar 
ir tuo, kad ne tik pacientai, bet ir daugelis psichoterapeutų klaidingai suvokia 
fundamentalų psichoterapinių santykių pobūdį. Atskleidžiau, kad potencia
lūs pacientai noriau ryžtasi terapijai, kai jiems paaiškinama taip, kaip aš čia 
ką tik paaiškinau, o ne vien girdi įprastesnius aiškinimus.

Kitas psichoterapijos kaip tarpasmeninių santykių apibrėžimo padarinys 
yra tas, kad jis leidžia vieną iš jos aspektų apibūdinti kaip išmokymą metodo, 
padedančio užmegzti gerus žmogiškus santykius (be specialios pagalbos chro
niškas neurotikas to padaryti neįstengia), kaip įrodymą, kad tokie santykiai ga
limi, kad jie gali būti džiugūs ir vaisingi. Tikimasi, kad savotiškai perkeldamas 
šį išmokimą, pacientas įstengs užmegzti tikrą draugystę ir su kitais asmenimis. 
Ko gero, tuomet jau reikalingų jam psichologinių vaistų jis, kaip ir dauguma 
mūsų, galėtų gauti iš savo draugų, vaikų, žmonos ar vyro, savo kolegų. Šiuo 
požiūriu terapiją dar galima apibrėžti kitaip -  būtent kaip paciento parengi
mą savarankiškai užmegzti gerus žmogiškus santykius, kurių visi trokštame ir 
kurie palyginti sveikiems žmonėms daro psichologinį gydomąjį poveikį.

Kita išvada iš šių mūsų ankstesnių svarstymų galėtų būti ta, kad idealiu 
atveju pacientai ir psichoterapeutai turėtų pasirinkti vieni kitus, negana to, 
kad rinktis jie turėtų atsižvelgdami ne tik į reputaciją, batų numerį, tech
ninį pasirengimą ir įgūdžius, bet tiesiog pagal tai, ar jie vienas kitam patin
ka. Logiškai nesunku parodyti, kad tai bent jau turėtų sutrumpinti gydymui 
reikalingą laiką, palengvintų jį tiek pacientui, tiek ir psichoterapeutui, leistų 
priartėti prie idealaus pagijimo, padarytų visą psichoterapijos patirtį naudin
gesnę abiem. Tokia išvada leistų daryti įvairias kitas šalutines išvadas, pa
vyzdžiui, kad idealiu atveju pacientas ir psichoterapeutas turėtų būti daugiau, 
o ne mažiau panašūs kilme, išsilavinimo lygiu, patirtimi, religija, politinėmis 
pažiūromis, vertybėmis etc.
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Dabar jau turėtų būti aišku, kad psichoterapeuto asmenybė arba cha
rakterio struktūra, jei ir nėra svarbiausia, tai tikrai turi lemtingą reikšmę. Jis 
turi būti individas, sugebąs užmegzti psichoterapinius, tai yra idealiai gerus 
žmogiškus santykius. Maža to, jis turi gebėti užmegzti tokius santykius su 
įvairiausiais, gal net su visais žmonėmis. Jis turi būti šiltas ir užjaučiantis, 
pakankamai tikras savimi, kad sugebėtų gerbti kitus žmones. Jis turėtų būti 
iš esmės demokratiška asmenybė psichologine prasme, tokia, kuri iš esmės 
gerbia žmones tiesiog todėl, kad jie yra žmogiški ir unikalūs. Žodžiu, jis turi 
būti saugus emociškai, jis turi pasižymėti sveika savigarba. Idealiu atveju jo 
gyvenimo situacija turėtų būti tokia gera, kad jis nebūtų pasinėręs į savo pro
blemas. Jis turėtų būti laimingai vedęs, saugus finansiniu požiūriu, turėti gerų 
draugų, mylėti gyvenimą ir apskritai sugebėti gerai leisti laiką.

Pagaliau visa tai reiškia, kad galima būtų sugrįžti prie to per anksti psi
choanalitikų apleisto klausimo, ar terapeutas ir pacientas turėtų palaikyti so
cialinius kontaktus po to, kai formalios terapijos sesijos baigėsi, ar net ir tada, 
kai jos tebetrunka.

PSICHOTERAPINIS ŽMONIŲ 
GERŲ SANTYKIŲ POVEIKIS

Kadangi mes išplėtojome ir apibendrinome galutinių psichoterapijos tikslų 
formuluotę bei nurodėme konkrečias terapines priemones, padedančias pa
siekti šiuos galutinius tikslus, logiškai įsipareigojome sugriauti sienas, kurio
mis psichoterapija apsitverusi nuo kitų žmonių santykių ir gyvenimo įvykių. 
Tie eilinio individo gyvenimo įvykiai ir santykiai, kurie padeda jam artėti 
prie galutinių profesinės psichoterapijos tikslų, gali paprastai būti pavadina
mi psichoterapiniais, nors jie ir vyksta ne profesionalaus terapeuto kabinete, 
bėjo tinkama linkme kreipiančio įsikišimo. Vadinasi, nemenka psichoterapi
nės analizės dalis yra gilinimasis į kasdienius stebuklus, kuriuos sukuria vy
kusios santuokos, tinkamos draugystės, geri tėvai, geri darbai, geri mokytojai. 
Teoremos, tiesiogiai kildinamos iš tokių samprotavimų, pavyzdys būtų pasiū
lymas, kad profesionali terapija turėtų kur kas daugiau negu šiandien stengtis 
nukreipti pacientus būtent į tokius terapinį poveikį turinčius santykius, vos 
tik šie pajėgia juos užmegzti ir išlaikyti.
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Mums kaip profesionalams nėra ko baimintis perduoti j mėgėjų rankas 
tokius svarbius psichoterapinius instrumentus kaip kitų žmonių saugojimas, 
meilė jiems ir pagarba. Nors šie instrumentai tikrai galingi, jie nekelia jokios 
grėsmės. Tikimės, kad mylėdami žmogų ar jį gerbdami, paprastai jo nenu- 
skriaudžiame (išskyrus retus, neurotiškus individus, kurie jau savaime yra nu
skriausti). Normalu tikėtis, kad rūpinimasis, meilė ir pagarba yra jėgos, kurios 
beveik visada prisideda prie to, kas gera, o ne prie to, kas daro žalą.

Jei tam pritariame, turime būti aiškiai įsitikinę ne tik tuo, kad kiekvienas 
žmogus potencialiai yra nesąmoningas psichoterapeutas, bet ir sutikti su iš
vada, kad tam reikia pritarti, tai skatinti, to mokyti. Bent jau pagrindų to, ką 
galėtume pavadinti mėgėjiška psichoterapija, galėtume nuo pat vaikystės mo
kyti be išimties visus žmones. Viena aiški tokios viešosios psichoterapijos už
duotis (pasiremiant skirtumo tarp sveikatos apsaugos ir privačios medicinos 
analogija) -  supažindinti būtent su šiais faktais, paskleisti juos toli ir plačiai, 
įsitikinti, kad kiekvienam mokytojui, kiekvienam tėvui, o idealiai -  kiekvie
nam žmogui suteikta galimybė juos suprasti ir pritaikyti. Žmonės visuomet 
kreipdavosi pagalbos ir patarimo į tuos, kuriuos jie gerbia ir myli. Nėra jokios 
priežasties, kodėl šis istorinis reiškinys negalėtų būti formalizuotas, verbali
zuotas, kodėl psichologai ir religijos veikėjai negalėtų pasistengti padaryti jį 
universalų. Tegul žmonės aiškiai suvokia, kad kaskart, kai jie kam nors gra
sina ar ką nors pažemina, ar be reikalo įskaudina, ar engia kitą žmogų, ar jį 
atstumia, jie tampa psichopatologiją kuriančiomis jėgomis, net jei tai tėra 
silpnos jėgos. Tegul žmonės suvokia ir tai, kad kiekvienas geraširdis, paslau
gus, padorus, psichologine prasme demokratiškas, švelnus ir šiltas žmogus 
yra psichoterapinė jėga, net jeigu ir nedidelė5.

5 Manau, kad ir vėl prie tokių drąsių teiginių reikėtų pridurti įspėjimus elgtis atsargiai. 
Skaitytojas, kuriam neteko susidurti su chroniškomis įsisenėjusiomis neurozėmis, vargu 
ar patikės, kad tokiems individams negalėtume taikyti čia tik ką pateiktų rekomenda
cijų. Tačiau kiekvienas patyręs psichoterapeutas žino, kad yra būtent taip (i). Išsiugdy- 
dami vis didesnę pagarbą neprofesionaliajai psichoterapijai, kartu turėtume vis aiškiau 
suprasti, kad profesionalūs psichoterapeutai būtini. Galėtume sakyti, kad pastarieji pra
deda tada, kai terapinis gyvenimo procesas daugiau nieko negali padaryti.
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PSICHOTERAPIJA IR GERA VISUOMENE

Kartu su mūsų jau aptartu žmonių gerų tarpusavio santykių apibrėžimu ga
lime ištirti dabar jau akivaizdžiai reikalingą geros visuomenės apibrėžimą. 
Gera visuomenė yra ta, kuri suteikia savo nariams didžiausias galimybes tapti 
sveikais ir save aktualizuojančiais žmonėmis.Tai savo ruožtu reiškia, jog geros 
visuomenės socialinės institucijos sutvarkytos taip, kad jos puoselėja, skatina, 
atlygina, sukuria kuo daugiau gerų santykių tarp žmonių ir kuo mažiau ne
vykusių santykių. Iš ankstesnių apibrėžimų ir tapatumų kyla šalutinė išvada, 
kad gera visuomenė yra sinonimiška psichologiškai sveikai visuomenei, bloga 
visuomenė turėtų būti sinonimiška psichologiškai nesveikai visuomenei, o tai 
savo ruožtu reiškia, kad atitinkamai patenkinami ir nepatenkinami pamati
niai poreikiai, t. y. kad nepakanka meilės, prielankumo, saugumo, pagarbos, 
pasitikėjimo, tiesos ir esama per daug priešiškumo, pažeminimo, baimės, pa
niekos ir dominavimo.

Reikia pabrėžti, jog socialinis ir institucinis spaudimas skatina rastis 
terapinius arba patogeninius padarinius (sukuria vieniems ir kitiems dirvą, 
palankesnes sąlygas, padaro juos labiau tikėtinus, laiduoja didesnę jų tiesio
ginę arba netiesioginę naudą). Tačiau jis nepadaro šių padarinių absoliučiai 
neišvengiamų, fatališkų. Jau pakankamai žinome apie asmenybės galimybių 
diapazoną tiek paprastose, tiek sudėtingose visuomenėse, kad gerbtume, vie
na vertus, žmogaus prigimties plastiškumą bei jos gebėjimą prisitaikyti ir, 
antra vertus, jau susiformavusios charakterio struktūros ypatingą atsparumą, 
būdingą veikiau išimtimis esantiems individams, mat jo padedami jie pa
jėgia pasipriešinti visuomenės spaudimui ar net jo visai nepaisyti (žr. vie
nuoliktą skyrių). Antropologai visuomet ras vieną geraširdį žmogų žiaurioje 
visuomenėje, vieną kovotoją taikos mylėtojų visuomenėje. Dabar jau žinome 
pakankamai, kad nesuverstume visų žmogaus blogybių socialinei tvarkai a 
la Rousseau, taip pat nedrįstume tikėtis, kad vien tik tobulinant visuomenę 
galima visus žmones padaryti laimingus, sveikus ir išmintingus.

Kalbant apie mūsų visuomenę, ją galėtume vertinti įvairiais požiūriais, 
ir kiekvienas iš jų kuo nors naudingas. Pavyzdžiui, galime surasti tam tikrą 
mūsų arba kokios nors kitos visuomenės vidurkį ir juo remdamiesi pava
dinti ją „gerokai nesveika“, „smarkiai sergančia“ ir 1.1. Tačiau mūsų tikslui 
būtų naudingiau įvertinti ir nustatyti nesveikumą skatinančių ir sveikatą
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puoselėjančių jėgų pusiausvyrą. Aišku, kad mūsų visuomenėje šių jėgų pu
siausvyra nepastovi, ji nuolat svyruoja, persvarą įgyja čia vienos jėgos, čia ki
tos. Nėra jokios priežasties, kodėl negalėtume šių jėgų išmatuoti ir atlikti su 
jomis eksperimentų.

Tačiau nuo bendro pobūdžio samprotavimų sugrįžkime prie individua
lių psichologinių ir pirmiausia aptarkime kultūros subjektyvaus interpreta
vimo faktą. Šiuo požiūriu apie neurotišką asmenį būtų teisinga sakyti, kad 
jam visuomenė yra nesveika, nes joje jis mato viešpataujantį pavojų, grėsmę, 
puolimą, savanaudiškumą, pažeminimą ir šaltumą. Suprantama, jo kaimynui, 
žvelgiančiam į tą pačią kultūrą, tuos pačius žmones, visuomenė gali atrodyti 
sveika. Psichologiniu požiūriu šios išvados viena kitai neprieštarauja. Psicho
logiškai jos abi gali būti. Tad kiekvienas sunkiai sergantis asmuo subjektyviu 
požiūriu gyvena nesveikoje visuomenėje. Susieję šį teiginį ir ankstesnį psi
choterapinių santykių apibūdinimą, padarytume išvadą, kad terapiją galima 
apibūdinti kaip pastangas sukurti miniatiūrinį sveikos visuomenės modelį6. 
Tokia pati formuluotė galėtų tikti net tais atvejais, kai visuomenė atrodo ne
sveika daugumai jos narių.

Tad teoriškai psichoterapija socialiniu požiūriu prilygsta pasipriešinimui 
pagrindiniams nesveikos visuomenės sukeliamiems stresams ir jos tendenci
joms. Arba, formuluojant apibendrintai, nesvarbu, koks bendras visuomenės 
nesveikumo ar sveikumo lygis, individuali terapija prilygsta kovai su ligą su
keliančiomis jėgomis toje visuomenėje. Kitaip tariant, ji stengiasi eiti prieš 
srovę, atsigręžti iš vidaus, būti revoliucinga ar radikali tikrąja etimologine šio 
žodžio prasme. Tad kiekvienas psichoterapeutas kaunasi arba turėtų kautis 
ne dideliu, bet menkesniu mastu su psichopatogeninėmis savo visuomenės 
jėgomis, o jei šios yra fundamentalios ir pirminės, iš tikrųjų jis kovoja su savo 
visuomene.

Aišku, kad jeigu psichoterapiją būtų galima nepaprastai išplėsti, jei, už
uot priėmęs keletą tuzinų pacientų per metus, psichoterapeutas galėtų pri
imti kelis milijonus pacientų per metus, tuomet tos menkos jėgos, nukreiptos 
prieš mūsų visuomenės prigimtį, būtų nesunkiai įžvelgiamos net plika akimi. 
Nėra abejonių, kad visuomenė pasikeistų. Pirmiausia pasikeistų žmonių san-

6 Čia reikėtų vengti kraštutinio subjektyvizmo. Visuomenė, kuri nesveika nesveikam pa
cientui, yra bloga ir objektyvesne prasme (net sveikiems žmonėms) jau vien todėl, kad ji 
formuoja neurotiškus žmones.
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tykiai, jie įgytų naujų atspalvių, būtų ugdomos tokios savybės kaip svetingu
mas, dosnumas, draugiškumas ir pan., tačiau kai pakankamai daug žmonių 
taps svetingesni, dosnesni, švelnesni, visuomeniškesni, galime neabejoti, kad 
jie pajėgs įgyvendinti ir teisines, politines, ekonomines, socialines permainas 
(347). Galbūt spartus T-grupių, akistatos grupių (encounter groups)^rJdtų rū
šių „asmenybinio augimo“ grupių ir klasių gausėjimas gali turėti apčiuopiamą 
poveikį visuomenei.

Man atrodo, kad jokia visuomenė -  nesvarbu, kokia gera -  neįstengs 
visiškai pašalinti nesveikumo. Jei žmonės daugiau nekels grėsmės, ją toliau 
nuolatos kels gamta, mirtis, nusivylimas, liga, net tas paprastas faktas, kad 
gyvendami kartu visuomenėje ir gaudami iš to naudos, mes tai pat neišven
giamai esame priversti modifikuoti mūsų poreikių tenkinimo formą. Neuž
mirškime ir to, kad žmogaus prigimtis pati kuria daug blogio, jei ir ne dėl 
įgimto ydingumo, tai dėl neišmanymo, kvailumo, baimės, nesusišnekėjimo, 
nerangumo ir t.t. Zr. devintą skyrių.

Tai labai sudėtingas santykių tinklas ir labai lengva klaidingai jį suprasti 
ar kalbėti apie jį taip, kad būtų skatinamas klaidingas supratimas. Galbūt 
galiu apsisaugoti nuo šito nesileisdamas į ilgus aiškinimus ir nurodydamas 
skaitytojui savo straipsnį, kurį parengiau studentų seminarui utopinės so
cialinės psichologijos tema (311b). Jame pabrėžiami empiriniai, realiai pa
siekiami dalykai (o ne kokios nors neįgyvendinamos fantazijos), be to, jame 
reikalaujama, kad teiginiai rodytų vienokį ar kitokį laipsniškumą, o būtų 
ne vien arba-arba teiginiai. Užduotis -  šie klausimai: kiek gerą visuomenę 
leidžia žmogaus prigimtis? Kiek gerą žmogaus prigimtį leidžia visuomenė? 
Kiek geros žmogaus prigimties mes galėtume tikėtis atsižvelgdami į tuos ne
išraunamus žmogaus prigimties ribotumus, apie kuriuos jau žinome? Kiek 
geros visuomenės drįstame tikėtis atsižvelgdami į tuos sunkumus, kurie nu
lemti pačios visuomenės prigimties?

Mano asmeniniu vertinimu, tobulo žmogaus neįmanoma išugdyti ar 
net įsivaizduoti, tačiau žmones galima patobulinti kur kas labiau, negu tiki 
dauguma. O dėl tobulos visuomenės, man ji atrodo nereali vizija, ypač at
sižvelgiant į akivaizdų faktą, kad beveik neįmanoma net tobula santuoka, 
draugystė, vaikų ir tėvų santykis. Jei tyrą meilę taip sunku pasiekti porai, šei
mai, grupei, tai kiek sunkiau ją pasiekti turėtų būti dviem šimtams milijonų? 
Trims milijardams? Bet ir vėl aišku, kad poros, grupės ir visuomenės, nors
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ir nepaverčiamos tobulomis, gali būti akivaizdžiai patobulintos, o jų spek
tras -  nuo labai gerų iki labai blogų.

Be to, jaučiu, jog jau pakankamai žinome apie porų, grupių, visuomenių 
tobulinimą, kad nė nesitikėtume greitų ar lengvų permainų. Norint, kad pa- 
tobulėtų vienas asmuo taip, kad šie rezultatai nebūtų trumpalaikiai, gali pri
reikti ne vienų metų terapinio darbo, ir net tada pagrindinis „patobulinimo“ 
aspektas yra tai, kad jis leidžia asmeniui imtis visą gyvenimą truksiančios 
savęs tobulinimo užduoties. Staigus savęs aktualizavimas didingą atsivertimo 
ar įžvalgos, ar praregėjimo akimirką kartais įvyksta, tačiau itin retai ir vien 
tokiais praregėjimais negalima pasikliauti. Psichoanalitikai jau seniai išmoko 
nepasitikėti vien įžvalga, dabar jie pabrėžia „prasibrovimą“, ilgas, lėtas, skaus
mingas, kartojamas pastangas pasitelkti ir pritaikyti įžvalgas. Rytų dvasiniai 
mokytojai ir vadovai apskritai pabrėžia tą patį -  kad savęs tobulinimas yra 
viso gyvenimo pastangos.Tą pačią pamoką pamažu jau baigia išmokti ir mąs
lesni bei blaivesni T-grupių, esminės akistatos grupių, asmenybinio augimo 
grupių, afektinio ugdymo grupių ir kt. vadovai, kurie dabar skausmingai išsi
žada savęs aktualizavimo, kaip „didžiojo sprogimo“, teorijos.

Žinoma, visos šios srities formuluotės turėtų būti grindžiamos laipsniš
kumu, kaip šiuose pavyzdžiuose, i. Kuo sveikesnė visuomenė apskritai, tuo 
mažiau reikės individualios psichoterapijos, kadangi mažiau individų bus ne
sveikų. 2. Kuo sveikesnė visuomenė apskritai, tuo labiau tikėtina, kad sergan
čiam asmeniui galima padėti arba jį išgydyti be profesinio terapinio įsikišimo, 
t. y. jam padės teigiamos gyvenimo patirtys. 3. Kuo sveikesnė visuomenė ap
skritai, tuo lengviau psichoterapeutui bus išgydyti sergantį pacientą, kadangi 
labiau tikėtina, kad pacientui bus priimtina paprasta poreikių patenkinimo 
terapija. 4. Kuo sveikesnė visuomenė apskritai, tuo lengviau bus gydyti įžval
gos terapija, kadangi didžiulę paramą suteiks teigiama gyvenimo patirtis, geri 
santykiai ir 1.1., ir palyginti beveik išnykę karas, nedarbas, skurdas ir 1.1, bei 
kitos sociopatogeninės įtakos. Akivaizdu, kad galime suformuluoti tuzinus 
tokių teoremų, kurias nesunku ir patikrinti.

Kai kurios tokios formuluotės, apibūdinančios santykį tarp individualios 
nesveikatos, individualios terapijos ir visuomenės prigimties, yra būtinos, nes 
jos praverčia įveikiant taip dažnai kartojamą pesimistinį paradoksą: „Kaip 
įmanoma būti sveikam arba bent pagerinti sveikatą nesveikoje visuomenė
je, kuri pati pirmiausia ir sukūrė šį nesveikumą? Aišku, kad šioje dilemoje
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glūdinčiam pesimizmui prieštarauja jau pats save aktualizuojančių žmonių 
buvimas ir psichoterapija, kuri įrodo savo galimybę pačiu savo egzistavimu. 
Tačiau naudinga pasiūlyti ir teoriją, aiškinančią, kaip tai įmanoma, o ne tik 
nusviesti visą šį klausimą į empirinio tyrinėjimo sritį.

MOKYMO IR TEORIJOS VAIDMUO 
ŠIUOLAIKINĖJE PSICHOTERAPIJOJE

Ligai vis sunkėjant, poreikių patenkinimas duoda vis mažiau naudos. Siame 
kontinuume pasiekiamas taškas, kai (i) pagrindinių poreikių patenkinimo 
dažnai net nesiekiama ir nenorima, jo išsižadama dėl neurotinių poreikių 
patenkinimo, (2) net kai jis siūlomas, pacientas juo pasinaudoti negali. Be
viltiška demonstruoti jam švelnumą, nes jis jo bijo, juo nepasitiki, klaidingai 
jį interpretuoja, o galiausiai jo atsisako.

Būtent tada profesionali (įžvalgos) terapija tampa ne tik būtina, bet 
ir nepakeičiama. Jokia kita terapija čia nepadės, nei įtaiga, nei katarsis, nei 
simptomų gydymas, nei poreikių patenkinimas. Tad nuo šio momento mes, 
galėtume sakyti, įžengiame į kitą šalį -  į sritį, kurią valdo jos pačios dėsniai, 
sritį, kurioje visi iki šiol aptarti principai netinka, jei jų nemodifikuojame, 
netaikome su išlygomis.

Skirtumai tarp profesionalios ir mėgėjiškos terapijos didžiuliai ir reikš
mingi. Prieš trisdešimt keturiasdešimt metų prie šios diskusijos būtume ne
turėję ką pridurti. Šiandien tai padaryti būtina, nes psichologijos raida šia
me šimtmetyje, pradedant revoliucingais Freudo, Adlerio ir kt. atradimais, 
psichoterapiją iš nesąmoningo meno pavertė sąmoningai taikomu mokslu. 
Dabar yra tokių psichoterapinių priemonių, kurios automatiškai nepasiekia
mos geram žmogui, kuriomis pasinaudoti gali tik pakankamai intelektualūs 
asmenys, o šie, be to, dar buvo ir griežtai mokomi naudotis šiais naujais me
todais. Tai yra dirbtiniai, o ne spontaniški ar nesąmoningi metodai. Jų galima 
išmokyti tokiu būdu, kuris iš dalies nepriklauso nuo psichoterapeuto charak
terio struktūros.

Čia noriu kalbėti tik apie svarbiausią, revoliucingiausią iš šių metodų, 
t. y. įžvalgos suteikimą pacientui, arba padėjimą jam sąmoningai suvokti savo 
nesąmoningus troškimus, impulsus, draudimus ir mintis (genetinė analizė,
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charakterio analizė, pasipriešinimo analizė, perkėlimo analizė). Pirmiausia 
ši priemonė suteikia profesionaliam psichoterapeutui, kuris taip pat turi būti 
geras asmuo, milžinišką pranašumą prieš žmogų, kuris yra tik geras žmogus 
ir neišmano profesionalių metodų.

Kaip sužadinama tokia įžvalga? Iki šiol dauguma ją sužadinančių metodų 
ne kažin kiek pasistūmėjo toliau, negu ką sukūrė Freudas. Laisvų asociacijų me
todas, sapnų interpretavimas, kasdienių poelgių prasmės interpretavimas yra pa
grindiniai būdai, kuriais terapeutai padeda pacientui sąmoningai suprasti7. Jam 
po ranka dar kelios kitos galimybės, bet daug mažiau svarbios. Atsipalaidavimo 
metodas ir įvairūs metodai, kuriais sužadinama kokios nors formos disociacija, 
o paskui ja pasinaudojama, nėra tokie svarbūs kaip vadinamieji froidiškieji me
todai, nors ir juos būtų galima taikyti dažniau, negu tai daroma šiandien.

Šių metodų su tam tikromis išlygomis gali išmokti kiekvienas, kam pa
kanka intelekto ir ryžto išklausyti tinkamą mokymo kursą, kurį siūlo psichiat
rijos ir psichoanalizės institutai, klinikinės psichologijos aspirantūros skyriai 
ir 1.1. Tiesa, kaip ir galėjome tikėtis, jų taikymo efektyvumas individualiais 
atvejais skirsis. Vieni įžvalgos terapijos studentai atrodo esą apdovanoti ge
resne intuicija negu kiti.Taip pat galime įtarti, kad žmogus, kurį pavadinome 
gera asmenybe, sugebės pasinaudoti šiais metodais efektyviau negu terapeu
tas, kuris nėra tokia asmenybė. Visi psichoanalizės institutai reikalauja, kad 
jų studentai būtų asmenybės.

Freudas padarė ir dar vieną naują bei didį atradimą. Jis įžvelgė, kaip 
psichoterapeutui svarbu suprasti save. Nors psichoanalitikai pripažįsta, jog 
terapeutui būtina tokios rūšies įžvalga, kitų įsitikinimų psichoterapeutai nėra 
šito formaliai pripažinę. Tai klaida. Čia pateikta teorija suponuoja, kad bet 
kuri jėga, kuri gali padaryti terapeutą geresne asmenybe, padarys jį ir geresniu 
terapeutu. Padėti tai padaryti gali psichoanalizė ar kita gelminė terapeuto 
terapija. Jei kartais išgydyti nepasiseka, ji bent gali padėti terapeutui suprasti, 
kas apskritai gali jam grėsti, kokio pobūdžio yra svarbiausi jo paties konfliktai 
ir frustracijos. Tad analizuodamas pacientus, jis gali numatyti, kokį nepa
lankų spaudimą jam darys neišspręstos jo paties problemos ir neperkels jų į

7 Įvairių tipų grupinės terapijos daugiausia remiasi Freudo teorijomis ir metodais, tačiau 
žada praturtinti mūsų įžvalgos metodų repertuarą (i) šviečiamaisiais aiškinimo, tiesio
ginio informacijos perteikimo ir kt. metodais ir (2) šalina švelnesnių formų slopinimą 
klausantis, kaip kiti pacientai „išgarina“ tai, kas nuslopinta juose. Si diskusija reikšminga 
įvairioms elgesio terapijoms.
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pacientą. Nuolat turėdamas jas galvoje, psichoterapeutas įstengia protingai 
kontroliuoti galimus jų padarinius.

Kaip jau sakėme, anksčiau psichoterapeuto charakterio struktūra buvo 
kur kas svarbesnė už bet kokias jo skelbiamas teorijas, svarbesnė net už jo są
moningai taikytus metodus. Tačiau situacija vis smarkiau keičiasi profesiona
liajai terapijai darantis rafinuotesne. Per pastarąjį dešimtmetį ar porą dešimt
mečių bendrame gero terapeuto paveiksle jo charakterio struktūros svarba vis 
mažėjo ir neabejojamai ateityje toliau mažės, o jo pasirengimas, jo intelektas, 
jo taikomi metodai, jo teorijos nuolatos darėsi vis svarbesnės, ir galime ne
abejoti, kad ateis toks metas, kai metodai bus svarbiausi. Mes gyrėme senės 
žiniuonės taikytus psichoterapijos metodus dėl tos paprastos priežasties, kad 
anais laikais ji buvo vienintelė įmanoma psichoterapeute, ir dar dėl to, kad 
net dabar ir ateityje šie metodai visada svarbūs tai sričiai, kurią pavadinome 
mėgėjiška psichoterapija. Tačiau nebėra nei prasminga, nei pateisinama mes
ti monetą apsisprendžiant, ar kreiptis į kunigą, ar į psichoanalitiką. Geras 
profesionalus psichoterapeutas toli pralenkė intuityvų gelbėtoją.

Galime tikėtis, kad ne tokioje tolimoje ateityje, ypač jeigu tobulės visuo
menė, į profesionalų terapeutą nereikės kreiptis ieškant padrąsinimo, paramos 
ir patenkinti kitus poreikius, nes tai mums suteiks mūsų artimieji, neprofe
sionalūs terapeutai. Individas kreipsis į profesionalą dėl tokių negalavimų, 
kurių nebeaprėpia paprasta poreikių patenkinimo terapija ar atsipalaidavimo 
terapija, bet kuriuos galima gydyti tik taikant profesionalius metodus, kurių 
neišmano nespecialistai.

Paradoksalu, bet iš anksčiau išdėstytų teorijų gali kilti ir visai priešinga iš
vada. Jei palyginti sveikus žmones terapija gali paveikti daug lengviau, tai visai 
įmanoma, kad, užuot skyrus profesionalaus terapeuto laiką nesveikiausiems, 
daug jo bus skiriama sveikiausiems, pasikliaujant paprasta logika, kad verčiau 
patobulinti dešimt žmonių negu vieną, ypač jei šie kiti yra svarbiausi neprofesio
nalūs terapeutai -  turiu galvoje mokytojus, socialinius darbuotojus, gydytojus. 
Tokių pavyzdžių matome vis daugiau. Patyrę psichoanalitikai ir egzistenciniai 
analitikai daug savo laiko skiria jaunų terapeutų mokymui, jų įgūdžių ugdymui 
ir jų analizei. Dabar taip pat labai įprasta, kad terapeutas moko gydytojus, so
cialinius darbuotojus, psichologus, slauges, dvasininkus ir mokytojus.

Užbaigiant įžvalgos terapijos temą, manau, reikėtų pašalinti dichotomiją, 
kurią iki šiol tarėme egzistuojant tarp įžvalgos ir poreikių patenkinimo. Grynai 
kognityvinė ar racionalistinė įžvalga (šaltas, neemocionalus žinojimas apie ką
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nors) yra viena, žmogaus organizmo įžvalga - kita. Visiška įžvalga, apie kurią 
kartais prabyla froidininkai, yra pripažinimas fakto, kad vien savo simptomų 
pažinimas, netgi papildytas žinojimu, iš kur jie kyla ir kokį dinaminį vaidmenį 
vaidina šiuolaikinėje psichikos ekonomikoje, savaime dažnai negydo. Kartu 
būtina ir emocinė patirtis, tikras patirties išgyvenimas iš naujo, katarsis, reak
cija. Būtent visiška įžvalga yra ne tik kognityvinė, bet ir emocinė patirtis.

Siek tiek subtilesnis yra teiginys, kad ši įžvalga dažnai būna konatyvinė, 
patenkinanti poreikius, tačiau kartais ir apvilianti patirtis, tai tikras jausmas, 
kad tave myli, apleidžia, niekina, atstumia ar saugo. Tad emocijas, apie kurias 
kalba analitikai, geriau laikyti reakcija į praregėjimą -  pavyzdžiui, kad tėvas 
tikrai mylėjo, ir tarsi gyvą išgyventi dvidešimt vienerių metų senumo patirtį, iš
stumtą ar iki šiol suprastą klaidingai, arba staiga suvokti, iš tikrųjų vėl patiriant 
atitinkamą emociją, kad nekentei motinos, nors visuomet tareisi ją mylįs.

Šią turtingą patirtį, vienu metu kognityvinę, emocinę ir konatyvinę, ga
lėtume vadinti ir organizmo įžvalga. O kas, jei tariame, kad pirmiausia tyri
nėjome emocines patirtis? Vėlgi mums reikėtų vis labiau plėsti patirtį, kad ji 
apimtų kuo daugiau konatyvinių elementų, kol pagaliau susivoktume kalbą 
apie organizmo arba holistinę emociją ir 1.1. Tas pat pasakytina ir apie ko
natyvinę patirtį, ji irgi turėtų išsiplėtoti į visapusišką viso organizmo patirtį. 
Paskutinis žingsnis būtų suvokti, kad tarp organizmo įžvalgos, organizmo 
emocijos ir organizmo valios išraiškos nėra skirtumo, kad juos atskiria tik 
tyrinėtojo žvilgsnis, o pradinės dichotomijos aiškiai pasirodys esančios per
nelyg atomistinio požiūrio į šį dalyką sukurti artefaktai.

SAVITERAPIJ A, KOGNITYVINĖ TERAPIJA

Viena iš čia pateiktos teorijos implikacijų yra tai, kad saviterapija vienu metu 
siūlo ir daugiau galimybių, ir primeta didesnius suvaržymus, negu buvo pa
prastai manoma. Jei kiekvienas žmogus išmoktų įžvelgti, ko jam trūksta, iš
moktų pažinti pamatinius savo troškimus, išmoktų nors bendrais bruožais 
pažinti simptomus, rodančius, kad pamatiniai troškimai nepakankamai pa
tenkinti, jis galėtų sąmoningai mėginti pašalinti šiuos trūkumus. Galėtume 
sakyti, kad, pasak šios teorijos, daugumai žmonių suteikta didesnė, negu jie 
mano, galimybė patiems išsigydyti nuo gausybės nesunkių negalavimų, kurie 
tokie įprasti mūsų visuomenėje. Meilė, saugumas, priklausomybės jausmas ir 
kitų žmonių rodoma pagarba yra beveik panacėja, kai sutrikimai tėra.situaci-
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niai, ir net kai kurių ne itin sunkių charakterio sutrikimų atvejais. Jei individas 
žino, kad jis turi teisę j meilę, pagarbą, savigarbą ir 1.1., jis pats sąmoningai gali 
jų ir susirasti. Tikriausiai visi pritars, kad siekti šių dalykų sąmoningai kur kas 
geriau ir efektyviau negu stengtis nesąmoningai kompensuoti jų trūkumą.

Tačiau tuo pat metu, kai tokia viltis siūloma gana nemenkai grupei in
dividų, kai jiems suteiktos didesnės saviterapijos galimybės, negu paprastai 
manyta esant galima, vis tiek lieka ir tokių problemų, kurios neišvengiamai 
turi paskatinti juos kreiptis pagalbos tik j profesionalą. Sunkių charakterio 
sutrikimų ar egzistencinių neurozių atvejais, norint pacientui padėti rimčiau, 
absoliučiai būtina suprasti tas dinamiškas jėgas, kurios sukelia, spartina ir 
palaiko sutrikimą, o ne vien sušvelninti jo negalavimą. Kaip tik čia turėtų 
būti panaudotos visos priemonės, kurios būtinos norint pažadinti sąmoningą 
įžvalgą; priemonės, kurių iki šiol nėra kuo pakeisti ir kurias šiuo metu nau
doja tik profesionaliai parengti psichoterapeutai. Kai diagnozuojamas didelis 
negalavimas, pagalba, kurią gali suteikti neprofesionalas ar sena žiniuonė, 
devyniais iš dešimties atvejų visiškai nenaudinga, ypač jei norima visiškai iš
gyti. Tai ir yra esminis saviterapijos ribotumas8.

GRUPINE TERAPIJA:
ASMENYBINIO AUGIMO GRUPĖS

Mūsų požiūrio į psichoterapiją paskutinė implikacija būtų ta, kad reikėtų pa
garbiau žvelgti į grupines terapijas beiT-grupes, etc. Mes taip smarkiai pabrėžė
me, kad psichoterapija ir asmenybinis augimas yra tarpasmeninis ryšys, kad jau 
a priori turėtume jausti, jog perėjimas nuo porų prie didesnių grupių, ko gero, 
būtų naudingas. Jei paprastą terapiją galima suprasti kaip miniatiūrinę idealią 
dviejų asmenų visuomenę, tai grupinę terapiją galima laikyti miniatiūrine de
šimties asmenų idealia visuomene. Motyvacija eksperimentuoti su grupine te
rapija jau ir taip pakankamai stipri, pavyzdžiui, tai laiko ir pinigų taupymas, tai

Po to, kai šitai jau buvo parašyta, pasirodė įdomios Horney (200) ir Farrow (127) knygos 
apie savianalizę. Jose teigiama, kad individas savo paties pastangomis gali įgyti tokios 
pat rūšies -  tik ne tokio masto -  įžvalgą, kokią pasiekia profesionali analizė. Dauguma 
analitikų to neneigia, tačiau laiko tai praktiškai neįgyvendinamu dalyku, kadangi tokiu 
atveju reikėtų ypatingo paciento potraukio, kantrybės, drąsos bei atkaklumo. Panaši min
tis, manau, nuskamba ir kitose asmenybės raidos temoms skirtose knygose (63, 189, 365, 
366,368, 374, 415,446).Jos,žinoma,gali būti naudingos, tačiau didžiulių transformacijų 
nėra ko tikėtis be profesionalo arba „dvasios vadovo“, guru ar vado ir 1.1, pagalbos.
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platesnis psichoterapijos prieinamumas vis didesniam pacientų skaičiui. Be to, 
dabar jau ir empiriniai duomenys rodo, kad grupinė terapija ir specialios T-gru- 
pės įstengia padaryti tai, ko negali individuali psichoterapija. Jau žinome, kad 
labai nesunku atsikratyti unikalumo, izoliacijos, kaltės ar nuodėmės jausmo, kai 
pacientai išsiaiškina, jog ir kiti grupės nariai padaryti iš to paties molio, jog jų 
tikslai, jų konfliktai, jų pasitenkinimas ir nepasitenkinimas, jų slapti impulsai ir 
mintys atrodo beveik universalūs pažvelgus į visuomenę apskritai.Tai sumažina 
tokių užslėptų konfliktų ir impulsų psichopatogeninį poveikį.

Reali praktika sukūrė ir dar vieną terapinį lūkestį. Individuali psicho
terapija moko pacientą užmegzti gerą žmogišką santykį bent su vienu indi
vidu -  terapeutu. Tad tikimasi, kad jis gali perkelti šį sugebėjimą į visą savo 
socialinį gyvenimą. Dažnai jis tai pajėgia, bet kartais — ne. Grupinė terapija 
ne tik jį išmoko, kaip įtvirtinti tokį gerą santykį bent su vienu asmeniu, bet iš 
tikrųjų, stebimas terapeuto, jis pritaiko šį savo gebėjimą ir visai kitų asmenų 
grupei. Jau sukaupti atliktų eksperimentų duomenys jei ir neapstulbina, tai 
tikrai padrąsina. ^

Ir dėl to, kad jau esama tokių empirinių duomenų, ir dėl išvadų, kurias 
padaryti leidžia mūsų teorija, turėtume raginti daugiau tyrinėti grupinę psi
choterapiją, ir ne vien todėl, kad tai daug žadantis postūmis profesionaliajai 
psichoterapijai, bet ir todėl, kad tokie eksperimentai gerokai praturtins mūsų 
bendrąją psichologijos teoriją ir net papildys mūsų platesnę socialinę teoriją.

Tas pat pasakytina ir apie T-grupes, esminės akistatos grupes, jautru
mo ugdymo ir visų kitų rūšių grupes, šiuo metu priskiriamas asmenybinio 
augimo grupėms arba afektyvaus ugdymo seminarams bei darbo grupėms. 
Šios grupės, nors ir visiškai besiskiriančios taikomomis procedūromis, ga
lima sakyti, turi tą patį tolimą tikslą kaip ir kitos psichoterapijos, t. y. savęs 
aktualizavimą, visišką žmogiškumo išskleidimą, rūšies atstovo ir asmenybės 
potencijų geresnį panaudojimą, ir 1.1. Kaip ir visa psichoterapija, šios grupės, 
kai joms vadovauja išmanantys žmonės, gali daryti stebuklus. Bet jau turime 
pakankamai patirties, kad žinotume, jog netikusiose rankose jos nenaudingos 
ar net žalingos. Tad į tai dar teks gerokai pasigilinti. Žinoma, ši išvada ne
stebina, nes tą patį juk galima pasakyti apie chirurgus ir visų kitų sričių pro
fesionalus. Be to, dar nesame išsprendę ir problemos, kaip neprofesionalui ar 
mėgėjui pasirinkti kompetentingą psichoterapeutą (arba gydytoją, dantistą, 
guru, vadovą, mokytoją) ir kaip jam išvengti nekompetentingo.



Šešioliktas skyrius

N O R M A L U M A S ,  SVEI KAT A  
IR VERTYBĖS

Žodžiai „normalus“ ir „nenormalus“ turi tiek daug skirtingų prasmių, kad pa
tys beveik prarado vertę. Šiandien psichologai ir psichiatrai smarkiai linksta 
šiuos labai bendrus žodžius pakeisti konkretesnėmis sąvokomis, telpančiomis 
į šias bendresnes. Kaip tik tai ir ketinu padaryti šiame skyriuje.

Apskritai mėginimai apibrėžti normalumą buvo arba statistiniai, arba 
siejami su kultūra, arba biologiniai-medicininiai. Tačiau tai tik formalūs api
brėžimai, tinkami pokalbiui draugijoje, arba „sekmadieniniai“, o ne kasdieniai 
apibrėžimai. Neformali šio žodžio prasmė yra tokia pat konkreti kaip ir pro
fesinių terminų. Dauguma žmonių, klausdami „kas yra normalu?“, galvoje turi 
kažką kita. Daugumai, net ir profesionalams neformaliomis jų gyvenimo aki
mirkomis, tai yra vertybių klausimas, ir faktiškai taip klausiame, ką turėtume 
vertinti, kas mums gera ir bloga, dėl ko reikėtų jaudintis, dėl ko turėtume jaus
tis kalti ar teisūs. Šio skyriaus pavadinimą nutariau interpretuoti tiek mėgė
jiška, tiek profesionalia prasme. Man susidaro įspūdis, kad daugelis šios srities 
profesionalų elgiasi lygiai taip pat, nors dažniausiai to nepripažįsta. Nemažai 
diskutuota dėl to, ką turėtų reikšti normalumas, tačiau tik gana nedaug -  dėl 
to, ką jis reiškia kontekste, normaliame pokalbyje. Savo psichoterapiniame 
darbe visuomet interpretuodavau normalumo ir nenormalumo klausimą atsi
žvelgdamas į kalbančiojo, o ne į profesinį kontekstą. Kai motina klausia mane, 
ar jos vaikas normalus, aš suprantu, kad ji klausia, ar jai jaudintis, ar ne, ar ji 
turėtų imtis kokių ypatingesnių priemonių savo vaiko elgesiui kontroliuoti, 
ar jai tiesiog žvelgti į jį atlaidžiau, nesijaudinant. Kai po paskaitos klausytojai 
mane klausdavo apie seksualinio elgesio normalumą ir nenormalumą, aš jų 
klausimą suprasdavau lygiai taip pat ir mano atsakymas dažnai implikuodavo 
arba „dėl šito reikėtų susirūpinti“, arba „dėl šito nėra ko jaudintis“.

Manau, kad pastaruoju metu psichoanalitikai, psichiatrai ir psichologai 
vėl iš naujo susidomėjo šia problema būtent dėl to, jog jie jaučia, kad tai ir yra
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didysis vertybių klausimas. Pavyzdžiui, kai Erichas Frommas kalba apie ne
normalumą, jis perkelia jį j gerumo, troškimų ir vertybių kontekstą. Taip vis 
dažniau elgiasi ir kiti šios srities autoriai. Tokios rūšies darbas tiek dabar, tiek 
ir kurį laiką anksčiau nedviprasmiškai reiškė pastangas sukurti vertybių psi
chologiją, kuri galėtų padėti kaip praktinis vadovas eiliniams žmonėms ir kaip 
teorinė atskaitos sistema -  filosofijos profesoriams ir kitiems profesionalams.

Pasakysiu dar daugiau. Daugelis šių psichologų visas minėtas pastangas 
vis labiau pripažįsta esant mėginimu (dažniausiai) padaryti tai, ką mėgino pa
daryti oficialiosios religijos ir neįstengė, tai yra pasiūlyti žmonėms žmogaus 
prigimties santykio su ja pačia, su kitais žmonėmis, su visuomene, su pasauliu 
apskritai sampratą, duoti atskaitos sistemą, kuri padėtų jiems susivokti, kada 
jie turi jaustis kalti, o kada neturėtų jausti kaltės. Būtent mes kuriame tai, 
kas prilygsta mokslinei etikai. Norėčiau, kad viskas, apie ką kalbėsiu šiame 
skyriuje, būtų suprasta kaip judėjimas būtent šia kryptimi.

NORMALUMO APIBRĖŽIMAI

Prieš imdamiesi šios svarbios temos, pirmiausia žvilgtelėkime į tuos įvairius 
profesionalų mėginimus apibūdinti ir apibrėžti normalumą, nors šie mėgini
mai nebuvo sėkmingi.

i. Statistinės žmogaus elgesio apžvalgos paprasčiausiai mus informuo
ja apie tai, kokia yra būklė ir kas iš tikrųjų yra, tad jose jokio vertinamojo 
elemento iš viso neturėtų būti. Laimė, dauguma žmonių, net mokslininkai, 
tiesiog nėra pakankamai stiprūs, kad atsispirtų pagundai pritarti tam, kas vi
dutiniška, kas labiausiai įprasta ir dažniausiai pasitaiko, ypač mūsų kultūroje, 
kuri taip palaiko vidutinį žmogų. Pavyzdžiui, puiki Kinsey’aus seksualinio el
gesio apžvalga ypač vertinga dėl joje pateikiamos neapdorotos informacijos. 
Tačiau daktaras Kinsey’us ir kiti tiesiog negali nekalbėti apie tai, kas yra nor
malu (t. y. pageidaujama). Mūsų visuomenėje vidutinio žmogaus seksualinis 
gyvenimas yra liguistas ir patologinis (psichiatro požiūriu). Tačiau dėl to jis 
netampa pageidaujamas ar sveikas. Reikėtų išmokti, kalbant apie vidutiniš
kumą, ir vadinti tai vidutiniškumu.

Kitas pavyzdys -  Gesello sudaryta kūdikio normalios raidos lentelė, kuri 
iš tiesų naudinga mokslininkams ir gydytojams. Tačiau daugelis motinų lin-
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kusios jaudintis, jeigu jų kūdikio raida vėluoja palyginti su vidurkiu, jei jis 
vėliau pradeda vaikščioti ar gerti iš puodelio, tarsi tai būtų itin blogai ar baisu. 
Akivaizdu, kad sužinoję, kas yra vidutiniška, dar turėtume paklausti: „Ar mes 
trokštame to, kas vidutiniška?“

2. Žodis „normalus“ dažnai vartojamas kaip nesąmoningas to, kas tra
diciška, įprasta ar konvencionalu, sinonimas ir paprastai tradiciškumą jis ap
gaubia pritarimo skraiste. Prisimenu, kiek šurmulio sukėlė moterų rūkymas 
tais laikais, kai mokiausi koledže. „Tai nenormalu“, -  pareiškė mūsų moterų 
dekanė ir uždraudė moterims rūkyti. Tuo metu koledžo studentėms buvo 
nenormalu ir mūvėti kelnes ar pasirodyti viešai susikibus rankomis. Žinoma, 
ji norėjo pasakyti: „Tai netradiciška“, ir tai buvo šventa tiesa, tačiau jai tai 
reiškė: „Tai nenormalu, liguista, iš esmės patologiška“, o tai buvo visiškai ne
teisinga. Po kelerių metų tradicijos pasikeitė ir ji prarado savo postą, kadangi 
per tą laikąs įpročiai tapo „nenormalūs

3. Vienas iš tokios vartosenos variantų yra apgaubti tradiciją teologiniu 
pritarimu. Vadinamosios šventosios knygos labai dažnai interpretuojamos 
kaip nustatančios elgesio normas, tačiau mokslininkai tiek pat mažai kreipia 
dėmesio į šias tradicijas kaip ir į kitas.

4. Pagaliau kultūrinį sąlygotumą taip pat galima traktuoti kaip pasenusį 
normalumo, trokštamumo, gerumo ar sveikumo apibrėžimo šaltinį. Žinoma, 
antropologai iš pradžių padarė mums didžiulę paslaugą padėdami mums su
vokti mūsų etnocentrizmą. Kaip kultūra mes stengėmės absoliučiais ir visai 
rūšiai tinkamais kriterijais padaryti įvairius vietinės kultūros įpročius, tokius 
kaip kelnių mūvėjimas, karvės, o ne šuns mėsos valgymas. Platesnės ir sub
tilesnės etnologinės teorijos išsklaidė daugelį tokių sampratų ir jau visuotinai 
pripažįstama, kad etnocentrizmas kelia rimtą pavojų. Šiandien kalbėti visos 
rūšies vardu neturi teisės nė vienas, neišmanantis kultūros antropologijos ir 
nesusipažinęs su tuzinu ar bent pustuziniu kultūrų, kad galėtų pakilti virš 
savosios kultūros ar stebėti ją iš šalies ir šitaip sugebėtų įvertinti žmonių rūšį 
kaip rūšį, o ne kaip kaimyninę grupę.

5. Pagrindinė šios klaidos versija yra gerai prisitaikiusio žmogaus idėja. 
Skaitytojas neprofesionalas gali suglumti sužinojęs, kokie priešiški psicholo
gai pasidarė šiai, atrodytų, protingai ir akivaizdžiai idėjai. Pagaliau juk kiek
vienas nori, kad jo vaikai gerai prisitaikytų, taptų grupės dalimi, būtų populia
rūs, kad jais žavėtųsi ir juos mylėtų bendraamžiai. Didysis klausimas yra toks:
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„Prisitaikęs -  prie kokios grupės?“ Nacių, nusikaltėlių, įstatymo laužytojų, nar
komanų? Populiarus tarp ko? Kas juo turėtų žavėtis? Puikioje H. G. Wellso 
apysakoje Aklinų slėnis, kur visi akli, neprisitaikęs yra regintysis.

Prisitaikymas reiškia pasyvų savęs formavimą taip, kad pritaptume prie 
savo kultūros, prie išorinės aplinkos. Bet kas, jei, tarkime, mūsų kultūra ne
sveika? Arba kitas pavyzdys: mes pamažu išmokstame neskubėti iš anksto 
smerkti nepilnamečių nusižengėlių kaip neišvengiamai blogų ar nepageidau
jamų psichiatrijos požiūriu. Nusikalstamumas, nusižengiamumas ir blogas 
vaikų elgesys kartais gali reikšti psichiatriniu ir biologiniu požiūriu teisėtą 
maištą prieš išnaudojimą, neteisingumą ir nesąžiningumą.

Prisitaikymas yra veikiau pasyvus negu aktyvus procesas; jo idealą turbūt 
įkūnija karvė ar vergas, ar bet kas kitas, kas gali būti laimingas neturėdamas 
individualybės, net, pavyzdžiui, gerai prisitaikęs lunatikas ar kalinys.

Toks nepaprastas aplinkos sureikšminimas implikuoja begalinį žmogaus 
plastiškumą bei lankstumą ir visišką tikrovės nekintamumą. Tad jis yra status 
quo ir fatalizmo išraiška. Be to, tokia nuostata klaidinga. Žmonės nėra iki be
galybės plastiški, o tikrovę galima keisti.

6. Visiškai kitokiai tradicijai priklauso medicininis-klinikinis paprotys 
žodį „normalus“ taikyti tais atvejais, kai nėra pakenkimų, ligos ar akivaiz
daus funkcinio sutrikimo. Vidaus ligų gydytojas, stropiai apžiūrėjęs pacientą 
ir neįstengęs rasti jokių fizinių sutrikimų, sakys, kad pacientas normalus, nors 
šiam ir toliau skauda. Vidaus ligų gydytojas tiesiog turi galvoje štai ką: „Savo 
metodais negaliu išsiaiškinti tavo negalavimo“.

Gydytojas, turintis šiokį tokį psichologinį pasirengimą, vadinamasis psi- 
chosomatikas, gali įžvelgti daugiau, tad ir žodį „normalus“ jis bus linkęs ištarti 
rečiau. Psichoanalitikas apskritai pasakys, kad nė vienas nesame normalus tuo 
požiūriu, jog nė vienas nesame visiškai sveikas. Kitaip sakant, nėra nė vieno be 
dėmės. Tai gana teisinga, bet ir vėl ne itin mums padeda ieškoti etiškumo.

NAUJOS NORMALUMO SAMPRATOS
Kas užima šių įvairių koncepcijų, kurias išmokome atmesti, vietą? Naujoji 
atskaitos sistema, kuri man rūpi šiame skyriuje, dar tik plėtojama ir kuriama. 
Negalima sakyti, kad ją jau aiškiai įžvelgiame ar kad ją šiuo metu galėtume 
patikimai pagrįsti nenuginčijamais įrodymais. Sąžininga apibūdinti ją vei
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kiau kaip lėtai besiformuojančią sampratą ar teoriją, kuri atrodo vis įtikina
mesnė kaip tikroji būsimos raidos kryptis.

Konkrečiai mano pranašystė ar spėjimas, kaip rutuliosis normalumo 
idėja, yra tokia, kad netrukus bus sukurta tam tikros formos apibendrintos, 
visai rūšiai būdingos psichologinės sveikatos teorija, kuri bus tinkama vi
siems žmonėms, kad ir kokiai kultūrai ar epochai jie priklausytų. Tai vyksta 
tiek empiriniu, tiek teoriniu lygiu. Šią naujos mąstymo formos plėtrą spartina 
nauji faktai, nauji duomenys, apie kuriuos kalbėsiu vėliau.

Druckeris (113) pateikė tezę, kad Vakarų Europoje nuo krikščionybės 
pradžios dominavo kokios keturios viena po kitos skelbtos idėjos ar sampra
tos, kokiais būdais reikėtų siekti individualios laimės ir gerovės. Visos šios 
sampratos arba mitai tam tikrą žmogaus tipą laikė idealu ir paprastai aiškin
davo, kad jei tik individai šio idealo siektų, jie tikrai susikurtų laimę ir gerovę. 
Viduramžių idealas buvo dvasingas žmogus, Renesanso laikais -  intelektua
las. Vėliau, susiformavus kapitalizmui ir marksizmui, idealiajame mąstyme 
ėmė vyrauti ekonomiškasis žmogus. Visai neseniai, ypač fašistinėse šalyse, jau 
buvo galima kalbėti apie panašų paralelinį herojiškojo žmogaus mitą (hero
jiškojo būtent Nietzsche s supratimu).

Dabar atrodo, lyg visi šie mitai žlugo ir dabar užleidžia kelią naujam 
mitui, kuris lėtai formuojasi pažangiausių mąstytojų ir šios temos tyrinėtojų 
protuose ir kuris, kaip pagrįstai galėtume tikėtis, suklestės per artimiausią 
dešimtmetį ar porą. Būtent tai psichologiškai sveiko žmogaus arba eupsichi- 
nio žmogaus samprata; šis žmogus taip pat faktiškai yra „natūralus“ žmogus. 
Tikiuosi, kad ši samprata paveiks mūsų epochą taip pat iš esmės, kaip ir 
Druckerio minėtosios sampratos.

Leiskite dabar man trumpai ir pirmiausia dogmatiškai išdėstyti šios 
naujai besirutuliojančios psichologiškai sveiko žmogaus sampratos esmę. 
Pirmiausia ir svarbiausia yra tvirtas įsitikinimas, kad žmogus turi esminę 
prigimtį, tam tikrą psichologinės struktūros karkasą, kurį galima tyrinėti ir 
aptarinėti lygiai taip pat, kaip jo fizinę struktūrą, kad jam būdingi poreikiai, 
sugebėjimai bei polinkiai, kurie iš dalies turi ir genetinį pagrindą; vieni iš 
jų būdingi visai žmonių rūšiai nepaisant kultūrinių skirtumų, kiti -  unika
lūs, būdingi tik konkrečiam individui. Šie pamatiniai poreikiai patys savaime 
yra veikiau teigiami arba neutralūs negu blogi. Antra, ši nauja samprata bus 
grindžiama ir įsitikinimu, kad visiškas sveikumas bei normalumas, taip pat
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pageidaujama raida yra šios žmogaus prigimties aktualizavimas, šių potencijų 
realizavimas, tokios brendimo tendencijos, kurias diktuoja ši paslėpta, slapta, 
beveik neįžvelgiama esminė prigimtis, veikiau augimas iš vidaus, o ne forma
vimas iš išorės. Trečia, dabar jau aiškiai matyti, kad psichopatologiją daugiau
sia sukelia žmogaus esminės prigimties neigimas, frustracija ar iškreipimas. 
Kas šios sampratos požiūriu yra gera? Viskas, kas palanku šiai trokštamai 
raidai aktualizuojant vidinę žmogaus prigimtį. Kas bloga ar nenormalu? Vis
kas, kas frustruoja, stabdo arba neigia esminę žmogaus prigimtį. Kas psicho- 
patologiška? Viskas, kas trukdo, frustruoja ar iškreipia savęs aktualizavimo 
eigą. Kas yra psichoterapija, arba, sakykime, bet kokia augimo terapija? Visos 
visų rūšių priemonės, padedančios sugrąžinti žmogų į savęs aktualizavimo ir 
raidos kelią, kurį nurodo vidinė jo prigimtis.

Iš pradžių ši samprata smarkiai primena jau girdėtas Aristotelio ir 
Spinozos idėjas. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad ši nauja samprata turi daug 
bendra su senesnėmis filosofijomis. Tačiau taip pat dera nurodyti, kad apie 
tikrąją žmogaus prigimtį mes žinome kur kas daugiau, negu Aristotelis ir 
Spinoza. Bent jau žinome pakankamai, kad galėtume įžvelgti jų klaidas ir 
trūkumus.

Pirma, tas žinias, kurių šie senieji filosofai stokojo ir todėl jų teorijos ne
išvengė fatališkų trūkumų, atskleidė įvairios psichoanalizės mokyklos. Ypač 
dinaminės psichologijos atstovai, nors taip pat ir zoopsichologai bei kiti, pa
teikė mums kur kas nuodugnesnę žmogaus motyvacijos, ypač nesąmoningos 
motyvacijos, sampratą. Antra, dabar mes jau kur kas daugiau žinome apie 
psichopatologiją ir psichopatologijos kilmę. Galiausiai daug sužinojome iš 
psichoterapeutų, ypač iš diskusijų apie psichoterapijos procesus ir tikslus.

Visa tai leidžia pasakyti, kad galime pritarti Aristoteliui, kad gerai gy
venti reiškia sutarti su tikrąja žmogaus prigimtimi, bet reikia pridurti, kad 
apie tikrąją žmogaus prigimtį jis paprasčiausiai žinojo nepakankamai. Vie
nintelis metodas, kuriuo remdamasis Aristotelis galėjo apibrėžti šią esmi
nę prigimtį arba įgimtą žmogaus prigimties struktūrą, buvo atidžiai stebė
ti aplinką, tyrinėti žmones, stebėti, kokie jie yra. Tačiau jei tyrinėtojas stebi 
žmones tik išoriškai, o Aristotelis tik tai galėjo daryti, galų gale vis tiek turi 
prieiti statišką žmogaus prigimties sampratą. Aristotelis galėjo padaryti vie
nintelį dalyką -  sukurti savosios kultūros, konkretaus jo laiko gero žmogaus 
paveikslą. Prisimename, kad šioje gero gyvenimo sampratoje Aristotelis be
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išlygų pritarė vergijai ir padarė fatališką klaidą manydamas, jog vien dėl to, 
kad žmogus yra vergas, vergavimas yra tikroji jo prigimtis, tad vergija jam 
yra gėris. Toks teiginys visiškai atskleidžia, kaip nepatikima kliautis vien iš
oriniu stebėjimu mėginant sukurti gero žmogaus arba normalaus žmogaus, 
arba sveiko žmogaus sampratą.

NAUJESNIŲ IR SENESNIŲ SAMPRATŲ SKIRTUMAI

Manau, kad jeigu man reikėtų viena fraze apibūdinti kontrastą tarp Aristo
telio teorijos ir šiuolaikinių Goldsteino, Frommo, Horney, Rogerso, Būhle- 
rio, May’aus, Grofo, Dabrowskio, Murray’aus, Suticho, Bugentalo, Allporto, 
Franklio, Murphy’io, Rorschacho ir daugelio kitų autorių sampratų, aš teig
čiau, kad pagrindinis skirtumas yra tas, jog dabar jau galime matyti ne tik tai, 
kas žmogus yra, bet ir tai, kuo jis gali tapti. Tai reiškia, kad galime matyti ne 
tik išorę, ne tik tikrovę, bet ir potencijas. Dabar geriau žinome, kas žmoguje 
užslėpta, kas glūdi nuslopinta, paneigta, neįžvelgiama. Dabar mes, užuot pa
sikliovę vien išoriniais stebėjimais, tuo, kas yra, jau sugebame tikrąją žmogaus 
prigimtį įvertinti pagal jo galimybes, potencijas, pagal tai, kokį aukščiausią 
išsivystymą jis gali pasiekti. Šį požiūrį galima apibendrinti taip: istorija prak
tiškai visada įkainodavo žmogaus prigimtį per pigiai.

Dar vienas mūsų pranašumas prieš Aristotelį yra tas, jog iš tų pačių di
naminės psichologijos atstovų mes sužinojome, kad neįmanoma savęs rea
lizuoti vien intelektu ar racionalumu. Prisimename, kad Aristotelis buvo 
sudaręs žmogaus gebėjimų hierarchiją, kurioje aukščiausią vietą užėmė pro
tas. Su ja neišvengiamai derėjo samprata, kad protas prieštarauja, kaunasi 
ar konfliktuoja su žmogaus emocine ir instinktoidine prigimtimi. Tačiau iš 
psichopatologijos ir psichoterapijos studijų sužinojome, kad turėtume gero
kai pakoreguoti savo psichologinio organizmo sampratą, vienodai pagarbiai 
vertinti racionalumą, emocionalumą ir konatyvinį, trokštantį bei stumiantį 
mūsų prigimties aspektą. Negana to, empiriniai sveiko žmogaus tyrimai at
skleidė, kad šie aspektai vienas su kitu nesikerta, kad šie žmogaus prigim
ties aspektai nebūtinai yra antagonistiški, kad jie gali „bendradarbiauti“ ir 
būti sinergiški. Sveikas žmogus yra vientisas, galėtume sakyti -  integruotas, 
o neurotikas -  susipykęs su savimi, jo protas kaunasi su jo emocijomis. Šio
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suskilimo rezultatas buvo tai, kad ne tik emocinis ir konatyvinis gyvenimas 
buvo klaidingai suprastas ir klaidingai apibrėžtas, bet dabar jau suvokiame, 
kad ir ta racionalumo samprata, kurią paveldėjome iš praeities, taip pat yra 
klaidingai suprantama ir klaidingai apibrėžiama. Kaip sakė Erichas From- 
mas: „Protas, tapdamas sargybiniu, uoliai sergstinčiu savo kalinį, žmogaus 
prigimtį, įkalino pats save, ir šitaip buvo suluošinti abu žmogaus prigimties 
aspektai -  protas ir emocijos“ (148). Visi turime sutikti su Frommu, kad savęs 
realizavimas yra ne vien mąstymo aktai, tai veikiau visos žmogaus asmenybės 
realizavimas, apimantis ne tik jo intelektinių, bet ir emocinių bei instinktinių 
galių aktyvią raišką.

Turėdami patikimų žinių, kuo žmogus gali būti tam tikromis sąlygomis,’ 
kurias išmokome vadinti geromis, taip pat manydami, kad jis yra laimingas, 
ramus, pripažįstąs save, nekankinamas kaltės, susitaikęs su savimi tik tada, 
kai realizuoja save ir tampa tuo, kuo gali būti, galime pagrįstai samprotauti 
ir apie tai, kas gera ir teisinga, apie tai, kas bloga ir neteisinga, o kartu ir apie 
tai, kas pageidautina ir nepageidautina.

Jei profesionalus filosofas paprieštarautų: „Kaip įrodytumėte, kad geriau 
būti laimingam negu nelaimingam?“, net ir į tokį jo klausimą galėtume at
sakyti empiriškai, nes stebėdami žmones pakankamai įvairiomis sąlygomis 
matome, kad jie patys, o ne stebėtojas spontaniškai pasirenka būti laimingi, 
o ne nelaimingi, kad jie pasirenka malonumą, o ne skausmą, ramybę, o ne 
nerimą. Trumpai sakant, žmonės veikiau renkasi sveikatą negu ligą, kai visos 
kitos sąlygos vienodos (su sąlyga, kad jie rinksis patys, kad jie nebus itin ne
sveiki ir kad sąlygos bus tokios, kokias aptarsiu vėliau).

Taip atsakoma ir į įprastą filosofų priekaištą dėl gerai mums pažįstamų 
vertybinių teiginių apie priemones ir tikslus. (Jei siekiate tikslo x, turite pri
taikyti priemones y. „Turite vartoti vitaminus, jei norite ilgiau gyventi.“) Da
bar į šį teiginį jau žvelgiame kitaip. Mes empiriškai žinome, ko žmonių rūšis 
nori -  būtent meilės, saugumo, skausmo nebuvimo, laimės, ilgiau gyventi, 
pažinti ir 1.1. Tuomet galėtume sakyti ne „Jei trokštate būti laimingi, tai...“, 
bet „Jei esate sveikas žmonių rūšies narys, tai...“

Visa tai tiesa tuo pačiu empiriniu požiūriu, kaip teisingi ir tokie mūsų 
teiginiai, kad šuo mieliau ėda mėsą nei salotas, kad auksiniam karosui reikia 
šviežio vandens, kad gėlės klesti saulėje. Aš tvirtai manau, kad visi šie mūsų 
teiginiai yra aprašomieji, moksliniai, o ne grynai normatyviniai. (Esu pa
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siūlęs terminą žodžiai lydiniai, kai žodis yra vienu metu ir aprašomasis, ir 
normatyvinis, 314.)

Dar vienas kitas žodis mano kolegoms filosofams, kurie griežtai skiria 
tai, kas mes esame ir kas turime būti. Aš norėčiau jiems pasiūlyti tokią for
muluotę: tai, kuo mes galime būti = tam, kuo mes turime būti. Atkreipkime 
dėmesį į tai, kad jei samprotaujame deskriptyviai ir empiriškai, tuomet turime 
visiškai netinka, kaip aiškiai galima matyti klausiant apie gėles ar gyvūnus, 
kas jie turi būti. Kokia čia turi (arba turėtų) būti prasmė? Kuo turi tapti ka
čiukas? Lygiai taip nusiteikę turėtume klausti ir apie žmonių vaikus, taip pat 
atsakyti į šį klausimą.

Galima pasakyti net dar stipriau: šiandien jau įmanoma akimirksniu nu
sakyti, kas žmogus yra ir kas jis galėtų būti. Mums visiems žinomas faktas, kad 
žmogaus asmenybė organizuota sluoksniais ar gyliais. Tai, kas nesąmoninga, 
ir tai, kas sąmoninga, egzistuoja kartu, nors ir gali prieštarauti viena kitam. 
Vienas yra (viena prasme), kitas taip pat yra (kita, gilesne prasme) ir galėtų 
vienądien iškilti į paviršių, tapti sąmoningas ir tada būti t* pirmąja prasme.

Tokia atskaitos sistema padeda mums suprasti žmones, kurie elgiasi blo
gai, tačiau širdies gilumoje nestokoja meilės. Bet jeigu jie pajėgia aktualizuoti 
šią visai rūšiai būdingą potenciją, jie tampa sveikesni ir normalesni šia ypa
tinga prasme.

Iš esmės žmogų nuo visų kitų būtybių skiria jo poreikiai, jo pomėgiai, 
jo instinktų likučiai yra silpni, o ne stiprūs, dviprasmiai, o ne vienaprasmiai, 
jie palieka vietos abejonei, netikrumui, konfliktui, jie per lengvai užmaskuo
jami ir neįžvelgiami pro kultūrą, išsilavinimą, kitų žmonių pomėgius1. Ištisus 
šimtmečius mes buvome tiek įpratę laikyti instinktus vienaprasmiais, neklys
tančiais, stipriais ir galingais (kokie yra gyvūnų instinktai), jog neįžvelgėme 
net tokios galimybės, kad instinktai gali būti silpni.

Mes turime prigimtį, struktūrą, šešėlinį instinktyvių polinkių ir gebė
jimų karkasą, tačiau didis ir daug prakaito reikalaująs laimėjimas yra juos 
savyje pažinti. Būti natūraliam ir spontaniškam, suvokti, kas esi, ko iš tikrųjų 
nori, yra reta ir iškili kulminacija, kuri nebūna dažna, kuri paprastai atima 
ilgus metus narsaus ir sunkaus darbo.

1 Dr. Lucie Jessner teigia, kad galbūt šie poreikiai gali būti silpni dėl specifinio žmogui 
būdingo polinkio pasitenkinti per daug arba pasitenkinti per greitai, jei poreikis neseniai 
buvo patenkintas.
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VIDINĖ ŽMOGAUS PRIGIMTIS

Tad apibendrinkime. Teigėme, kad žmogaus prigimtinė struktūra, arba vi
dinė jo prigimtis, atrodo, yra ne tik jo anatomija ir fiziologija, bet ir jo pa
matiniai poreikiai, troškimai bei psichologiniai gebėjimai. Ir antra, ši vidinė 
prigimtis paprastai nėra akivaizdi ir lengvai įžvelgiama, ji veikiau paslėpta ir 
nerealizuota, veikiau silpna negu stipri.

Iš kur mes žinome, kad šie poreikiai ir konstitucinės potencijos yra įgim
ta struktūra? Iš tai įrodančių dvylikos atskirų duomenų grupių ir tai atsklei
džiančių metodų, išvardytų šeštame skyriuje (ir 298), aš dabar paminėsiu tik 
keturias svarbiausias. Pirma, šių poreikių ir gebėjimų frustracija yra psicho- 
patogeniška, būtent dėl šito žmonės suserga. Antra, poreikių patenkinimas 
puoselėja sveiką charakterį (jis eupsichogeniškas), o neurotiškas poreikių pa
tenkinimas — ne. Būtent poreikių patenkinimas padaro žmones sveikesnius 
ir geresnius. Trečia, šie poreikiai mūsų pasirenkami spontaniškai, kai būna 
sąlygos laisvai rinktis. Ketvirta, galime tiesiogiai tirti šiuos palyginti sveikų 
žmonių poreikius.

Norėdami atskirti pamatinius poreikius nuo nepamatinių, mes negali
me žvelgti vien introspektyviai į sąmoningus poreikius arba net aprašyti vien 
nesąmoningus poreikius, kadangi fenomenologiškai neurotiniai poreikiai ir 
įgimti poreikiai gali būti jaučiami panašiai. Poreikis juos patenkinti -  vieno
das, jie veržiasi monopolizuoti sąmonę, o jų introspekciškai atskleidžiamos 
savybės nepakankamai skiriasi, tad suvokiančiajam nelengva jas atskirti, ne
bent gyvenimo pabaigoje ir žvelgiant į praeitį (kaip įvyko Tolstojaus herojui 
Ivanui Iljičiui) arba ypatingos įžvalgos akimirkomis.

Ne, mums reikia kažkokio kito išorinio kintamojo, su kuriuo būtų gali
ma susieti šiuos poreikius. Faktiškai šis kitas kintamasis buvo kontinuumas 
neurozė-sveikumas. Dabar mes jau gana tvirtai įsitikinę, kad agresyvumas 
yra veikiau reakcija negu pamatinis žmogaus poreikis, pasekmė, o ne prie
žastis, nes kai piktą asmenį psichoterapija padaro sveikesnį, jis pasidaro ne 
toks piktas, o kai sveikesnis asmuo darosi liguistesnis, jis priešiškesnis,
pagiezingesnis, piktesnis.

Be to, mes žinome, kad neurotiškų poreikių patenkinimas sveikatos ne
prideda tiek, kiek pamatinių prigimtinių poreikių patenkinimas. Galios sie
kiančiam neurotikui suteikus šią galią, jo neurotiškumas nesumažės, taip pat
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neįmanoma pasotinti neurotiško galios poreikio. Kad ir kiek būtų sotinamas jo 
galios alkis, jis vis tiek bus alkanas (kadangi iš tiesų jis alksta visai ko kito).Tik
rajai sveikatai nesvarbu, ar neurotiškas poreikis patenkintas, ar frustruotas.

Visai kitaip yra dėl tokių pamatinių poreikių kaip meilė ar saugumas. Jų 
patenkinimas stiprina sveikatą, juos pasotinti įmanoma, jų frustracija didina 
liguistumą.

Atrodo, tą patį galima pasakyti apie tokias individualias potencijas kaip 
intelektas ar stiprus polinkis veikti. (Vieninteliai mūsų turimi duomenys yra 
klinikiniai.) Toks polinkis pasireiškia kaip reikalaujantis būti patenkintas po
traukis. Patenkink j j, ir asmuo vystysis puikiai, sutrukdyk jį, pastok jam kelią, 
iškart pasireikš įvairūs subtilūs nesklandumai, net dar gerai nepažįstami.

Tačiau pats akivaizdžiausias metodas yra tiesioginis faktiškai sveikų 
asmenų tyrinėjimas. Mes tikrai žinome pakankamai, kad galėtume atrinkti 
sąlygiškai sveikus žmones. Turint galvoje, jog tobulų pavyzdžių nėra, bet vis 
dėlto galima tikėtis, kad, pavyzdžiui, apie radžio prigimtį daugiau sužinotu
me tada, kai jis palyginti koncentruotas, negu tada, kai jis palyginti ne toks 
koncentruotas.

Tyrimai, aprašyti vienuoliktame skyriuje, parodė, kad mokslininkas gali 
tyrinėti ir aprašyti normalumą kaip meistriškumą, tobulumą, idealų sveiku
mą, žmogaus galimybių realizavimą.

Išsamiausiai ištyrinėtas prigimtinės žmogaus struktūros aspektas yra 
meilės poreikis. Juo galėtume pailiustruoti visus keturis minėtus metodus, 
kurių padedami galime atskirti tai, kas žmogaus prigimtyje esminga ir uni
versalu, nuo to, kas atsitiktina ir lokalu.

1. Praktiškai visi psichoterapeutai sutinka, kad ieškodami neurozės šak
nų, mes itin dažnai išvysime meilės trūkumą, patirtą ankstyvaisiais gyvenimo 
metais. Keli pusiau eksperimentiniai tyrimai patvirtino, kad tai tiek teisinga 
kalbant apie kūdikius ir mažus vaikus, jog radikalus meilės trūkumas netgi 
laikomas grėsmingu vaiko gyvybei. Kitaip sakant, meilės trūkumas sukelia 
liguistumą.

2. Žinoma, kad ligos, jeigu jos nėra negrįžtamai įsisenėjusios, išgydomos, 
ypač nesunku išgydyti jaunus vaikus švelnumu ir meiliu rūpinimusi. Net su
augusiųjų psichoterapijoje, analizuojant sunkesnes ligas, jau pagrįstai galima 
tikėti vienu dalyku: terapija padeda pacientui priimti ir pasinaudoti gydančia 
meile. Taip pat daugėja įrodymų, liudijančių koreliaciją tarp vaikystės, kuriai
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netrūko švelnumo, ir sveiko žmogaus brandumo. Tokie duomenys tik patvir
tina apibendrinimą, jog meilė yra pamatinis poreikis, kurį būtina patenkinti, 
kad žmogaus raida būtų sveika.

3. Vaikas, atsidūręs situacijoje, kai jam leidžiama laisvai pasirinkti, o jis 
dar nėra deformuotas ir neturi trūkumų, renkasi švelnumą, o ne švelnumo 
priešybę. Kol kas dar nėra tikrų tai įrodančių eksperimentų, tačiau turime 
gausybę klinikinių ir siek tiek etnologinių duomenų, patvirtinančių šią išvadą. 
Turiu galvoje paprastą pastebėjimą, jog vaikai labiau mėgsta švelnų mokyto
ją, tėvą, bičiulį, o ne priešiškai nusiteikusį ar šaltą mokytoją, tėvą ar bičiulį. 
Kūdikių verksmas mums sako, kad jiems geriau švelnumas, o ne švelnumo 
trūkumas, kaip kad, pavyzdžiui, Bali bendruomenėje. Suaugusiam Bali ben
druomenės nariui nereikia meilės tiek, kiek jos reikia amerikiečiui. Karti pa
tirtis moko Bali vaikus jos neprašyti ir nesitikėti. Bet šių pamokų jie nemėgs
ta, jie graudžiai verkia mokomi neprašyti meilės.

4. Pagaliau, kaip galėtume apibūdinti tai, kas būdinga sveikiems suaugu
siems? Kad praktiškai visi (nors ir ne visai visi) jie gyveno meilės gyvenimą, 
mylėjo ir buvo mylimi. Negana to, jie ir dabar yra mylintys žmonės. Ir pa
galiau paradoksalu, bet meilės jiems reikia mažiau negu vidutiniam žmogui, 
aišku, todėl, kad jie pakankamai jos turėjo.

Puiki analogija, kuri padės įsitikinti, kad šie samprotavimai tėra sveikas 
protas, yra visos kitos trūkumo sukeltos ligos. Tarkime, gyvūnui trūksta drus
kos. Pirma, šis trūkumas sukelia patologiją, antra, papildomas druskos kiekis, 
kurį gauna organizmas, išgydo šią negalią ar bent ją sumažina. Trečia, baltoji 
pelė ar žmogus, kuriems trūksta druskos, jeigu jiems bus leista rinktis, rinksis 
sūrų maistą, t. y. valgys neįprastai daug druskos, o žmogus sakys norintis drus
kos, tvirtins, kad ji nepaprastai skani. Ketvirta, matome, kad sveiki organizmai, 
kuriems jau netrūksta druskos, jos labai netrokšta ir nejaučia jos poreikio.

Tad galime sakyti, jog kaip organizmui reikia druskos, kad jis būtų svei
kas ir išvengtų ligos, taip dėl tų pačių priežasčių jam reikia ir meilės. Kitaip 
sakant, galime sakyti, kad organizmo sandara tokia, jog jam reikia druskos 
ir meilės, lygiai kaip automobilio sandara tokia, jog jam reikia benzino ir 
tepalų.

Mes daug kalbėjome apie geras sąlygas, pakančią aplinką ir 1.1. Šitaip 
nusakomos specialios stebėjimo sąlygos, kurios dažnai būtinos moksliniame 
darbe ir prilygsta posakiui: „Tai teisinga tam tikromis sąlygomis“.
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GERŲ SĄLYGŲ APIBRĖŽIMAS

Grįžkime prie problemos, kas yra geros sąlygos, padedančios atskleisti tikrąją 
prigimtį, ir pažvelkime, ką šia tema gali pasakyti šiuolaikinė dinaminė psi
chologija.

Jei to, ką pasakėme, esmė ta, kad organizmui būdinga miglotai apibrėžta 
vidinė jo prigimtis, visiškai aišku, ši vidinė prigimtis, užuot buvusi stipri ir vy
raujanti kaip žemesniųjų gyvūnų, kurie niekuomet neabejoja tuo, kas jie yra, 
ko jie nori ir ko nenori, yra itin subtili ir gležna. Žmogiškieji meilės, pažini
mo ar filosofijos poreikiai, užuot buvę vienaprasmiai ir neklaidinantys, silpni 
ir neryškūs, užuot šaukę, jie šnibžda. Ir tas šnibždesys lengvai nuslopinamas.

Norint atskleisti žmogaus poreikius ir tai, kas jis yra, būtina sukurti spe
cialias sąlygas, palankias reikštis šiems poreikiams ir sugebėjimams, kurie šiuos 
poreikius skatina ir padaro juos įmanomus. Apskritai visas šias sąlygas galima 
apibendrinti pavadinus jas leistinumu tenkinti ir išreikšti poreikius ir sugebė
jimus. Iš kur žinome, ką geriausia ėsti besilaukiančioms baltosioms pelėms? 
Mes leidžiame joms pasirinkti iš gana gausių galimybių ir leidžiame joms ėsti 
tai, ką jos nori, kada nori, tiek, kiek nori, taip dažnai, kaip jos nori. Žinome, kad 
žmogaus kūdikį geriausia atjunkyti nuo krūties individualiu būdu, t. y. kada 
jam geriausia. Kaip mes tai nustatome? Tikrai negalime paklausti kūdikio ir 
jau išmokome neklausinėti ir senamadiško pediatro. Mes leidžiame kūdikiui 
pasirinkti, leidžiame jam nuspręsti. Mes jam pasiūlome skysto ir kieto maisto. 
Jei jam patinka kietas maistas, jis spontaniškai atpras nuo krūties. Taip pat, su
kurdami atmosferą, kuri leidžia, pripažįsta, tenkina poreikius, išmokome leisti 
vaikui mums pasakyti, kada jam reikia meilės, apsaugos, pagarbos ar kontrolės. 
Sužinojome, kad tokia atmosfera geriausiai tinka psichoterapijai, iš tiesų, kad 
galiausiai ji ir vienintelė įmanoma. Laisvas pasirinkimas iš gausybės galimybių 
pasirodė esąs naudingas tokiose įvairiose socialinėse situacijose kaip kambario 
draugių pasirinkimas mergaičių nusižengėlių institucijose, mokytojų ir dalykų 
pasirinkimas koledže, bombonešio įgulos narių pasirinkimas ir 1.1. (Aš pa
lieku nuošalyje keblų, tačiau reikšmingą pageidaujamos frustracijos, drausmės, 
patenkinimo apribojimų klausimą. Noriu tik pažymėti, kad nors leistinumo 
atmosfera gali būti geriausia mums atliekant eksperimentą, pati savaime ji gali 
būti nepakankama norint išmokyti atsižvelgti ir į kitus žmones, suvokti ir jų 
poreikius arba tai, ko gali prireikti ateityje.)
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Tad savęs aktualizavimo ar sveikatos puoselėjimo požiūriu (teoriškai) 
palanki aplinka yra ta, kuri siūlo visą reikalingą žaliavą, o tada pasitraukia iš 
kelio ir, likdama nuošalyje, leidžia (vidutiniam) organizmui pačiam išsakyti 
savo troškimus ir reikalavimus, pačiam pasirinkti (jokiu būdu neužmirštant 
to, kad jis dažnai pasirenka atidėti poreikio patenkinimą, atsižadėti jo dėl kitų 
ir kad kiti žmonės taip pat turi reikalavimų ir troškimų).

PSICHOLOGINE UTOPIJA

Man buvo nepaprastai malonu visai neseniai sukurti spekuliatyvų aprašymą 
psichologinės Utopijos, kurioje visi žmonės yra psichologiškai sveiki. Pavadi
nau ją Eupsichija. Ar iš to, ką žinome apie sveikus žmones, galėtume numatyti, 
kokią jie sukurtų kultūrą, jei tūkstantis sveikų šeimų išvyktų j kokį negyvenamą 
kraštą, kuriame jie galėtų tvarkyti savo pačių likimą taip, kaip norėtų? Kokią jie 
pasirinktų švietimo sistemą? Ekonominę sistemą? Seksualumą? Religiją?

Esu labai netikras dėl kai kurių dalykų, ypač ekonomikos. Bet dėl kitų da
lykų esu labai tikras. Viena žinau, kad filosofiniu požiūriu tai tikriausiai būtų 
anarchistiška, daosistiška, tačiau meilės persmelkta kultūra, kurioje žmonės 
(taip pat ir jauni) turėtų kur kas daugiau galimybių laisvai rinktis, negu mes 
pripratę turėti, kurioje pamatiniai poreikiai ir metaporeikiai būtų gerbiami 
kur kas labiau negu mūsų visuomenėje. Žmonės mažiau vienas kitam įky
rėtų, jie būtų mažiau linkę primesti kaimynams savo nuomonę ar religiją, ar 
filosofiją, ar savo skonį nurodinėdami, kokius rinktis drabužius, maistą, meną 
ar moteris. Žodžiu, Eupsichijos gyventojai būtų daugiau daosistinės dvasios, 
neįkyrūs, kai įmanoma, tenkinantys savo pamatinius poreikius, jie patirtų 
frustraciją tik tam tikromis sąlygomis, kurių čia nemėginau aprašinėti, būtų 
sąžiningesni vienas kitam, negu esame mes, leistų žmonėms laisvai pasirinkti, 
kai tik įmanoma rinktis. Palyginti su mumis, jie būtų kur kas mažiau linkę 
kontroliuoti, griebtis smurto, niekinti, valdyti kitus. Tokiomis sąlygomis ga
lėtų lengviau atsiskleisti gelminiai žmogaus prigimties klodai.

Norėčiau paminėti, kad suaugę žmonės yra ypatinga grupė. Laisvo pa
sirinkimo situacija nebūtinai vienodai palanki visiems -  ji tinka tik visiškai 
sveikiems. Nesveiki, neurotiški žmonės pasirenka klaidingai, jie nežino, ko 
nori, o ir žinodami neturi pakankamai drąsos pasirinkti tinkamai. Kai kalba-
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me apie žmonių laisvę pasirinkti, turime galvoje sveikus suaugusius ir vaikus, 
kurie dar neiškrypę ir nesudarkyti. Laisvo pasirinkimo srityje daugiausia eks
perimentuota su gyvūnais. Apie laisvą pasirinkimą klinikiniu požiūriu daug 
sužinojome ir iš psichoterapinių procesų analizės.

APLINKA IR ASMENYBE

Stengdamiesi suprasti šią naujesnę normalumo bei jo santykio su aplinka 
sampratą, susiduriame su dar viena problema. Atrodo, viena teorinė mūsų 
išvada turėtų būti tokia, kad tobulas sveikumas reikalingas jį laiduojančio to
bulo pasaulio. Realūs tyrimai parodė, jog viskas yra šiek tiek kitaip.

Mūsų visuomenėje, kuriai labai toli iki tobulumo, įmanoma sutikti itin 
sveikų individų. Tie individai tikrai nėra tobuli, bet jie iš tiesų yra tokie pui
kūs žmonės, kokius tik pajėgtume šiuo metu įsivaizduoti. Galbūt šiuo metu 
ir šioje kultūroje mes nė neįsivaizduojame, kokie tobuli gali būti žmonės.

Šiaip ar taip, tyrimai atskleidė svarbų dalyką -  individai gali būti svei
kesni, net daug sveikesni negu kultūra, kurioje jie auga ir gyvena. Tai įma
noma pirmiausia todėl, kad sveikas žmogus pajėgia atsitraukti nuo savo ap
linkos, o tai reiškia pasakyti, kad jis gyvena pagal savo vidinius dėsnius, o ne 
paklusdamas išorės spaudimui.

Mūsų kultūra pakankamai demokratiška ir pliuralistiška, kad suteik
tų labai daug erdvės individams susiformuoti norimą charakterį, su sąlyga, 
kad išorinis jų elgesys nekeltų grėsmės ar negąsdintų. Individų sveikumas 
paprastai nėra išoriškai matomas, jie neišsiskiria neįprastais drabužiais, ma
nieromis ar elgesiu. Juos išskiria jų vidinė laisvė. Kiek jie nepriklauso nuo kitų 
žmonių pritarimo ar nepritarimo, o veikiau stengiasi patys sau pritarti, tiek 
jie gali būti laikomi psichologiškai autonomiškais, t. y. palyginti nepriklauso
mais nuo kultūros. Atrodo, kad tokiam žmogui labiausiai reikia tolerancijos 
ir skonių bei nuomonių laisvės.

Trumpai apibendrindami, galime sakyti, jog jau atlikti tyrimai leidžia 
daryti išvadą, kad nors palanki aplinka ir ugdo geras asmenybes, šis santykis 
toli gražu nėra tobulas, be to, geros aplinkos apibrėžimas turi smarkiai pasi
keisti -  turi pabrėžti dvasines ir psichologines, taip pat materialines ir eko
nomines jėgas.
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NORMALUMO PRIGIMTIS

Dabar sugrįžkime prie klausimo, nuo kurio pradėjome: kokia normalumo 
prigimtis; mes jau beveik sutapatinome jį su didžiausiu mums pasiekiamu 
tobulumu. Tačiau šis idealas nėra nepasiekiamas tikslas, iškilęs kažin kur toli 
nuo mūsų, tai veikiau realybė mūsų pačių viduje, egzistuojanti, bet užslėpta, 
veikiau potencija negu tikrovė.

Negana to, teigiu, kad normalumo samprata buvo ne išrasta, bet atrasta, 
grindžiama empiriniais duomenimis, o ne viltimis ar troškimais. Ji implikuoja 
griežtai natūralistinę vertybių sistemą, kurią galima plėtoti toliau empiriškai 
tyrinėjant žmogaus prigimtį. Tokie tyrinėjimai turėtų padėti mums atsakyti į 
šimtmečių senumo klausimus: „Kaip galėčiau būti geras žmogus?“ „Kaip man 
gerai gyventi?“ „Kaip būti produktyviam?“ „Laimingam?“ „Sutarti su savimi?“ 
Kai organizmas mums sako, ko jam reikia, tad -  ir ką jis vertina, sirgdamas ir 
vysdamas, kai tos vertybės iš jo atimtos, kartu jis ir sako, kas jam gera.

Paskutinis dalykas. Svarbiausios naujesnės dinaminės psichologijos są
vokos yra spontaniškumas, atsipalaidavimas, natūralumas, savęs pasirinkimas, 
savęs priėmimas, savo impulsų suvokimas, pamatinių poreikių patenkinimas. 
Anksčiau jos buvo tokios: kontrolė, slopinimas, drausmė, mokymas, forma
vimas vadovaujantis principu, kad žmogaus prigimties gelmės pavojingos, 
blogos, plėšrios, grobuoniškos, godžios. Mokymas, šeimos švietimas, vaikų 
auklėjimas, pritapimas prie kultūros apskritai buvo laikomi procesais, pade
dančiais valdyti mumyse slypinčias tamsias jėgas.

Matome, kaip skiriasi šių dviejų skirtingų žmogaus prigimties sampratų 
sukurtos idealios visuomenės, įstatymo, švietimo, šeimos koncepcijos. Vienu 
atveju jos — varžančios ir kontroliuojančios jėgos, kitu -  tenkinančios poreikius 
ir leidžiančios save realizuoti2. Žinoma, tai supaprastinta „arba-arba“ priešsta
ta. Nepanašu, kad viena kuri samprata būtų visiškai teisinga arba visiškai ne
teisinga. Tačiau idealių tipų supriešinimas praverčia gilinant mūsų supratimą.

Šiaip ar taip, jei ši samprata, tapatinanti normalumą su idealia sveikata, 
įsitvirtins, mums teks pakeisti ne tik individo psichologijos sampratas, bet ir 
visuomenės teorijas.

2 Dar sykį pabrėžiu, kad esama dviejų rūšių apribojimų ir kontrolės. Vieni neleidžia pa
tenkinti esminių poreikių ir jų bijo. Kiti („apoloniškojo“ tipo) suvaržymai, tokie kaip sek
sualinės kulminacijos uždelsimas, elegantiškas valgymas, meistriškas plaukimas ir 1.1., 
suteikia daugiau malonumo patenkinant pamatinius poreikius.
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IŠMOKIMAS

Kaip žmonės išmoksta būti išmintingi, brandūs, geraširdžiai, turėti gerą sko
nį, būti išradingi, išsiugdyti gerą charakterį, prisitaikyti prie naujos situacijos, 
skleisti gėrį, siekti tiesos, įžvelgti, kas gražu, nuoširdų, tai yra kaip jie, užuot 
išmokę išoriškai, išmoksta iš esmės (311a)?

Mokomės iš unikalių patirčių, tragedijos, santuokos, tėvystės, pasiseki
mo, triumfo, įsimylėjimo, ligos, mirties ir 1.1.

Mokomės iš skausmo, ligos, depresijos, tragedijos, nesėkmės, senatvės, 
mirties.

Daug kas iš to, kas laikoma asociaciniu išmokimu, iš tikrųjų yra nu
kreipimas (225): jis vidinis ir reikalingas realiame pasaulyje, o ne reliatyvus, 
dirbtinis ir atsitiktinis.

Save aktualizuojantiems žmonėms kartojimas, sugretinimas ir dirbtinis at
pildas darosi vis mažiau svarbūs. Turbūt įprastinė reklama jiems nedaro povei
kio. Jie daug mažiau linkę į dirbtines asociacijas, mažiau jautrūs užuominoms 
apie prestižą, apeliacijoms į snobiškumą ir tiesiog beprasmiškam kartojimui. 
Tokios priemonės jiems gal net daro neigiamą poveikį, nes veikiau juos atgra
so negu patraukia. Kodėl tokia didelė šviečiamosios psichologijos dalis, užuot 
pasidomėjusi tikslais, t. y. išmintimi, supratimu, gebėjimu spręsti, geru skoniu, 
taip rūpinasi priemonėmis, t. y. pažymiais, laipsniais, įskaitomis, diplomais?

Mes dar nepakankamai žinome, kaip įgyjamos emocinės nuostatos, sko
niai, preferencijos. Mokymasis „iš širdies“ buvo ignoruojamas.

1 Šį priedą aš pakoregavau tik šiek tiek, kadangi (1) daugelis iš čia dėstomų minčių vis dar 
reikšmingos ir (2) besigilinantiems bus įdomu pamatyti, kiek pažangos šiose srityse pa
siekta per penkiolika metų.
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Praktiškai švietimas per dažnai pritaiko vaiką, kad jis būtų patogesnis 
suaugusiems, padaro jį ne tokį įkyrų, tačiau paverčia kipšu. Į pozityvesnes 
vertybes orientuotas švietimas labiau rūpinasi vaiko augimu bei būsimu jo 
savęs aktualizavimu. Kiek mes žinome apie tai, kaip išmokyti vaikus būti 
stipresnius, gerbti save, teisėtai piktintis, atsispirti dominavimui ir išnaudoji
mui, propagandai, aklam vergavimui kultūrai, įtaigai bei madai?

Labai mažai težinome apie netikslingą, nemotyvuotą išmokimą, pavyz
džiui, apie latentinį išmokimą, mokymąsi, įkvėptą paprasčiausiai iš mūsų vi
daus kylančio susidomėjimo, etc.

SUVOKIMAS

Suvokimas per dažnai susiaurinamas, kai tyrinėjamos tik klaidos, iškraipy
mai, iliuzijos ir panašūs dalykai. Wertheimeris tai būtų pavadinęs psicholo
ginio aklumo tyrimu. Kodėl jo nepapildyti intuicijos, subliminio suvokimo, 
nesąmoningo ir priešsąmoningo suvokimo tyrimu? Kodėl nepatyrinėjus ir 
gero skonio? Kodėl nepatyrinėti to, kas nuoširdų, teisinga, gražu? O kaip dėl 
estetinio suvokimo? Kodėl vieni žmonės suvokia grožį, o kiti ne? Si suvokimo 
samprata galėtų aprėpti ir konstruktyvų manipuliavimą tikrove, kurį daro ga
limą viltis, sapnai, vaizduotė, išradingumas, struktūrinimas bei sutvarkymas.

Nemotyvuotas, nesuinteresuotas, nesavanaudiškas suvokimas. Gebėjimas 
įvertinti. Pagarbi baimė. Žavėjimasis. Suvokimas, kai nereikalaujama rinktis.

Nuolat tyrinėjame tuos pačius stereotipus, bet itin mažai moksliškai ty
rinėjame tai, kas nauja bei konkretu, bergsoniškoji tikrovė.

Laisvai plaukiojantis dėmesys, apie kurį kalbėjo Freudas.
Kokie veiksniai leidžia sveikiems žmonėms geriau suvokti tikrovę, tiks

liau numatyti ateitį, lengviau suvokti, kokie iš tiesų yra žmonės, kas suteikia 
jiems jėgų iškęsti ar džiaugtis tuo, kas nežinoma, kas yra nesustruktūrinta, 
dviprasmiška ir paslaptinga?

Kodėl sveikų žmonių troškimai ir viltys teturi tiek mažai galios iškraipy
ti jų suvokimą?

Kuo sveikesni žmonės, tuo smarkiau tarpusavy susiję jų gebėjimai. Tai 
pasakytina ir kalbant apie sensorinius modalumus, dėl ko sinestezijos tyrimas 
iš principo fundamentalesnis negu izoliuotas pavienių juslių tyrimas. Ir ne 
tik tai, sensorinė ekipuotė kaip visuma yra susijusi su organizmo motoriniais
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aspektais. Šias sąsajas būtina išnagrinėti daugiau, kaip ir vientisą sąmonę, 
būties pažinimą, apšvietą, transasmeninį ir transžmogišką suvokimą, mistinių 
ir viršūnių išgyvenimų kognityvinius aspektus, etc.

EMOCIJOS

Tokios teigiamos emocijos kaip laimė, ramybė, romumas, dvasios ramybė, 
pasitenkinimas, susitaikymas nėra pakankamai išnagrinėtos. Neišanalizuota 
nė užuojauta, dosnumas, geraširdiškumas.

Nepakankamai suprasti pramoga, džiaugsmas, žaidimas, sportas.
Neperpratome nė ekstazės, pakylėtumo, entuziazmo, gyvybingumo, 

linksmumo, euforijos, gerovės, mistinės patirties, atsivertimo patirties politi
koje ir religijoje, orgazmo sukeliamų emocijų.

Skirtumas tarp sveiko ir psichopatologiško asmens kovos, konflikto, 
frustracijos, liūdnumo, nerimo, įtampos, kaltės, gėdos etc. Sveikam žmogui 
visos šios patirtys turi ar gali turėti teigiamą poveikį.

Sutelkiantis emocijų poveikis, kitoks -  teigiamas ir pageidaujamas -  jų 
poveikis ištirtas mažiau negu trukdantis jų poveikis. Kokiomis sąlygomis šis 
poveikis susijęs su efektyvesniu suvokimu, išmokimu, mąstymu?

Emociniai pažinimo aspektai, pavyzdžiui, įžvalgos suteikiamas pakylė
tumas, raminamasis supratimo poveikis, pripažinimas ir atleidimas, kylantys 
iš gilesnio blogo elgesio supratimo.

Meilės ir draugystės afektyvus aspektas, jų teikiamas pasitenkinimas ir 
malonumai.

Sveikų žmonių pažinimas, troškimai ir afektai yra kur kas daugiau si- 
nergiški negu antagonistiniai ar vienas kitą neigiantys. Mums derėtų išsi
aiškinti, kodėl taip yra ir kokie tai lemia mechaniniai reiškiniai, pavyzdžiui, 
gal sveiko asmens hipotalaminės-cerebralinės sąveikos kitokios? Pavyzdžiui, 
reikėtų išsiaiškinti, kaip konatyvinis ir afektinis susitelkimas padeda pažin
ti, kaip kognityvinis ir konatyvinis sinergizmas sustiprina afektinį aspektą, 
emocijas etc. Šie trys psichinio gyvenimo aspektai turėtų būti tyrinėjami su
sietai, o ne atskirai.

Psichologai nepagrįstai užmiršo ir žinovą. Paprastas mėgavimasis, kurį 
teikia valgymas, gėrimas, rūkymas ar kitoks juslinis pasitenkinimas, psicho
logijoje turi konkrečią vietą.
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Kokie impulsai įkvepia konstruoti utopijas? Kas yra viltis? Kodėl žmo
nės įsivaizduoja ir planuoja ateitį, kodėl jie kuria rojaus, gero gyvenimo ar 
geresnės visuomenės idėjas?

Ką reiškia susižavėjimas? Pagarbi baimė? Nuostaba?
Kas ištirs įkvėpimą? Kaip galime įkvėpti žmones daugiau stengtis? Siekti 

tauresnių tikslų?
Kodėl malonumas trunka trumpiau nei skausmas? Ar yra būdų atgaivin

ti malonumą, pasitenkinimą, laimingumą? Ar galime, užuot priėmę malonę 
kaip savaime mums priklausantį dalyką, išmokti vertinti tai, kas mums su
teikta kaip malonė?

MOTYVACIJA

Tėviški impulsai: kodėl mes mylime savo vaikus, kodėl žmonės iš viso nori 
vaikų, kodėl jie taip aukojasi dėl vaikų? Ar veikiau kodėl tai, kas atrodo auka 
kitiems, visai neatrodo auka tėvams? Kodėl taip mylimi kūdikiai?

Teisingumo, lygybės, laisvės, laisvės troškimo, troškimo būti nesuvaržy
tam, teisingumo troškimo tyrimas. Kodėl žmonės kaunasi už teisingumą mo
kėdami už jį brangią asmeninę kainą ar net paaukoja gyvybę? Kodėl atsiranda 
žmonių, kurie, nieko iš to nelaimėdami sau, ateina į pagalbą pažemintiems, 
neteisingai skriaudžiamiems ir nelaimingiems?

Žmogus iš dalies trokšta įgyvendinti savo tikslus, siekinius, ketinimus, 
jis nėra varomas vien tik aklų impulsų ir potraukių. Žinoma, jis pasiduoda ir 
šiems, tačiau ne vien tik jiems. Norint sukurti išsamų paveikslą, reikia atsi
žvelgti ir į viena, ir į kita.

Iki šiol svarstėme tik patogeninius frustracijos padarinius ir ignoravome 
sveikatingą jų poveikį.

Homeostazė, pusiausvyra, adaptacija, savęs išsaugojimas, gynyba ir prisi
taikymas yra tik negatyvios sąvokos, jas reikia papildyti pozityviomis sąvoko
mis. „Atrodo, kad viskas sutelkta išsaugoti gyvenimą, tačiau tik labai mažai 
daroma tam, kad jis būtų vertas gyventi.“ H. Poincarė tikino, kad jam rūpi 
ne kaip užsidirbti valgį, bet kaip išsklaidyti nuobodulį stumiant laiką nuo 
vieno valgio iki kito. Jei funkcinę psichologiją apibrėžtume kaip tyrimą to, 
kas naudinga savęs išsaugojimo požiūriu, tada, plėtojant šią sampratą, meta-
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funkcinė psichologija turėtų būti suprantama kaip to, kas naudinga, tyrimas 
savęs tobulinimo požiūriu.

Nepaisydami aukštesniųjų poreikių, nepaisydami skirtumų tarp že
mesniųjų ir aukštesniųjų poreikių, neišvengiamai nusiviliame, nes troškimai 
mūsų neapleidžia net ir patenkinus poreikį. Kalbant apie sveiką žmogų, po
reikio patenkinimas reiškia ne tai, kad jis išnyksta, bet ir tai, kad po neilgai 
trunkančio pasitenkinimo laikotarpio šį poreikį pakeičia aukštesnis, susijęs ir 
su aukštesnio lygio frustracija, o nerimas ir nepasitenkinimas būna tie patys.

Apetitai, preferencijos ir skoniai, net brutalus, ant gyvybės-mirties 
slenksčio balansuojant patiriamas desperatiškas alkis.

Tobulumo, tiesos, teisingumo troškimas (ar tai jis akina mus pataisyti 
kreivai pakabintą paveikslą? Užbaigti neatliktą užduotį? Atkakliai gilintis į 
neišspręstą problemą?). Utopijos impulsas, troškimas patobulinti išorinį pa
saulį, ištaisyti neteisingus dalykus.

Kognityvinių poreikių nepaisymas, jų nepaisė ir Freudas (18), ir akade
miniai psichologai.

Konatyvinis estetikos ir estetinių poreikių aspektas.
Mes dorai taip ir neperpratome kankinio, herojaus, patrioto, nesavanau

diško asmens motyvacijos. Froidiškasis „tik tai, ir niekas kitas“, jo redukciniai 
aiškinimai sveikų žmonių nepaaiškina.

O kaip dėl teisingumo ir neteisingumo psichologijos, etikos ir moralu
mo psichologijos?

Mokslo, mokslininko, pažinimo, siekio pažinti psichologija, impulsai, 
skatinantys siekti pažinti, filosofinis impulsas.

įvertinimas, kontempliacija, meditacija.
Seksą įprasta aptarinėti taip, tarsi tai būtų klausimas, kaip išvengti maro. 

Nerimastavimai dėl sekso keliamų pavojų užtemdė tą akivaizdų faktą, kad jis 
galėtų ar turėtų būti itin džiaugsminga laiko praleidimo forma, galbūt turinti 
ir labai veiksmingą terapinį bei auklėjamąjį poveikį.

INTELEKTAS

Ar mes taip ir pasitenkinsime intelekto apibrėžimu, grindžiamu tuo, kas yra, 
o ne tuo, kas turėtų būti? Intelekto koeficiento (.IQ) samprata neturi nie
ko bendra su išmintimi -  tai grynai techninė sąvoka. Pavyzdžiui, Goeringas
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pasižymėjo aukštu intelekto koeficientu, tačiau jis iš tikrųjų buvo labai kvai
las. Jis tikrai buvo piktavalis žmogus. Nemanau, kad išskirti specifinę intelek
to koeficiento sąvoką yra kaip nors žalinga. Vienintelė bėda, kad tuo apsiri
bojanti psichologija dėl intelekto koeficiento nepaiso tokių svarbesnių dalykų 
kaip išmintis, pažinimas, įžvalga, supratimas, sveikas protas, gebėjimas pri
imti sprendimus, nes intelekto koeficientas tiesiog techniškai parankesnis. 
Suprantama, kad humanistą ši sąvoka labai erzina.

Kokios įtakos lemia aukštesnį intelekto koeficientą -  tikrą intelektualu
mą, sveiką protą, gerą nuovoką? Jau daug žinome, kas šias galias sumenkina, 
tačiau mažai težinome, kas jas stiprina. Gal galėtų egzistuoti ir intelekto psi
choterapija?

Kokį vaidmenį vaidina intelektas žmogaus kaip organizmo visumoje?
Kiek intelekto testus sąlygoja kultūra?

PAŽINIMAS IR MĄSTYMAS

Proto perkeitimas. Atsivertimas. Psichoanalitinė įžvalga. Staigus supratimas. 
Principo suvokimas. Nušvitimas. Satori. Pabudimas.

Išmintis. Koks jos santykis su geru skoniu, pozityvia morale, geraširdiš
kumu, etc.}

Pažinimo poveikis charakteriui ir terapinis jo poveikis.
Svarbią vietą psichologijoje turėtų užimti kūrybingumo ir produktyvumo 

tyrimas. Mąstydami daugiau dėmesio turėtume skirti naujumo, išradingumo, 
naujų idėjų kūrimo tyrimui, o ne vien ieškoti atsakymų į jau suformuluotas 
mįsles, nors tokio tipo problemos iki šiol laikytos svarbiausiomis tyrinėjant 
mąstymą. Kadangi produktyviausias mąstymas yra kūrybinis, kodėl netyrinė
jus geriausiai veikiančio mąstymo?

Mokslo ir mokslininkų psichologija, filosofijos ir filosofų psichologija.
Sveikiausių žmonių mąstymas (jeigu jie kartu ir protingi) yra ne tik 

Dewey tipo, tai yra kokios nors pusiausvyrą atimančios problemos ar įkyraus 
trukdžio įkvėptas mąstymas, išnykstantis išsprendus problemą. Jis taip pat ir 
spontaniškas, judrus, teikiąs malonumą, dažnai kylantis be pastangų, automa
tiškai, kaip automatiškai kepenys išskiria tulžį. Tokie žmonės mėgaujasi tuo, 
kad jie yra mąstantys gyvūnai, jų nereikia įkinkyti į mąstymą.
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Mąstymas ne visuomet kryptingas, sutvarkytas, motyvuotas ar palenktas 
kokiam nors tikslui. Fantazija, sapnai, simbolizmas, nesąmoningas mąsty
mas, vaikiškas, emocingas mąstymas, psichoanalitinės laisvos asociacijos yra 
savaip produktyvūs. Sveiki žmonės daugelį išvadų ir sprendimų padaro pasi
kliaudami kaip tik šiais metodais, kurie tradiciškai priešinami racionalumui, 
bet faktiškai veikia sinergiškai su juo.

Objektyvumo samprata. Nesuinteresuotumas. Pasyvi reakcija į tikrovės 
prigimtį per se neprimetant jai jokių asmeninių ar ego elementų. J problemas, 
o ne į ego orientuotas mąstymas. Daosistinis objektyvumas, meilės objekty
vumas vs stebėtojo objektyvumą.

KLINIKINE PSICHOLOGIJA

Apskritai turėtume išmokti psichopatologija laikyti visokias nepavykusias pa
stangas aktualizuoti save. Vidutinis ar normalus asmuo yra toks pat psichiš
kai nesveikas, nors jo susirgimas ne toks sunkus, ne toks dramatiškas.

Psichoterapijos tikslai ir siekiai turėtų būti suprantami pozityviai. Žino
ma, tas pat pasakytina ir apie švietimo, šeimos, medicinos, religijos ir filoso
fijos tikslus. Teigiamų ir sėkmingų gyvenimo patirčių terapinę vertę turėtu
me akcentuoti ne mažiau negu, pavyzdžiui, santuoką, draugystę, ekonominę 
sėkmę ir 1.1.

Klinikinė psichologija nėra tapati nenormalumo psichologijai. Kliniki
nė-psichologija gali tyrinėti ir asmeninius pavienius atvejus, kai individams 
sekasi ir jie laimingi ir sveiki. Klinikinė psichologija gali tyrinėti sveikatą 
ir nesveikumą, jėgą ir drąsą, geraširdiškumą, taip pat ir silpnumą, bailumą, 
žiaurumą.

Nenormalumo psichologija neturėtų imtis vien šizofrenijos tyrinėjimų, 
ji turėtų gilintis ir į tokius reiškinius kaip cinizmas, autoritarizmas, anhedo- 
nija, vertybių praradimas, prietarai, neapykanta, godumas, savanaudiškumas 
ir kt. Vertybiniu požiūriu tai yra rimti negalavimai. Dementiapraecox, mania
kinė depresija, obsesyvus kompulsyvumas ir pan. yra rimtos žmonijos ligos 
vertinant technologijos požiūriu, kadangi jos apriboja žmogaus našumą. Tačiau 
būtų buvusi palaima, o ne prakeiksmas, jeigu Hitleris, Mussolinis ar Stali
nas būtų susirgę aiškiai diagnozuojama šizofrenija. Pozityvioji ir vertybiškai
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orientuota psichologija turėtų gilintis į tuos sutrikimus, kurie padaro žmones 
blogus ar ribotus vertybių požiūriu. Tad cinizmas socialiniu požiūriu tikrai 
svarbesnis negu depresija.

Daug laiko skiriame nusikalstamumo tyrimams. Kodėl nepasigilinus ir 
j paklusnumo įstatymams reiškinį, tapatinimosi su visuomene, filantropijos, 
visuomeninės sąžinės -  Gemeinschaftsgefūhl — jausmą?

Derėtų gvildenti ne vien gero gyvenimo patirčių, pavyzdžiui, santuokos, 
sėkmės, tėvystės, įsimylėjimo, švietimo terapinį poveikį, bet ir tai, kokį psi
choterapinį poveikį turi negatyvios patirtys, ypač tragedija, taip pat liga, ne
pritekliai, frustracija, konfliktai ir panašios patirtys. Atrodo, sveikiems žmo
nėms net ir tokios patirtys išeina į gera.

Domėjimosi, kaip nuobodulio priešybės, tyrimas. Pažinimas tų, kurie gy
vybingi, trokšta gyventi, kurie pasipriešina mirčiai, kurie kupini entuziazmo.

Dabartinį mūsų asmenybės dinamikos, sveikatos, prisitaikymo pažini
mą mums teikia beveik vien tik liguistų žmonių tyrinėjimas. Sveikų žmonių 
tyrinėjimas ne tik pataisys šią padėtį ir suteiks mums tiesioginių žinių apie 
psichologinę sveikatą, bet, neabejoju, padės geriau pažinti neurozę, psichozę, 
psichopatiją ir apskritai psichopatologiją.

Klinikinis sugebėjimų, gebėjimų, įgūdžių, meistrystės tyrinėjimas. Pa
šaukimas, polinkis, misija.

Būtina kliniškai tyrinėti genialumą ir talentą. Mes skiriame kur kas dau
giau laiko ir pinigų silpnapročiams pažinti negu protingiems žmonėms.

Frustracijos teorija, kaip ji paprastai suvokiama, yra geras luošos psicho
logijos pavyzdys. Dar per daug vaiko auklėjimo teorijų vaiką traktuoja taip, 
kaip jį iš pradžių suvokė Fręudas -  kaip visiškai konservatyvų organizmą, 
įsitvėrusį į jau įgytą prisitaikymo karkasą, netrokštantį prisitaikyti prie to, kas 
nauja, augti, vystytis savo stiliumi.

Iki šiol psichodiagnostikos metodai tebetaikomi patologijai, o ne svei
katai diagnozuoti. Taip ir neturime tinkamų Rorschacho ar TAT (Thematic 
Apperception Test) ar MMPI {The Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 
testų normų, skirtų įvertinti kūrybingumą, žmogaus „aš“ tvirtumą, sveikatą, 
savęs aktualizavimą, hipnozę, atsparumą ligai. Dauguma asmenybinių klau
simynų vis dar sudaryti pagal pagrindinį Woodwortho modelį -  jie išvardina 
aibę negalavimo simptomų, o teigiamas rezultatas, arba sveikumas, reiškia 
šiame sąraše išvardintų simptomų nebuvimą.
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Kadangi psichoterapija tobulina žmones, mes prarandame galimybę pa
matyti geriausiai atrodančius žmones, jeigu mums nepavyksta ištirti psicho
terapiją patyrusios asmenybės.

Reikėtų tyrinėti tiek tuos, kuriems pažįstami viršūnių išgyvenimai, tiek 
tuos, kuriems jie nepažįstami.

ZOOPSICHOLOGIJA

Zoopsichologijoje daugiausia buvo pabrėžiamas alkis ir troškulys. Kodėl ne
tyrinėti aukštesnių poreikių? Faktiškai mes nežinome, ar baltoji žiurkė turi 
tai, ką galėtume palyginti su mūsų aukštesniaisiais meilės, grožio, suprati
mo, statuso ir pan. poreikiais. Kaip galėtume žinoti kliaudamiesi zoopsicho- 
logų taikomais metodais? Mums reikia pakilti virš nevilties apimtos žiurkės 
psichologijos, žiurkės, kuri priversta badauti, kuri skausmo ar elektros šoko 
įstumta į ribinę situaciją, tokią ribinę, kokioje žmonės atsiduria retai. (Pana
šus tyrimas jau atliktas su beždžionėmis ir žmogbeždžionėmis.)

Supratimo ir įžvalgos tyrimą reikėtų labiau pabrėžti negu mechanišką, 
aklomis asociacijomis paremtą išmokimą, aukštesnius intelekto lygmenis -  
negu žemesnius, sudėtingesnius -  negu ne tokius sudėtingus, o gyvūnų aukš
tesni gebėjimai buvo ignoruojami, kreipiant dėmesį tik į vidutinius.

Kai Husbandas įrodė (204), kad žiurkė gali beveik taip pat puikiai iš
mokti orientuotis labirinte kaip ir žmogus, labirinto kaip išmokimo tyrimo 
įrankio buvo kartą ir visiems laikams atsisakyta. Mes iš anksto žinome, kad 
žmonės mokosi sėkmingiau negu žiurkės. Visi metodai, kurie negali šito 
parodyti, yra tarsi kambaryje su žemomis lubomis pasilenkusių žmonių ma
tavimas. Tuomet juk matuojame lubas, o ne žmones. Labirintas išmatuoja 
tik „žemas lubas“, o ne tą aukštį, kokį gali pasiekti mąstymas ir išmokimas, 
net ir žiurkės.

Visiškai įmanoma, kad, užuot tyrinėję žemesniuosius gyvūnus, tyrinėda
mi aukštesniuosius, daug daugiau sužinotume ir apie žmonių psichologiją.

Niekada nederėtų pamiršti, kad eksperimentai su gyvūnais iš anksto 
mums garantuoja, jog neatsižvelgsime į unikaliai žmogiškus gebėjimus, pa
vyzdžiui, kankinystę, pasiaukojimą, gėdą, simbolius, kalbą, meilę, humorą, 
meną, grožį, sąžinę, kaltę, patriotizmą, idealus, poeziją, filosofiją, muzikos
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ar mokslo kūrimą. Zoopsichologija būtina kaip padedanti sužinoti apie tas 
žmogaus savybes, kurios bendros jam ir visiems primatams. Ji bevertė ty
rinėjant tas savybes, kurios nėra bendros žmogui ir gyvūnams, kaip ir tas, 
kuriomis jis smarkiai pralenkia gyvūnus, pavyzdžiui, latentinis išmokimas.

SOCIALINE PSICHOLOGIJA

Socialinė psichologija turėtų būti daugiau negu vien imitavimo, įtaigos, prieta
rų, neapykantos, priešiškumo tyrimas. Tai tėra silpnesnės sveikų žmonių jėgos.

Demokratijos, anarchizmo teorija. Demokratiški, tarpasmeniniai santy
kiai. Demokratiškas lyderis. Valdžia demokratijos sąlygomis, demokratiškų 
žmonių ir demokratiško lyderio valdžia. Nesavanaudiško lyderio motyvaci
ja. Sveiki žmonės nemėgsta valdyti kitų žmonių. Socialinėje psichologijoje 
pernelyg dominuoja žemo lygio, žemesnio -  gyvūniško pobūdžio valdžios 
samprata.

Konkurencija tyrinėjama daugiau negu bendradarbiavimas, altruizmas, 
draugiškumas, nesavanaudiškumas.

Šiandien socialinėje psichologijoje laisvė ir laisvi žmonės tyrinėjami 
menkai ar visai netyrinėjami.

Kaip tobulinama kultūra? Koks yra devianto daromas teigiamas povei
kis? Žinome, kad kultūra negali žengti į priekį ar tobulėti be deviantų. Kodėl 
jų niekas netyrinėja rimčiau? Kodėl jie paprastai laikomi patologiniais? Ko
dėl ne sveikais?

Brolybė ir egalitarizmas nusipelno tokio pat dėmesio kaip ir klasė, kasta, 
dominavimas tam tikroje socialinėje srityje. Kodėl netyrinėti religinių broli
jų? Vartotojų ir gamintojų kooperatyvų? Konkrečiu tikslu sukurtų ir utopinių 
bendrijų?

Kultūros ir asmenybės santykis paprastai tyrinėjamas taip, tarsi kultūra 
būtų pirmasis judintojas, tarsi jos formuojanti galia būtų nepermaldaujama. 
Tačiau stipresni ir sveikesni asmenys gali jai pasipriešinti ir pasipriešina. Su- 
kultūrėjimas ir pritapimas prie kultūros kai kuriuos žmones paveikia tik iš 
dalies. Būtina tirti ir laisvę nuo aplinkos.

Nuomonių apklausos grindžiamos nekritiškai menku žmonių galimybių 
vertinimu, t. y. prielaida, kad žmonių balsavimą lems savanaudiškumas ar tie
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siog įprotis. Tai tiesa, bet tik kalbant apie tuos 99 procentus nesveikų asmenų. 
Sveiki žmonės balsuoja ar perka, ar vertina bent šiek tiek remdamiesi logika, 
sveiku protu, teisingumu, sąžiningumu, tikrove net ir tuomet, kai tai priešta
rauja jų interesams, žvelgiant j juos vien siauru ir savanaudišku požiūriu.

Kodėl taip ignoruojamas faktas, kad demokratiškose šalyse dažnai sie
kiama vadovauti norint tarnauti žmonėms, o ne juos valdyti? Sis faktas visiš
kai ignoruojamas, nors tiek Jungtinių Valstijų, tiek pasaulio istorijoje jis buvo 
nepaprastai svarbi jėga. Akivaizdu, jog Jeffersonas niekada netroško valdžios 
ar vadovauti tam, kad galėtų savanaudiškai iš to pasipelnyti, jis tiesiog buvo 
įsitikinęs, kad privalo pasiaukoti, nes įstengs žmonėms pasitarnauti geriau 
už kitus.

Pareigos, ištikimybės, įsipareigojimo visuomenei jausmas, atsakomybė, 
visuomeninė sąžinė. Geras pilietis, garbingas žmogus. Mes skiriame daugybę 
laiko tirdami nusikaltėlius, kodėl netirti garbingų žmonių?

Karžygys. Kovotojas už principus, teisingumą, laisvę, lygybę. Idealistas.
Geras prietarų, nepopuliarumo, nepriteklių, frustracijos poveikis. Psicho

logai menkai stengiasi atskleisti net tokių patologinių reiškinių kaip prietarai 
daugiaaspektiškumą. Atskirtis, arba ostrakizmas, turi ir teigiamų padarinių. 
Tai ypač teisinga tais atvejais, kai kultūra abejotinos vertės, nesveikuojanti ar 
bloga. Ostrakizmas, kai asmuo išstumiamas iš tokios kultūros, jam yra tik į 
naudą, nors šis faktas ir gali būti labai skaudus. Save aktualizuojantys žmonės 
dažnai patys pasitraukia iš subkultūrų, kurioms jie nepritaria.

Mes apie šventąjį, riterį, geradarį, herojų, nesavanaudišką lyderį žinome 
daug mažiau negu apie tironą, nusikaltėlį, psichopatą.

Konvencionalumas turi savo gerųjų ypatybių ir sukelia pageidaujamus 
padarinius. Geros konvencijos. Kontrastas tarp konvencionalumo vertės svei
koje ir pasiligojusioje visuomenėje. Tą patį galėtume pasakyti ir apie „viduri
niosios klasės“ vertybes.

Geraširdiškumas, dosnumas, kilnumas, labdaringumas užima per mažai 
vietos socialinės psichologijos vadovėliuose.

Turtingi liberalai, tokie kaip Franklinas Rooseveltas ar Thomas Jeffer
sonas, visiškai prieštaraudami asmeninės naudos principui, kovėsi prieš savo 
pačių ekonominius interesus, už sąžiningumą, teisingumą ir t.t.

Nors ir daug parašyta apie antisemitizmą, priešiškumą negrams, rasiz
mą ir ksenofobiją, labai menkai pripažįstamas faktas, kad egzistuoja ir tokie
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reiškiniai kaip filosemitizmas, negrofilija, užuojauta engiamiesiems. Tai tik 
rodo, kad mes daugiau domimės priešiškumu negu altruizmu, užuojauta ar 
rūpinimusi žmonėmis, su kuriais blogai elgiamasi.

Sveikos konkurencijos, garbingumo, teisingumo jausmo, rūpinimosi ki
tais asmenimis tyrinėjimas.

Visuose tarpasmeninių santykių ar socialinės psichologijos vadovėlių 
skyriuose praverstų meilės, santuokos, draugystės, terapinių santykių pavyz
džiai. Šiandien, deja, tik nedaugelyje vadovėlių jie vertinami rimtai.

Sugebėjimas atsispirti pardavimams, reklamai, propagandai, kitų žmonių 
nuomonei, autonomijos išlaikymas, pasipriešinimas įtaigai, pamėgdžiojimui, 
prestižui labai būdingi sveikiems žmonėms ir menkai -  vidutiniams žmo
nėms. Taikomosios socialinės psichologijos atstovai turėtų išsamiau tyrinėti 
šiuos sveikatos simptomus.

Socialinė psichologija turėtų atsikratyti tokio kultūrinio reliatyvizmo, 
kuris per daug pabrėžia žmogaus pasyvumą, plastiškumą, beformiškumą ir 
per mažai pabrėžia jo autonomiją, augimo tendencijas, vidinių jėgų brendi
mą. Ji turėtų tyrinėti žmogų tiek kaip aktyvų veikėją, tiek kaip marionetę.

Arba žmonijai empirines vertybių sistemas pasiūlys psichologai ir socia
liniai mokslininkai, arba jų niekas nepasiūlys. Vien ši užduotis iškelia tūks
tančius problemų.

Žmonijos potencialo pozityvaus plėtojimo požiūriu psichologija per 
Antrąjį pasaulinį karą iš esmės patyrė visišką nesėkmę. Labai daug psicho- 
logų ją naudojo vien kaip technologiją, jiems buvo leidžiama pritaikyti tik 
tai, kas žinoma. Praktiškai karas psichologijos teorijos nepraturtino niekuo 
nauju, nors tikėkimės, šis tas rasis vėliau. Tai reiškė, kad daugelis psicholo
gų ir kitų mokslininkų susidėjo su trumparegiais žmonėmis, kuriems buvo 
svarbu tik laimėti karą, o nerūpėjo po to laimėti taiką. Jie visiškai ignoravo 
karo esmę, pavertė jį technologiniu žaidimu ir nepaisė jo kaip vertybių ko
vos, kas jis iš tikrųjų buvo ar bent jau turėjo būti. Psichologai tuomet neturė
jo išteklių, galėjusių padėti jiems išvengti tokios klaidos, pavyzdžiui, nebuvo 
filosofijos, atskiriančios technologiją nuo mokslo, nebuvo vertybių teorijos, 
padedančios jiems suprasti, kokie iš tikrųjų yra demokratiški žmonės, dėl ko 
apskritai buvo kovojama, kas kare buvo svarbiausia ar bent jau turėjo būti 
svarbiausia. Psichologai daugiausia svarstė priemonių, o ne tikslų klausimus, 
tad jais pasinaudoti naciai galėjo taip pat sėkmingai, kaip ir demokratijos. Jų
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pastangos davė mažai naudos, kad būtų sutrukdyta augti autoritarizmui net 
mūsų pačių šalyje.

Visuomenės institucijos, o iš tiesų ir pati kultūra, paprastai tyrinėjamos 
veikiau kaip formuojančios, priverčiančios, slopinančios, o ne patenkinan
čios, teikiančios laimę, skatinančios aktualizuoti save. „Ar kultūra yra prob
lemų rinkinys, ar galimybių pluoštas?“ (A. Meiklejohn) Kultūros kaip for
muojančios jėgos sampratą tikriausiai sąlygojo pernelyg į patologinius atvejus 
orientuota patirtis. Sveikesnių subjektų pasirinkimas perša mintį, kad kultūra 
veikiau yra poreikių patenkinimo rezervuaras. Tą patį turbūt galėtume teigti 
apie šeimą, kuri irgi per dažnai laikoma vien tik formuojančia, mokančia, 
lipdančia jėga.

ASMENYBE

Gerai prisitaikiusios asmenybės ar gero prisitaikymo samprata nubrėžia že
mas asmenybės tobulėjimo ar augimo galimybių lubas. Juk gerai prisitaikyti 
gali karvė, vergas, robotas.

Vaiko superego paprastai suvokiamas kaip baimės, bausmės, meilės prara
dimo, apleistumo etc. introjekcija. Vaikų bei suaugusiųjų, kurie jaučiasi saugūs, 
mylimi ir gerbiami, tyrimas rodo, kad įmanoma ir vidinė sąžinė, grindžiama 
meilės tapatinimusi, troškimu įtikti ir padaryti kitus laimingus, taip pat tiesa, 
logika, teisingumu, nuoseklumu, teise ir pareiga.

Sveiko asmens elgesį mažiau nulemia nerimas, baimė, nesaugumas, kal
tė, gėda, o daugiau -  tiesa, logika, teisingumas, tikrovė, sąžiningumas, tinka
mumas, grožis, teisingumas etc.

O kur nesavanaudiškumo tyrimai? Nepavydumo? Valios jėgos? Charak
terio tvirtumo? Optimizmo? Draugiškumo? Realizmo? Savęs transcendavi- 
mo? Narsumo, drąsos? Gebėjimo nepavyduliauti? Nuoširdumo? Kantrybės? 
Ištikimybės? Patikimumo? Atsakomybės?

Suprantama, reikšmingiausias bei akivaizdžiausias pozityviosios psicho
logijos tiriamas dalykas yra psichologinė sveikata (ir kitų rūšių sveikata, este
tinė sveikata, vertybių sveikata, fizinė sveikata ir pan.). Tačiau pozityvioji psi
chologija taip pat ragina daugiau tyrinėti gerą žmogų, saugų ir pasitikintį as
menį, demokratišką charakterį, laimingą žmogų, ramų, nesutrikdomą, taikų,
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gailestingą, dosnų žmogų, geraširdį, kūrėją, šventąjį, herojų, stiprų žmogų, 
genijų ir kitus teigiamus žmonijos pavyzdžius.

Kas sukuria socialiai pageidaujamas savybes, tokias kaip geraširdišku
mas, visuomeninė sąžinė, polinkis padėti, kaimyniškumas, tapatinimasis, to
lerancija, draugiškumas, teisingumo troškimas, teisėtas piktinimasis?

Mes turime labai turtingą psichopatologijos žodyną, tačiau labai skurdų 
sveikatai ar transcendencijai apibūdinti.

Poreikių nepatenkinimas ir frustracijos turi ir teigiamų padarinių. Rei
kėtų tyrinėti tiek tinkamą, tiek ir netinkamą drausmę, taip pat -  savęs discip
linavimą, kuris išryškėja, kai individui leidžiama užmegzti tiesioginį kontaktą 
su tikrove, mokytis iš jos teikiamo atpildo ir bausmių, iš jos siunčiamo grįž
tamojo ryšio.

Idiosinkratiškumo ir individualumo {ne individualių skirtumų klasikine 
prasme) nagrinėjimas. Turime sukurti idiografinį asmenybės mokslą.

Kaip žmonės, užuot buvę panašūs (prisitaikę prie kultūros, „nukalti“ kul
tūros), tampa nepanašūs vienas į kitą?

Kas yra atsidavimas tikslui? Kas sukuria atsidavusį, ištikimą asmenį, ku
ris tapatinasi su jo ego pranokstančiu tikslu ar misija?

Patenkinta, laiminga, rami, giedra, taikinga asmenybė.
Save aktualizuojančių žmonių skoniai, vertybės, nuostatos, pasirinkimai 

dideliu mastu remiasi vidiniu ir tikrovės suformuotu pagrindu, o ne reliatyviu 
ir išoriniu pagrindu. Todėl jiems būdingas ir skonis tam, kas teisinga, o ne 
tam, kas neteisinga, tiesai, o ne melui, grožiui, o ne bjaurumui. Jie gyvena pa
stovių vertybių sistemoje, o ne robotų pasaulyje be jokių vertybių (kur viešpa
tauja vien mados, užgaidos, kitų nuomonės, mėgdžiojimas, įtaiga, prestižas).

Save aktualizuojantys žmonės gali patirti daug didesnę frustracijąir daug 
geriau ją iškęsti. Jie pajėgūs pakelti ir didesnę kaltę, stipresnius konfliktus ir 
didesnę gėdą.

Vaikų ir tėvų santykiai paprastai buvo tyrinėjami taip, tarsi jie būtų tik 
problemų virtinė, tik klaidoms palanki dirva. Tačiau pirmiausia jie -  malonu
mas ir pasimėgavimas, didžiulio džiaugsmo šaltinis. Tai tiesa net ir kalbant 
apie paauglystę, kuri pernelyg dažnai lyginama su maru.
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PSICHOLOGINIŲ DUOMENŲ IR METODŲ PRIGIMTIS1

PAMATINIS PSICHOLOGIJOS DUOMUO
Sunku pasakyti, kas yra šis pamatinis duomuo, tačiau lengva pasakyti, kas jis 
nėra. Būta nemažai mėginimų tai išreikšti: „tai tik...“, tačiau visi mėginimai 
redukuoti šį apibūdinimą į ką nors paprasta žlugo. Žinome, kad pamatinis 
psichologijos duomuo nėra raumens trūkčiojimas, refleksas, elementarus po
jūtis, neuronas, net koks nors akivaizdžiai pastebimas poelgis. Tai daug di
desnis vienetas, ir vis daugiau psichologų mano, kad jis bent jau ne mažesnis 
kaip prisitaikymo ar kliūčių įveikimo aktas, kuris neišvengiamai apima visą 
organizmą, situaciją ir siekinį ar tikslą. Turint galvoje tai, kas kalbėta apie ne
motyvuotas reakcijas ir grynąją išraišką, net ir toks supratimas atrodo ribotas.

Žodžiu, prieiname paradoksalią išvadą, kad pamatinis psichologijos 
duomuo yra tas pradinis sudėtingumas, kurį psichologai imasi analizuoti 
skaidydami į elementus ar pamatinius vienetus. Jei iš viso remsimės pamati
nio duomens samprata, tai ši iš tiesų atrodys savita, kadangi nurodo tai, kas 
sudėtinga, o ne tai, kas paprasta, visumą, o ne dalį.

Svarstydami šį paradoksą, netrunkame suprasti, kad pamatinio duomens 
ieškojimas yra visos pasaulėžiūros atspindys, mokslinė filosofija, numatanti 
atomistinį pasaulį -  pasaulį, kuriame sudėtingi dalykai sudaryti iš paprastų 
elementų. Tokio mokslininko pirmutinė užduotis yra redukuoti tai, kas va
dinama sudėtinga, į tai, kas vadinama paprasta. Tai atliekama analizuojant,

1 Siame priede pateikiama daug teorinių išvadų, tiesiogiai kylančių iš tyrimo duomenų, 
gautų tiriant žmogaus asmenybės organizaciją, ir jis, kaip sakoma, šiuos duomenis pra
lenkia tik vienu žingsneliu ir kartu yra tvirtai jais pagrįstas.
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skaidant į vis smulkesnius elementus, kol pasiekiama tai, kas neredukuojama. 
Šią užduotį gana sėkmingai išsprendė daugelis mokslų, bent jau kuriam lai
kui. Tačiau ne psichologija.

Si išvada atskleidžia, kad visos pastangos redukuoti iš esmės yra teori
nės. Turėtume suprasti, kad pastangos redukuoti nesusijusios su mokslo esme. 
Moksle redukcija tiesiog yra atomistinės mechanistinės pasaulėžiūros, kuria 
dabar pagrįstai galime abejoti, atspindys arba implikacija. Užsipulti tokias 
pastangas redukuoti reiškia užsipulti ne mokslą savaime, bet vieną iš galimų 
požiūrių į mokslą. Tačiau problema, kuria pradėjome, išliks. Dabar ją perfra
zuokime ir klauskime, ne koks yra pamatinis (neredukuojamas) psichologijos 
duomuo, o verčiau -  koks yra psichologijos tyrimų objektas? Kokia psicholo-' 
ginio duomens prigimtis ir kaip jį tyrinėti?

HOLISTINĖ-ANALITINĖ METODOLOGIJA
Kaip tirsime individą, jeigu neredukuosime jo į „paprastas dalis“? Galima įro
dyti, kad ši problema kur kas paprastesnė, negu ji atrodo tiems, kurie atmeta 
redukcines pastangas.

Pirmiausia būtina suprasti, kad prieštaraujama ne analizei apskritai, 
bet ypatingos rūšies analizei, kurią pavadinome redukcija. Visai nėra būtina 
neigti analizės, dalių etc. sampratų pagrįstumo. Tereikia iš naujo apibrėžti 
šias sampratas taip, kad jos leistų mums patikimiau ir produktyviau padaryti 
reikiamą darbą.

Jei kaip pavyzdį paimtume paraudimą, nervinį trūkčiojimą ar mikčio
jimą, lengvai pamatytume, kad šį êlgesį galima tirti dviem būdais. Viena 
vertus, galėtume jį nagrinėti kaip izoliuotą, pavienį reiškinį, su niekuo ne
susijusį ir suprantamą kaip patį savaime. Antra vertus, galėtume jį nagrinėti 
kaip viso organizmo raišką, mėginti suprasti visus turtingus jo santykius su 
organizmu ir kitomis organizmo raiškomis. Sį skirtumą galima dar labiau 
išryškinti lyginant galimus tokio organo kaip skrandis tyrimo būdus: i) jį 
galima išimti iš lavono ir padėti ant patanatomo stalo; 2) jį galima tyrinėti 
in situ kaip gyvą, funkcionuojantį organizmą. Anatomai dabar jau supranta, 
kad šie dviem būdais gaunami rezultatai daug kuo skiriasi. Antruoju būdu 
įgytos žinios yra pagrįstesnės ir naudingesnės negu rezultatai, gauti in vitro 
metodu. Žinoma, skrodimas ir pilvo kaip izoliuoto organo tyrimas nėra kokia 
nors stigma, kurios baidosi šiuolaikiniai anatomai. Šie metodai taikomi, bet
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tik plačiame in situ pažinimo fone, žinant, kad žmogaus kūnas nėra pavienių 
organų rinkinys, suvokiant, kad lavono struktūra nėra tokia pati kaip gyvo 
kūno struktūra. Žodžiu, anatomai daro visa tai, kas buvo daroma ir praeityje, 
bet (i) daro tai su skirtinga nuostata ir (2) daro daugiau -  be tradicinių, taiko 
ir kitus metodus.

Lygiai taip pat ir asmenybę galima tirti dvejopai, dviem skirtingais bū
dais. Galime įsivaizduoti, kad tyrinėjame tam tikrą esybę arba kad tyrinėja
me visumos dalį. Pirmąjį metodą galėtume pavadinti redukciniu-analitiniu, o 
antrąjį -  holistiniu-analitiniu. Vienas esminių asmenybės holistinės analizės 
praktinių bruožų yra tai, kad pirmiausia reikia susipažinti ar perprasti orga
nizmą kaip visumą, o tada jau tyrinėti tą vaidmenį, kurį mūsų nagrinėjama 
visumos dalis vaidina viso organizmo organizacijoje ir dinamikoje.

Dviejuose tyrimuose, kuriais ir grindžiamas šis skyrius (tyrinėti savigar
bos ir saugumo sindromai), kaip tik taikytas toks holistinis-analitinis meto
das. Iš tikrųjų galėtume sakyti, kad tai ne tiek savęs vertinimo ar saugumo 
tyrimai, kiek savęs vertinimo ar saugumo vaidmens visai asmenybei tyrimai. 
Metodologiniu požiūriu tai reiškia, kad autoriui atrodė būtina suprasti kiek
vieną tiriamąjį kaip visumą, kaip funkcionuojantį, prisitaikantį individą, o 
tik po to stengtis konkrečiai išsiaiškinti tiriamo asmens savęs vertinimą. Tad 
prieš keliant konkrečius klausimus dėl savęs vertinimo, buvo išsiaiškinta, ko
kie analizuojamojo santykiai su jo šeima, kokioje jis gyvena subkultūroje, koks 
jo prisitaikymo prie svarbiausių gyvenimo problemų stilius apskritai, kokios 
jo ateities viltys, jo idealai, nusivylimai ir konfliktai. Tokia procedūra buvo 
kartojama tol, kol autorius pajuto, kad jis savo tiriamąjį kiek įmanoma per
prato taikydamas paprastus metodus. Tik tada autorius pajuto galįs suprasti, 
kokią tikrą psichologinę prasmę savęs vertinimas turi kiekvieno konkretaus 
poelgio atveju.

Štai pavyzdys, kuriuo galėtume parodyti, kad norint tinkamai interpre
tuoti konkretų elgesį, būtina turėti galvoje bendrą supratimo kontekstą. Ma
žiau save vertinantys žmonės paprastai būna religingesni negu save labiau 
vertinantys, bet, žinoma, yra ir daug kitų religingumo determinančių. Norint 
nustatyti, ar konkretaus individo religinis jausmas jam reiškia būtinybę pa
siremti kokiu nors kitu stiprybės šaltiniu, reikia žinoti, koks buvo jo religinis 
auklėjimas, kokie buvo įvairūs išorinės prievartos veiksniai, galėję nulemti 
mūsų tiriamojo religinę ar antireliginę nuostatą, išsiaiškinti, ar jo religinis
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jausmas paviršutiniškas, ar gilus, ar jis išoriškas, ar nuoširdus. Žodžiu, priva
lome suprasti, ką religija reiškia jam kaip individui. Tad asmenį, kuris regu
liariai lanko bažnyčią, kartais tektų laikyti mažiau religingu už tą, kuris iš viso 
nesilanko bažnyčioje, nes gali būti, kad (i) jis lanko bažnyčią vengdamas so
cialinės izoliacijos arba (2) lanko norėdamas įsiteikti motinai, arba (3) religija 
jam reiškia ne nuolankumą, bet yra ginklas dominuoti, arba (4) ji paženklina 
jį kaip pranašesnės grupės narį, arba (5), kaip pasakytų Clarenceo Day’aus 
herojus Tėvas: „kas gerai nemokšiškoms masėms, tai turiu vaidinti ir aš“ ar..., 
ir panašiai. Dinaminiu požiūriu asmuo gali visai nebūti religingas, bet elgtis 
taip, tarsi toks būtų. Akivaizdu, kad privalome žinoti, ką religija reiškia jam 
kaip individui, tik tuomet galėsime įvertinti jos vaidmenį šiai asmenybei. 
Vien tik toks elgesys -  bažnyčios lankymas -  praktiškai gali reikšti bet ką, tad 
praktiškai jis mums nieko nereiškia.

Kitas pavyzdys, ko gero, nustebins dar labiau, kadangi toks pat elgesys 
gali reikšti dvi psichologines priešybes -  turiu galvoje politinį-ekonominį ra
dikalizmą. Analizuodami jį per sey kitaip tariant, biheivioristiniu požiūriu, 
išplėštą iš konteksto, gauname gerokai mus gluminančius rezultatus, kai nag
rinėjame jo ryšį su saugumo jausmu. Vienų radikalų saugumo jausmas itin 
stiprus, kitų -  nepaprastai silpnas. Tačiau analizuodami radikalizmą visame 
jo kontekste, netrunkame išsiaiškinti, kad vienas asmuo tampa radikalu dėl 
to, kad jam nepasisekė gyvenime, kad jis kupinas kartėlio, nusivylęs, frus- 
truotas, jam trūksta to, ką turi kiti. Kruopštus tokių asmenų tyrimas dažnai 
atskleidžia, kokie jie priešiški kitiems žmonėms apskritai, kartais sąmonin
gai, kartais nesąmoningai. Apie tokį asmenį buvo vykusiai pasakyta, kad savo 
asmeninius sunkumus jis linkęs suvokti kaip pasaulinę krizę.

Tačiau yra ir kitokio tipo radikalas, jis visai kitoks individas, nors bal
suoja, elgiasi, šneka lygiai taip, kaip mūsų tik ką aprašytasis. Vis dėlto jam 
radikalizmas gali turėti visiškai kitokią, netgi priešingą, motyvaciją ar pra
smę. Šitie žmonės saugūs, laimingi, asmeniškai patenkinti ir jaučiasi privalą 
pagerinti dalią tų, kuriems mažiau pasisekė, kovoti su neteisingumu, net jei 
tiesiogiai patys jo nepatiria. Tokie žmonės šį primygtinį poreikį gali išreikšti 
vienu iš daugelio būdų: asmeniškai užsiimti filantropija, kreipti kitus į religi
ją, kantriai juos mokyti, užsiimti radikalia politine veikla. Jų politiniai įsitiki
nimai nepriklauso nuo jų pajamų svyravimo, asmeninių nelaimių bei panašių 
dalykų.
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Žodžiu, radikalizmas yra tokia raiškos forma, kurią gali paskatinti visiš
kai kitokia motyvacija, priešingi charakterio struktūros tipai. Vieno asmens 
radikalizmas iš esmės gali kilti iš neapykantos kitiems žmonėms, kito -  iš es
mės būti nulemtas meilės savo artimui. Tyrinėdami radikalizmą atsietai nuo 
viso kito, prie tokios išvados greičiausiai neprieisime2.

Tai, ką dar reikia pasakyti apie holistinę analizę, galima pasakyti daug 
geriau apsvarsčius kai kurias kitas problemas.

HOLISTINIS-DINAMINIS POŽIŪRIS

Čia siūlomas bendras požiūris yra veikiau holistinis negu atomistinis, veikiau 
funkcinis negu taksonominis, veikiau dinaminis negu statiškas, veikiau di
naminis negu priežastinis, veikiau tikslinis negu paprastas mechaninis. Nors 
minėti priešingi veiksniai paprastai suprantami kaip atskiriamų dichotomijų 
virtinė, šio teksto autorius dichotomijomis jų nelaiko. Jam šios priešybės su
silydo į du vientisus, bet kontrastingus pasaulėvaizdžius. Atrodo, taip mano 
ir kai kurie kiti autoriai, nes tiems, kurie mąsto dinamiškai, lengviau ir na
tūraliau mąstyti holistiškai, o ne atomistiškai, tikslingai, o ne mechaniškai, 
etc. Tokį požiūrį pavadinkime holistiniu-dinaminiu. Dar jį galėtume vadinti 
organizmo požiūriu Goldsteino suformuluota prasme.

Tokiai interpretacijai prieštarauja organizuotas ir vientisas požiūris, ku
ris vienu metu yra atomistinis, taksonominis, statiškas, priežastinis ir tiesiog 
mechaninis. Mąstytojui atomistui daug natūraliau mąstyti statiškai, o ne 
dinamiškai, mechaniškai, o ne tikslingai. Tokį požiūrį savavališkai vadinsiu 
bendruoju atomistiniu. Neabejoju, jog įmanoma parodyti ne tik tai, kad šie 
daliniai požiūriai paprastai egzistuoja kartu, bet ir tai, kad logiškai jie privalo 
egzistuoti kartu.

2 Gana įprastas holistinis metodas (paprastai taip nė nevadinamas) yra iteracijos, kartojimo 
metodas, dažnai taikomas sudarant asmenybinius testus. Sį metodą taikiau tyrinėdamas 
asmenybinius sindromus. Pradėdami nuo gana miglotai suvoktos visumos, analizuojame 
jos struktūrą, skirstome ją į postruktūrius, dalis, etc. Šitaip analizuodami išsiaiškiname, 
kodėl iš pradžių buvo sunku suvokti visumą. Tuomet visuma iš naujo sutvarkoma, iš nau
jo apibrėžiama, performuluojama tiksliau bei efektyviau ir, kaip anksčiau, vėl analizuoja
ma. Tokia analizė vėl suteikia aiškesnį ir konkretesnį visumos vaizdą etc.
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Čia būtina pateikti keletą specialių pastabų apie priežastingumo sam
pratą, kadangi ji yra bendros atomistinės teorijos aspektas, kuris atrodo esąs 
svarbiausias ir kurį autoriai psichologai praleisdavo pro akis arba visiškai ig
noruodavo. Si samprata sudaro bendros atomistinės pasaulėžiūros branduolį 
ir yra natūralus, net būtinas jos padarinys. Jei pasaulį matome kaip iš esmės 
nesusijusių esinių rinkinį, vis tiek tenka susidurti su akivaizdžiu fenomenaliu 
faktu, kad tie esiniai vis dėlto vienas su kitu susiję. Pirmasis mėginimas iš
spręsti šią problemą leidžia rastis paprasto, biliardo kamuoliuką primenančio 
priežastingumo sampratai, pasak kurios, vienas daiktas kažkaip paveikia kitą 
daiktą, tačiau sąveikaujantys esiniai ir toliau išlaiko esminį savo tapatumą. 
Tokį požiūrį gana nesunku išlaikyti, ir iš tikrųjų jis atrodė absoliutus tol, 
kol mūsų pasaulio teorija rėmėsi senąja fizika. Tačiau fizikos ir chemijos pa
žanga vertė keisti šį požiūrį. Pavyzdžiui, mūsų formuluotės šiandien jau kur 
kas subtilesnės, mes mąstome daugeriopo priežastingumo terminais. Pripa
žįstame, jog pasaulio reiškinių tarpusavio santykiai per daug sudėtingi, per 
daug painūs, kad galėtume aprašyti juos lygindami su biliardo kamuoliukų 
kaukšėjimu į stalą. Bet atsakymas dažniausiai būna tik pradinės sampratos 
išplėtojimas iki sudėtingesnės, o ne pamatinis jos pertvarkymas. Vieną prie
žastį pakeičia daugelis, tačiau manoma, kad jos veikia taip pat -  atskirai ir ne
priklausomai viena nuo kitos. Į biliardo kamuoliuką dabar atsitrenkia ne kitas 
kamuoliukas, o dešimt kitų kamuoliukų tuo pačiu metu, ir mums tiesiog ten
ka griebtis šiek tiek sudėtingesnės aritmetikos, jei norime suprasti, kas vyksta. 
Esminės procedūros ir toliau yra pavienių esinių sumavimas, „plius=suma“, 
išreiškiant tai Wertheimerio fraze. Atrodo, kad fundamentaliame sudėtingų 
įvykių paveiksle nieko nė nereikia keisti. Kad ir koks sudėtingas būtų reiški
nys, iš esmės nieko naujo nevyksta. Šitaip priežasties samprata plečiama vis 
toliau ir pritaikoma naujiems poreikiams, kol kartais pradeda atrodyti, kad 
jos ryšys su ankstesne samprata tėra istorinis. Iš tikrųjų, kad ir kokios skirtin
gos jos galėtų atrodyti, iš esmės šios sampratos būna tos pačios, kadangi jos ir 
toliau atspindi tą pačią pasaulėžiūrą.

Priežastingumo teoriją beveik visiškai sužlugdo kaip tik asmenybiniai 
duomenys. Nesunku parodyti, kad visiems asmenybiniams sindromams bū
dingi ir kitokie negu priežastiniai ryšiai. Kitaip sakant, jei tektų vartoti tik 
priežastingumo žodyną, reikėtų sakyti, kad kiekviena sindromo dalis yra 
kiekvienos kitos dalies bei kiekvienos šių dalių grupės priežastis ir padarinys,
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maža to, reikėtų sakyti, kad kiekviena dalis yra tos visumos, kuriai ji priklauso, 
priežastis ir padarinys. Remiantis vien priežastingumo samprata ir tegalima 
padaryti tik tokią absurdišką išvadą. Net jei bandytume įveikti šią situaciją 
remdamiesi naujesne cirkuliarinio ar grįžtamojo priežastingumo samprata, 
vis tiek neįstengtume iki galo aprašyti nei sindromo vidaus santykių, nei da
lies ryšių su visuma.

Ir tai nėra vienintelis priežastingumo žodyno trūkumas, su kuriuo tenka 
susidurti. Juk yra dar ir sudėtinga problema, kaip aprašyti sąveiką ar tarpu
savio santykį tarp sindromo kaip visumos ir visų jėgų, darančių jam poveikį 
iš „išorės“. Pavyzdžiui, įrodyta, kad savęs vertinimo sindromas linkęs keistis 
kaip visuma. Jei bandysime padėti Johnui atsikratyti mikčiojimo ir sutelk
sime pastangas konkrečiai tik į mikčiojimą ir tik į jį, labai tikėtina, kad pa
aiškės, jog (i) arba mes visai nieko nepakeitėme, arba (2) pakeitėme ne tik 
Johno mikčiojimą, bet ir jo savęs vertinimą apskritai ar net patį Johną kaip 
visą individą. Išorinės įtakos paprastai pakeičia visą žmogų, o ne tik kurią 
nors jo dalelę ar dalį.

Si situacija dar turi ir kitų ypatumų, kurių neįmanoma aprašyti vien 
įprasta priežastingumo kalba. Vieną reiškinį aprašyti ypač sunku. Gal tiks
liausias aprašas galėtų būti toks: organizmas (ar koks kitas sindromas) „prie
žastį praryja, ją suvirškina, o pašalina padarinį“. Kai asmenybę paveikia veiks
mingas stimulas, tarkime, kokia traumuojanti patirtis, ji sukelia tam tikrus 
padarinius. Bet šie padariniai praktiškai niekuomet nebūna susiję tikslaus 
atitikimo arba tiesiniu santykiu su pradine priežastine patirtimi. Iš tikrų
jų įvyksta taip, kad patirtis, jei ji paveiki, keičia visą asmenybę. Asmenybė, 
dabar jau kitokia, negu ji buvo iki šiol, save išreiškia kitaip ir elgiasi kitaip 
negu anksčiau. Tarkime, dėl šios patirties išryškėja tikas žmogaus veide. Ar 
šį tiko sustiprėjimą dešimčia procentų sukėlė būtent ta traumuojanti situaci
ja? Jei sakome taip, galime parodyti, kad norėdami būti nuoseklūs, turėtume 
sakyti, jog bet koks pavienis veiksmingas stimulas, kuris tik kada nors veikė 
šį organizmą, irgi nulėmė tą patį tiko veide sustiprėjimą dešimčia procentų. 
Juk kiekvieną patirtį organizmas priima panašiai, kaip jis virškina maistą, dėl 
invaginacijos tampantį pačiu organizmu. Ar sumuštinis, kurį suvalgiau prieš 
valandą, yra žodžių, kuriuos dabar rašau, priežastis, ar jų priežastis — kava, 
kurią išgėriau, ar tai, ką vakar suvalgiau, o gal priežastis -  rašymo pamoka, 
kurią gavau prieš daugelį metų, o gal knyga, kurią skaičiau vos prieš savaitę?
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Atrodytų, tikrai akivaizdu, kad jokios svarbios raiškos, tarkim, straips
nio, kuris autorių itin domina, rašymo, nesukelia kas nors konkrečiai, tai yra 
visos asmenybės raiška arba kūryba, kuri savo ruožtu yra padarinys beveik 
visko, kas kada nors tai asmenybei nutiko. Psichologui būtų taip pat natūralu 
įsivaizduoti, kad stimulą ar priežastį asmenybė „priima“ prisitaikydama, kaip 
kad natūralu manyti, jog organizmui stimulas „trinkteli“ arba jį „pastūmėja“. 
Taigi visuminis rezultatas būtų ne išliekantis priežasties ir padarinio atskirtu
mas, bet tiesiog nauja asmenybė (nesvarbu, kad ir kiek mažai atsinaujinusi).

Dar vienas būdas parodyti, kokia neadekvati konvencinėmis priežasties 
ir padarinio sampratomis besivadovaujanti psichologija, yra atskleisti, kad or
ganizmas nėra pasyvus veiksnys, kuriam kažką padaro priežastys ar stimulaî  
bet kad jis yra aktyvus veiksnys, kuris susaistomas sudėtingu abipusiu san
tykiu su priežastimi, kurią pats veikia. Psichoanalitinės literatūros skaityto
jams tai banalybė, būtina skaitytojui tik priminti faktus, kad stimulų galime 
ir neįžvelgti, kad juos galime iškreipti, rekonstruoti arba performuoti, jei jie 
iškreipti. Galime stengtis juos įžvelgti arba vengti juos pamatyti. Galime juos 
atsijoti ir iš jų išsirinkti. Pagaliau prireikus galime juos net susikurti.

Priežastingumo sąvoka grindžiama prielaida, kad pasaulis atomistinis ir 
jame esiniai išlieka atskiri, net jeigu sąveikauja. Tačiau asmenybė neatskiria
ma nuo jos raiškų, padarinių, ją veikiančių stimulų (priežasčių), tad (bent jau 
kai turime galvoje psichologinius duomenis) šią atomistinę sampratą derėtų 
pakeisti kita3. Šios kitos -  holistinės-dinaminės -  sampratos negalime sufor
muluoti taip paprastai, kadangi ji reikalauja iš esmės pertvarkyti požiūrį, o tai 
padaryti įmanoma tik žingsnis po žingsnio.

3 Subtilesni mokslininkai ir filosofai dabar pakeitė priežastingumo sampratą „funkcinių“ 
santykių interpretacija, t. y. A yra B funkcija, arba jei A, tai B. Man atrodo, kad šitaip 
elgdamiesi jie atsisakė esminių priežastingumo sampratos aspektų, kurie yra būtinybė 
bei poveikis. Funkcinių teiginių pavyzdžiai yra paprasti linijiniai koreliacijų koeficientai, 
kurie, deja, dažnai pasitelkiami kaip prieštaraujantys priežasties ir padarinio santykiams. 
Beprasmiška išsaugoti žodį „priežastis“, jei jis reiškia kažką priešingo tam, ką reikšdavo. 
Šiaip ar taip, mums dar reikia išspręsti būtino, arba vidinio, ryšio problemas, paaiškinti, 
kokiais būdais įvyksta pasikeitimai. Šias problemas būtina išspręsti, negalima jų palikti, 
jas neigti ar pašalinti.
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SINDROMO APIBRĖŽIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad įmanoma ir pagrįstesnė analizė, kaip reikėtų tęsti tokį 
viso organizmo tyrimą? Aišku, kad atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, 
kaip sutvarkome duomenis, kuriuos reikia išanalizuoti, tad dabar iškeikime 
klausimą: kaip organizuota asmenybė? Norint išsamiai atsakyti į šį klausimą, 
pirmiausia reikia išanalizuoti sindromo sąvoką.

Mėgindamas aprašyti susijusias savęs vertinimo charakteristikas, termi
ną „sindromas“ pasiskolinau iš medicinos. Medicinoje jis reiškia kompleksą 
simptomų, kurie paprastai stebimi kartu, tad jiems ir duotas vienijantis pa
vadinimas. Tokia žodžio vartosena turi savo trūkumų ir pranašumų. Viena, 
jam paprastai būdinga ligos bei nenormalumo, o ne sveikatos ar normalumo 
konotacija. Tokia specialia prasme jo nevartosime, tarsime, kad „sindromas“ 
yra bendra sąvoka, kuri nurodo tik organizacijos tipą nenurodydama šios or
ganizacijos „vertės“.

Negana to, medicinoje ši sąvoka buvo dažnai vartojama tik kaip reiškianti 
sudėtį, simptomų sąrašą, o ne organizuotą, tarpusavyje susietą, sustruktūrintą 
simptomų grupę. Mes, suprantama, šią sąvoką vartosime kaip tik pastarąja 
prasme. Pagaliau medicinoje „sindromas“ vartotas priežastiniame kontekste. 
Tikėta, kad kiekvienas simptomų sindromas turįs spėjamą vieną priežastį. 
Kai tokią priežastį rasdavo, pavyzdžiui, mikroorganizmus sergant tuberkulio
ze, tyrinėtojai tardavo galį nusiraminti ir savo triūsą laikydavo baigtu. Taip jie 
nusigręždavo nuo daugelio problemų, kurias turėtume laikyti svarbiausiomis. 
Štai tokių problemų pavyzdžiai: i) dažnokai tuberkuliozė nepasireikšdavo, 
nors visuotinai buvo paplitusi tuberculosis bacillus) 2) daugelis sindromo simp
tomų dažnai visai neišryškėdavo; 3) simptomų tarpusavio pakeičiamumas; 
4) nepaaiškinama ir neprognozuojama, sunkus ar lengvas bus konkrečių in
dividų susirgimas tuberkulioze, etc. Žodžiu, turėtume reikalauti, kad būtų 
tyrinėjami visi veiksniai, lemiantys susirgimą tuberkulioze, o ne tik pats dra
matiškiausias ar galingiausias veiksnys.

Išankstinis mūsų asmenybinio sindromo apibrėžimas yra toks, kad tai 
struktūrą turintis organizuotas kompleksas akivaizdžiai skirtingų dėmenų 
(poelgių, minčių, veiklos impulsų, suvokimų ir t.t.), kuriuos, kaip paaiškėja 
atidžiau bei pagrįsčiau panagrinėjus, vienija kažkas bendra, ką nusakyti galė
tume gana įvairiai: kaip panašią dinaminę prasmę arba raišką, arba „skonį“, 
arba funkciją, arba tikslą.
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Kadangi šie dėmenys turi tą patį šaltinį ar funkciją, ar tikslą, jie gali vieni 
kitus pakeisti ir faktiškai galima juos suprasti kaip vienas kito psichologinius 
sinonimus (kaip visus „sakančius tą patį“). Pavyzdžiui, vieno vaiko temper tan
trums, o kito enurezę gali sukelti ta pati situacija, pavyzdžiui, atstumtumas, 
ir jais gali būti mėginama pasiekti tą patį tikslą, pavyzdžiui, pelnyti motinos 
dėmesį ar meilę. Tad nors elgesio požiūriu jie skirtingi, dinamine prasme jie 
gali būti tapatūs4.

Sindromui būdinga grupė jausmų ar poelgių, kurie elgesio požiūriu at
rodo skirtingi ar bent jau turi skirtingus pavadinimus, tačiau iš tiesų sutampa, 
susipina, vienas nuo kito priklauso ir, galima sakyti, dinamine prasme yra 
sinonimiški. Tad galime tirti juos arba atsižvelgdami į jų įvairovę kaip dalis 
ar dėmenis, arba galime tirti juos kaip visumą, kaip vienovę. Šiuo atveju susi
duriame su sunkia kalbos problema. Kaip mums pavadinti šią vienovę įvairo
vėje? Yra įvairių galimybių.

Galėtume griebtis „psichologinio skonio“ sąvokos, pavyzdys galėtų būti 
patiekalas, kurį sudaro įvairūs elementai, tačiau jis vis tiek išlaiko savitą po
būdį, pavyzdžiui, sriuba, šiupinys, troškinys etc.5

Šiupinys yra daugelio elementų mišinys, tačiau jis vis tiek turi tik jam 
būdingą skonį. Sis skonis persmelkia visus šiupinio elementus, apie jį galime 
šnekėti nepaisydami konkrečių ingredientų. Arba, jei šnekame apie žmogaus 
fizionomiją, netrunkame įžvelgti, kad šio žmogaus nosis nedailios formos, 
jo akys per mažos, ausys per didelės, ir vis dėlto jis gražus. (Dabar madinga 
šmaikštauti sakant, kad „jo veidas bjaurus, bet jam tinka“.) Šiuo atveju taip 
pat galime kreipti dėmesį arba į pavienius elementus, kurie suprantami kaip 
suma, arba į visumą, kuri, nors ir sudaryta iš dalių, vis tiek turi „skonį“, kuris 
skiriasi nuo visų pavienių visumą sudarančių ingredientų. Tad galėtume pa
siūlyti tokį apibrėžimą: sindromas yra organizuotų skirtybių visuma, turinti 
bendrą psichologinį „skonį“.

4 Tarpusavio pakeičiamumą galima apibrėžti kaip elgesio skirtumus ir dinaminį tikslo pa
našumą. Taip pat jį galima apibrėžti ir tikimybės požiūriu. Tikimybės požiūriu, jei simp
tomai a ir b gali vienodai pasitaikyti arba nepasitaikyti sindrome „Y kiekvienu konkrečiu 
atveju, tai galime sakyti, kad jie yra vienas kitą pakeičiantys.

5 „Turėjau papasakoti istoriją ne taip, kaip brėžiama linija iš kairės į dešinę, gimimą pa
žymint kairėje, o mirtį -  dešinėje, bet taip, kaip pasakojama vartant rankose talismaną“ 
(G.Taggard, Life and Mind of Emily Dickinson, Knopf, 1934, p. 15).
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Antrasis požiūris, kaip reikėtų spręsti apibrėžimų problemą, siūlo atsi
žvelgti į psichologinę reikšmę -  tai sąvoka, kuri laikoma itin svarbia šiuo
laikinėje dinaminėje psichopatologijoje. Kai sakoma, kad ligos simptomai 
turi tą pačią reikšmę (prakaitavimas naktį, svorio netekimas, pašaliniai garsai 
kvėpuojant ir t. t. reiškia tuberkuliozę), implikuojama, kad jie visi išreiškia 
įvairiopą minėtą numanomą juos vienijančią priežastį. Arba, vykstant psi
chologinėms diskusijoms, ir izoliuotumo jausmo, ir jausmo, kad esi nemėgs
tamas, simptomai reiškia nesaugumą, kadangi manoma, kad juos aprėpia ši 
platesnė, imlesnė sąvoka. Būtent du simptomai reikš tą patį dalyką, jei jie abu 
yra tos pačios visumos dalys. Tad sindromą galima apibrėžti šiek tiek tauto- 
logiškai, kaip organizuotą rinkinį skirtybių, kurios visos turi tą pačią psicho
loginę reikšmę. Kad ir kokios naudingos galėtų būti pakeičiamumo, „skonio“ 
ir reikšmės sąvokos (pavyzdžiui, aprašant kultūros modelį), jos kelia kai kurių 
teorinių ir praktinių sunkumų, verčiančių ieškoti tinkamesnės formuluotės. 
Kai kuriuos iš šių sunkumų galėtume įveikti ėmęsi svarstyti funkcines mo
tyvacijų, tikslų, siekių ar kryptingumo sąvokas. (Tačiau norint išspręsti kitas 
problemas, vis dėlto reikia raiškos arba ne-motyvacijos sąvokos.)

Funkcinės psichologijos požiūriu vientisas organizmas suprantamas 
kaip nuolat susiduriąs su kokiomis nors problemomis ir besistengiąs įveikti 
jas įvairiais būdais, kurie leistini atsižvelgiant į organizmo prigimtį, kultūrą 
ir išorinę tikrovę. Pagrindiniu principu arba visos asmenybės organizavimo 
centru funkcinės psichologijos atstovas laiko organizmo reakcijas problemų 
kupiname pasaulyje. Kitaip suformulavę galėtume pasakyti, jog asmenybės 
organizavimą reikėtų suprasti atsižvelgiant į jai kylančias problemas ir į tai, 
kaip ji stengiasi šias problemas įveikti. Dauguma organizuotų poelgių tada 
reiškia tai, kad kažkas dėl kažko daroma6. Tad aptardami asmenybės sin
dromus, turėtume apibūdinti du konkrečius poelgius kaip priklausančius 
tam pačiam sindromui, kai jais siekiama išspręsti ir tam tikrą problemą, t. y. 
jais daromi tie patys dalykai siekiant to paties. Tada, pavyzdžiui, apie savęs 
vertinimo sindromą galėtume sakyti, kad jis yra organizuotas organizmo at
sakas į savo vertės įgijimo, praradimo, išlaikymo ir apgynimo problemą, ir 
panašiai -  apie saugumo sindromą: tai esąs organizmo atsakas į kitų žmonių 
meilės įgijimo, praradimo ir išsaugojimo problemą.

6 Šios taisyklės išimtys nurodytos keturioliktame skyriuje.
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Čia nėra galutinio paprasto atsakymo, ir tai rodo tas faktas, jog paprastai, 
kai koks nors poelgis analizuojamas dinamiškai, paaiškėja, kad juo siekiama 
ne vieno, o kelių tikslų. Antra, organizmas paprastai turi daugiau negu vieną 
atsakymą į svarbią gyvenimo problemą.

Taip pat galėtume pridurti, kad nepaisant faktų apie charakterio išraišką, 
tikslo jokiu atveju negalima laikyti pagrindine visų sindromų charakteristika.

Neįmanoma kalbėti apie organizavimo tikslą už organizmo esančiame 
pasaulyje. Geštaltininkai pateikė gausių įrodymų, kad suvoktai, išmoktai ir 
apmąstytai medžiagai visada būdinga tam tikra organizacija. Suprantama, 
negalima sakyti, kad visoje šioje medžiagoje glūdi tikslas įveikti problemą ta 
prasme, kokia mes vartojome šį žodį.

Akivaizdu, kad mūsų sindromo apibrėžimas panašus į įvairius geštaltinės 
psichologijos apibrėžimus, kuriuos pasiūlė Wertheimeris, Kohleris, Koffka ir 
kiti, du Ehrenfelso kriterijus taip pat galima lyginti su mūsų apibrėžimu.

Pirmasis Ehrenfelso pateiktas organizuoto psichinio reiškinio kriterijus 
buvo šis: pavieniai stimulai, pavyzdžiui, melodijos gaidos, kurias atskirai išgirs
ta keletas asmenų, nesuteiktų tos patirties, kurią individui suteiks organizuota 
stimulo visuma, t. y. visa melodija. Kitaip sakant, visuma yra kažkas kita negu 
sudėtinė dalių suma. Tad ir sindromas yra kažkas kita negu izoliuotų sumažin
tų dalių suma7. Bet čia esama ir svarbaus skirtumo. Mūsų sindromo apibrėži
me visumą (reikšmę, skonį, tikslą) apibūdinanti savybė įžvelgiama kiekvienoje 
dalyje, jei į šias dalis žvelgiame ne redukciniu, bet holistiniu požiūriu. Žinoma, 
tai teorinis teiginys, ir taikant jį praktiškai gali iškilti sunkumų. Dažniausiai 
konkretaus poelgio „skonį“ ar tikslą įžvelgsime tik supratę visumą, kurios da
lis jis yra. Tačiau šios taisyklės išimčių yra pakankamai, kad įsitikintume, jog 
tikslas ar skonis persmelkia tiek dalį, tiek ir visumą. Dažnai galime dedukuoti 
ar numatyti visumą iš vienos turimos dalies, pavyzdžiui, tereikia kartą išgirsti 
asmens juoką, ir beveik neabejodami galėsime pasakyti, kad jis jaučiasi nesau
gus. Arba apie moters savęs vertinimą nemažai galime sužinoti paprasčiausiai 
iš to, kaip ji pasirenka drabužius. Žinoma, nedera užmiršti, kad toks vertinimas, 
matant tik dalį, paprastai nėra toks pagrįstas kaip vertinimas matant visumą.

7 Tačiau kyla klausimas, ar holistiniu požiūriu sindromas yra kažkas kita negu dalių suma. 
Redukcijos būdu gautos dalys, jas sudėjus, tesudaro (mechaniškai) sudėtų dalių sumą. 
Tačiau visumos dalis galime vertinti kaip sudarančias organizuotą visumą, jei visus šį 
teiginį sudarančius terminus apibrėžtume konkrečiai.
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Antrasis Ehrenfelso kriterijus yra visumos elementų perkeliamumas. 
Melodija išlaiko savo tapatumą net grojama kitu raktu, kai visos pavienės 
natos abiem atvejais skirsis. Tai primena elementų tarpusavio pakeičiamumą 
sindromo atveju. Elementai, turintys tą patį tikslą, gali pasikeisti vietomis ar 
dinamiškai pasireikšti kaip vienas kito sinonimai; tai būdinga ir skirtingoms 
natoms, atliekančioms melodijoje tą patį vaidmenį8.

Apskritai galima sakyti, jog geštaltininkai pritarė pirminiam Werthei- 
merio apibrėžimui, kad visuma prasminga tada, kai tarp jos dalių yra įrodoma 
tarpusavio priklausomybė. Nors teiginys, kad visuma skiriasi nuo jos dalių 
sumos, teisingas ir labai dažnai įrodomas, kaip praktinė laboratorinė sampra
ta jis naudingas mažiau, be to, ir kitų tradicijų psichologai dažnai laiko jį per
nelyg miglotu, nes net įrodžius, kad visuma egzistuoja, išlieka jos apibrėžimo 
bei apibūdinimo problema.

Akivaizdu, jog geštalto pozityvaus apibrėžimo problemos negalime lai
kyti visiškai išspręsta, jei reikalaujame, kad šis apibrėžimas būtų euristinis, 
veikiantis ir konkretus ir kad kitai tradicijai atstovaujantys psichologai (ato- 
mistinei, mechanistinei pasaulėžiūrai) būtų priversti jį pripažinti. Yra daug 
priežasčių, kodėl sunku tokį apibrėžimą pateikti, bet norėčiau čia apsvarstyti 
tik vieną -  kaip parinkti duomenis. Geštaltinės psichologijos atstovus dau
giausia domino reiškinių pasaulio organizacija, pirmiausia organizmą supan
tis „medžiagų laukas“. (Reikėtų pažymėti, kad paprastai jie patys su tokiais 
priekaištais nesutinka.) Tačiau, kaip gausiais duomenimis įrodė Goldsteinas, 
pačiam organizmui būdinga aukščiausia organizacija bei jo dalių tarpusavio 
priklausomybė. Atrodo, kad kaip tik organizme ir galima aiškiausiai matyti 
organizacijos bei struktūros dėsnių veikimą. Toks duomenų parinkimas duo
da ir dar vieną pranašumą, kadangi pagrindiniai motyvacijos, tikslų, siekių, 
raiškos bei kryptingumo reiškiniai organizme kur kas ryškesni. Sindromo api
brėžimas įveiktinų kliūčių požiūriu iš karto sukuria galimybę sujungti tokias 
kitais atžvilgiais izoliuotas teorijas kaip funkcionalizmas, geštaltinė psicho
logija, „tikslo“ psichologija (ne teleologija), psichoanalitikų, Adlerio sekėjų 
palaikoma psichodinamika ir kt. bei Goldsteino sukurta organinio holizmo 
teorija. Tad tinkamai apibrėžta sindromo sąvoka gali tapti teoriniu pagrindu 
vieningos pasaulėžiūros, kurią pavadinome holistiniu-dinaminiu požiūriu ir

Tačiau žr. Kohlerio išdėstytą Ehrenfelso kriterijų kritiką (239, p. 25).
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kurią priešpriešiname bendrajam atomistiniam požiūriui. Juo galėtų tapti ir 
sąvoka Gestalt, jei išplėstume ją, kaip nurodėme, ir daugiau taikytume žmo
gaus organizmui bei jo vidinei motyvacijai.

ASMENYBINIŲ SINDROMŲ CHARAKTERISTIKOS 
(SINDROMO DINAMIKA)

PAKEIČIAMUMAS
Sindromo dalys dinaminiu požiūriu, kurį aptarėme ankstesniuose paragra
fuose, gali būti sukeičiamos ar ekvivalentiškos būtent ta prasme, kad dvi elge
sio atžvilgiu skirtingos dalys ar simptomai, turintys tą patį tikslą, gali vienas 
kitą pakeisti, gali atlikti tą patį darbą, vienodai galime laukti jų pasirodant, su 
vienoda tikimybe ar pasitikėjimu galime juos išpranašauti.

Isteriško asmens simptomai šia prasme yra lengvai sukeičiami. Klasikiniais 
atvejais paralyžiuotą koją galima nesunkiai „išgydyti“ hipnoze ar taikant 
kitus įtaigos metodus, tačiau šį negalavimą beveik neišvengiamai vėliau pa
keis kiti simptomai, galbūt paralyžiuota ranka. Freudo mokyklos literatū
roje pateikiama daugybė simptomo atitikmenų pavyzdžių, kaip kad arklio 
baimė gali reikšti ar pakeisti nuslopintą tėvo baimę. Visos saugaus asmens 
elgesio raiškos gali būti tarpusavyje pakeičiamos tuo požiūriu, kad jos visos 
reiškia tą patį dalyką, t. y. saugumą. Anksčiau minėtas saugaus radikaliz
mo pavyzdys, bendras troškimas padėti žmonijai gali baigtis radikalizmu 
arba filantropija, arba geraširdišku elgesiu su kaimynais, arba penkių centų 
monetų dalinimu valkatoms bei vargšams. Galime labai patikimai progno
zuoti, kad neidentifikuotas asmuo, apie kurį žinome tik tiek, kad jis saugus, 
kaip nors išreikš savo gailestingumą ar visuomeninį interesą, bet kaip — pra
našauti sunku. Tokie ekvivalentiški simptomai ar raiškos gali būti vadinami 
tarpusavyje pakeičiamais.

CIRKULIARINĖ DETERMINACIJA
Taikliausiai šis reiškinys aprašytas psichopatologijos tyrimuose, pavyzdžiui, 
remiamasi Horney (197) ydingo rato sąvoka, kuri yra specifinis cirkuliarinės 
determinacijos"atvejis. Horney taip pat mėgina aprašyti sindrome vykstan
čios dinaminės sąveikos nepaliaujamą tėkmę, kai kuri nors iš jo dalių visada



B PR I E DA S .  H O L I S T I N Ė  D I N A M I K A ,  O R G A N I Z M O  T E O R I J A ,  S I N D R O M O  D I N A M I K A 351

kokiu nors būdu veikia visas kitas dalis ir savo ruožtu patiria visų kitų dalių 
poveikį, kai šios tarpusavio sąveikos vyksta vienu metu.

Visiška neurotinė priklausomybė reiškia lūkesčius, kurie turi būti nuvilti.
Toks neišvengiamas lūkesčių nuvylimas sukelia dar didesnį pyktį negu tas, 
kurį asmuo jau, ko gero, ir taip jaučia, būdamas priverstas pripažinti savo 
silpnumą ir bejėgiškumą, kylantį iš visiškos priklausomybės.Tačiau šis pyk
tis, deja, neretai nukreipiamas kaip tik prieš tą asmenį, nuo kurio neuroti- 
kas priklausomas, kurio padedamas jis tikisi išvengti katastrofos, tad tokie 
pykčio jausmai neišvengiamai sukelia kaltės jausmą, nerimą, keršto baimę, 
etc. Bet tokios būsenos kaip tik ir priklauso veiksniams, kurie pirmiausia 
sukūrė visiškos priklausomybės poreikį. Ištyrę tokį pacientą pamatysime, 
kad dauguma šių veiksnių kiekvienu metu egzistuoja kartu, nuolat reiškiasi 
ir vienas kitą pastiprina. Nors genetinė analizė gali parodyti, kad tam tikru 
metu vienas kuris bruožas vyrauja, dinaminė analizė to niekada neparodys.
Visi veiksniai vienodai bus priežastys ir padariniai.

Arba individas gali dengtis išlaikyti savo saugumą prisiimdamas ag
resyvoką pranašesniojo nuostatą. Tokios nuostatos jis neprisiimtų, jei nesi
jaustų atstumtas ir nemėgstamas (nesaugus). Bet kaip tik dėl šios nuostatos 
žmonės jo nemėgsta dar labiau, o tai savo ruožtu tik stiprina jo poreikį ir 
toliau dominuoti, etc.

Itin aiškiai tokio tipo cirkuliarinę determinaciją matome rasinių prie
tarų atveju. Nekenčiantys kurios nors rasės nurodys nepageidaujamus bruo
žus, kurie tariamai pateisina jų neapykantą, tačiau beveik visi šie nemėgsta
mos grupės bruožai iš dalies yra neapykantos bei atstūmimo rezultatas9.

Jei mums reikėtų pasitelkti įprastą priežasties ir padarinio žodyną šiai 
sąvokai aprašyti, reikėtų sakyti, kad Air B sukelia vienas kitą ir yra vienas kito 
padariniai. Arba galėtume pasakyti, kad jie vienas nuo kito priklauso arba kad 
jie yra vienas kitą paremiantys ar sustiprinantys variantai.

9 Šie pavyzdžiai apibūdina tik sinchronišką dinamiką. Klausimas, kokia viso sindromo kil
mė, kas jį lėmė, kaip susidarė tokia cirkuliarinė determinacija, yra istorinis. Net jei tokia 
genetinė analizė rodo, kad vienas faktorius grandinėje buvo pirmas, tai dar toli gražu ne
garantuoja, kad tas pats faktorius bus esminis ar svarbesnis už kitus ir atliekant dinaminę 
analizę (6).
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GERAI ORGANIZUOTO SINDROMO TENDENCIJA 
PRIEŠINTIS POKYČIAMS ARBA IŠLIKTI
Kad ir koks būtų saugumo lygis, padidinti ar sumažinti jį sunku. Sis reiški
nys kažkuo primena Freudo aprašytąjį pasipriešinimą, tik jį pritaikyti gali
ma kur kas plačiau ir visuotiniau. Atskleidėme, kad išlaikyti savo gyvenimo 
stilių linkęs tiek sveikas, tiek nesveikas asmuo. Asmuo, linkęs tikėti, kad visi 
žmonės iš esmės geri, lygiai taip pat nenoriai atsisakys savo požiūrio kaip ir 
tas, kuris įsitikinęs, kad visi žmonės iš esmės blogi. Faktiškai tokį pasiprie
šinimą pokyčiui galima apibrėžti nurodant sunkumus, su kuriais susiduria 
eksperimentuojantis psichologas, kai mėgina padidinti arba sumažinti indi
vido saugumo lygį.

Asmenybiniai sindromai kartais gali išlikti palyginti pastovūs net stul
binamomis išorinių permainų sąlygomis. Yra daug pavyzdžių, kaip emig
rantai išsaugodavo saugumo jausmą nepaisydami labiausiai žeminančios bei 
trikdančios patirties. Nuotaikos bombarduojamose zonose tyrimai taip pat 
parodė, kad dauguma sveikų žmonių stulbinamai atsparūs išoriniam siaubui. 
Statistika rodo, kad ekonominės depresijos ir karai susirgimų psichoze iš es
mės nepagausina10. Saugumo sindromo kitimas paprastai smarkiai neatitin
ka aplinkos permainų, o kartais pasikeitusi aplinka, atrodo, iš viso nesukelia 
jokių asmenybės pokyčių.

Vokiečių emigrantas, kadaise itin turtingas žmogus, atvyko į Jungtines Vals
tijas praradęs visą turtą. Tačiau jis buvo diagnozuotas kaip saugi asmenybė.
Iš atsargiai jam pateiktų klausimų paaiškėjo, kad jo žmogaus prigimties 
samprata išliko nepakitusi. Jis ir toliau tikėjo, kad žmogus iš esmės sveikas 
ir geras, jei tik jam suteikta galimybė būti tokiam, kad niekingumas, kurio 
liudininku jam teko būti, gali būti paaiškintas įvairiopai, kaip išoriškai są
lygotas reiškinys. Interviu su Vokietijoje jį pažinojusiais žmonėmis parodė, 
kad jis buvo toks pat ir iki savo finansinio žlugimo.

10 Tokie duomenys paprastai interpretuojami klaidingai, kadangi jais dažnai pasinaudojama 
atmetant visas aplinkos ar kultūrines psichopatijos determinacijos teorijas. Tačiau tai tik 
rodo, kad dinaminė psichologija klaidingai suprantama. Aš tenoriu pasakyti, kad psicho
patija yra veikiau tiesioginis vidinių konfliktų bei grėsmių rezultatas negu išorinių su
krėtimų padarinys. Ar bent jau, kad išoriniai sukrėtimai paveikia asmenybę dinaminiu 
požiūriu tik tiekjciekjie susiję su svarbiausiais individo tikslais bei jo gynybine sistema.
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Daug kitų pavyzdžių duoda pacientų pasipriešinimo psichoterapijai 

reiškinys. Po tam tikro analizės laikotarpio mus gali tiesiog nustebinti tai, 

kaip giliai pacientas ima suprasti klaidingą kai kurių savo įsitikinimų pa

grindą bei pražūtingus jų padarinius. Bet net ir tai supratęs, jis gali toliau 

atkakliai laikytis šių savo įsitikinimų.

GERAI ORGANIZUOTO SINDROMO TENDENCIJA 
ATSIKURTI PO POKYČIO
Jei sindromo lygis buvo prievarta pakeistas, dažnai pastebima, kad toks jo 
poslinkis būna tik laikinas. Pavyzdžiui, traumos patirtis labai dažnai turi tik 
laikiną poveikį. Vėliau gali įvykti spontaniškas prisitaikymas prie ankstes
nės status quo. Arba traumos sukeltus simptomus galima nesunkiai pašalinti 
(271). Kartais tokią sindromo tendenciją galima numatyti kaip vieną iš pro
cesų, vykstančių didesnėje pokyčių sistemoje, kurioje reiškiasi ir kitos sindro
mo tendencijos.

Štai tipiškas atvejis. Seksualiai neapsišvietusi moteris, kai susituokė su to

kiu pat neišmanančiu vyru, buvo smarkiai sukrėsta pirmosios savo sek

sualinės patirties. Jos viso saugumo sindromo lygis aiškiai pasikeitė, t. y. 

vidutinis saugumas tapo žemas. Tyrimai parodė, kad pasikeitė dauguma 

jos sindromo aspektų, kitaip sakant, jo visuma; moters išorinis elgesys, gy

venimo filosofija, sapnų gyvenimas, požiūris į žmogaus prigimtį ir kitus 

dalykus. Kaip tik tuo metu jai suteikta parama, ji padrąsinta aptarus jos 

situaciją neprofesine kalba; keturių-penkių valandų pokalbio metu mo

teriai duota paprastų patarimų. Pamažu ji grįžo į ankstesnę būseną, gal ir 

dėl šių kontaktų ji jautėsi vis saugesnė, tačiau tokia saugi kaip anksčiau jau 

niekuomet nepasijuto. Jos patirtis ją tebeveikė. Nesmarkiai, tačiau nuolat šį 

poveikį, matyt, palaikė ir gana egoistiškas jos sutuoktinis. Dar labiau negu 

šis nedyląs pirmos patirties poveikis stebino išryškėjusi stipri jos tendencija 

vis dėlto ir toliau išsaugoti tą patį supratimą ir tikėjimą kaip iki santuokos. 

Panašų vaizdą, drastišką pokytį, po kurio buvo lėtai, tačiau visiškai grįžta į 

ankstesnę emocinę būseną, matėme ir stebėdami moterį, kuri vėl ištekėjo 

po to, kai pirmasis jos vyras išprotėjo.

Kaip tik dėl tokio šios tendencijos universalumo paprastai tikimės, kad 
tie mūsų draugai, kuriuos laikome psichiškai normaliais, pajėgūs atsigauti
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nuo bet kokio šoko, reikia tik pakankamai laiko. Žmonos ar sūnaus mirtis, 
finansinis žlugimas ir kokia nors kita pamatinė trauminė patirtis gali neilgam 
visiškai atimti žmonėms pusiausvyrą, tačiau paprastai jie beveik visiškai atsi
gauna. Tik užtrukusi bloga išorinė ar tarpusavio santykių situacija pajėgia 
sukelti pastovius sveiko charakterio struktūros pokyčius.

VISO SINDROMO TENDENCIJA KEISTIS
Šią jau aptartą tendenciją pastebėti turbūt lengviausia. Jei kuri nors sindromo 
dalis keičiasi, tinkamai įsigilinę, praktiškai beveik visuomet pamatysime, kad 
tuo pačiu metu ir ta pačia kryptimi keičiasi ir kiti sindromo elementai. Gana 
dažnai tokie vienu metu vykstantys pasikeitimai akivaizdūs beveik visose sin
dromo dalyse. Šie pasikeitimai ne taip dažnai pastebimi dėl tos paprastos 
priežasties, kad jų nesitikima, tad ir neieškoma.

Reikia pabrėžti, kad šis poreikis holistiškai keistis, kaip ir visos kitos 
mūsų aptartos tendencijos, yra būtent tendencija, o ne faktas. Pasitaikė atve
jų, kai konkretus stimulas turėjo specifinį ir lokalizuotą poveikį, bet neturėjo 
jokio pastebimo bendro poveikio. Tačiau tokie atvejai, išskyrus akivaizdžiai 
paviršutiniškus psichinius sutrikimus, reti.

1935 m. atliekant neskelbtą eksperimentą, skirtą savęs vertinimui sustip
rinti išorinėmis priemonėmis, moteriai nurodyta elgtis agresyviai kokioje dvi
dešimtyje konkrečių ir gana banalių situacijų. (Pavyzdžiui, jai liepta reikalauti 
tam tikrų rūšių produktų, dėl kurių pardavėjas ją visuomet nuginčydavo.) Ji 
laikėsi šių nurodymų, o po trijų mėnesių buvo išsamiai ištirti jos asmenybės 
pokyčiai11. Nebuvo abejonių, kad apskritai jos savęs vertinimas gerokai pasi
keitė. Pavyzdžiui, pasikeitė jos sapnų pobūdis. Pirmą kartąjį įsigijo prie kūno 
prigludusių bei formas išryškinančių drabužių. Jos seksualinis elgesys pasi
darė toks spontaniškas, kad tą permainą pastebėjo ir jos vyras. Pirmą kartąjį 
išdrįso maudytis kartu su kitaip žmonėmis, nors iki tol paprastai drovėdavo- 
si pasirodyti su maudymosi kostįumėliu. Ji jautėsi labai pasitikinti savimi ir 
daugelyje kitų situacijų. Šie pokyčiai nebuvo jai įteigti, tai buvo spontaniški 
pokyčiai, kurių reikšmingumo ji nė nesuvokė. Tad elgesio pokyčiai gali sukelti 
asmenybės pokyčius.

11 Šiandien tai būtų vadinama elgesio terapijos forma.
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Ypač nesaugi moteris po kelerių itin sėkmingos santuokos metų rodė 
akivaizdžiai sustiprėjusį saugumo jausmą. Kai pirmąsyk ją išvydau prieš jos 
santuoką, ji jautėsi vieniša, nemylima, neverta meilės. Jos dabartiniam vyrui 
pagaliau pavyko ją įtikinti, kad ją myli -  tai nebuvo taip lengva turint gal
voje stiprų moters nesaugumo jausmą, ir jie susituokė. Dabar ji ne tik jautėsi 
mylima savo vyro, ji neabejojo esanti verta meilės. Dabar moteris įstengė su- 
sirasti draugų, nors anksčiau to nepajėgdavo. Didžioji dalis jos rieapykantos 
žmonėms apskritai išsisklaidė. Ji sužydėjo geraširdiškumu ir švelnumu, kurio 
pirmojo mūsų susitikimo metu pastebėjau nedaug. Kai kurie specifiniai simp
tomai susilpnėjo arba išnyko -  tarp kitų ją persekiojęs košmaras, vakarėlių ir 
nepažįstamų žmonių susibūrimų baimė, chroniškas lengvas nerimas, specifinė 
tamsos baimė, tam tikros nepageidaujamos galios bei žiaurumo fantazijos.

TENDENCIJA SIEKTI VIDINIO NUOSEKLUMO
Net jei asmuo iš esmės yra nesaugus, kai kurie konkretūs jo poelgiai, įsitikini
mai ar jausmai dėl įvairių priežasčių vis dėlto gali išlikti tokie, kokie būdingi 
saugiai asmenybei. Tad nors labai nesaugų asmenį dažniau kankins chroniški 
košmarai, neramūs ar kitokie nemalonūs sapnai, daugumos tokių individų 
sapnų gyvenimas paprastai nėra nemalonus. Tačiau palyginti nereikšmingi 
aplinkos pokyčiai paskatins šiuos individus sapnuoti tokius nemalonius sap
nus. Atrodo, jog šie nenuoseklūs elementai patiria ypatingą spaudimą, kuris 
paprastai juos veikia taip, kad jie susilygiuotų su kitais sindromo elementais.

Menkai save vertinantys žmonės dažniausiai būna kuklūs ir drovūs. Tad 

paprastai daugelis jų arba nepasirodys viešumoje su maudymosi kostiu

mu, arba, jei pasirodys, tai itin drovėdamiesi. Tačiau viena mergina, aiškiai 

save vertinanti menkai, buvo ne tik pastebėta paplūdimyje su maudymosi 

kostiumėliu, bet dar su tokiu, kyris mažai ką tepridengė. Vėliau per virti

nę pokalbių paaiškėjo, kad ji nepaprastai didžiavosi savo kūnu, kurį lai

kė tobulu, -  tokia nuomonė menkai save vertinančiai moteriai, kaip ir jos 

elgesys, atrodė itin neįprasta. Iš to, ką ji papasakojo, buvo akivaizdu, jog 

jos požiūris į maudymąsi buvo nenuoseklus, kadangi ji nepaliovė drovėtis, 

nuolat po ranka turėdavo chalatą, kad galėtų prisidengti, mat ji nepakęs

davo, jei kas pernelyg atvirai ją apžiūrinėdavo, to pakakdavo, kad ji spruktų 

iš paplūdimio. Svetimų žmonių nuomonės jai ne kartą patvirtino, kad jos
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kūnas patrauklus, intelektualiai ji buvo įsitikinusi, kad turėtų tinkamai jį 

demonstruoti, labai stengėsi taip ir elgtis, tačiau jai prastai sekėsi dėl jos 

charakterio struktūros.

Specifinės baimės dažnai būdingos itin saugiems žmonėms, kurie 

apskritai visai nebijo. Šias baimes dažnai galima paaiškinti jas sąlygojusia 

konkrečia patirtimi. Kaip įsitikinau, tokiems žmonėms labai nesunku pa

dėti atsikratyti šių baimių. Dažnai visai pakanka paprasčiausio sąlygojimo 

iš naujo, pavyzdžio jėgos, paraginimo parodyti tvirtą valią, intelektualaus 

paaiškinimo bei panašių paviršutiniškų psichoterapinių priemonių. Tačiau 

šie paprasti elgesio metodai ne tokie sėkmingi, kai baimė kankina aiškiai 

nesaugius žmones. Galėtume sakyti, kad baimę, kuri nuosekliai nesutampa 

su visa asmenybe, nesunku išrauti; baimė, kuri nuosekliai sutampa su visa 

asmenybe, yra kibesnė.

Kitaip sakant, asmuo, kuris jaučiasi nesaugus, linkęs tapti dar tobuliau ar 
nuosekliau nesaugesnis, asmuo, kuris save vertina itin gerai, nuosekliai linkęs 
save vertinti vis geriau.

SINDROMO TENDENCIJA EKSTREMALĖTI
Be aprašytų tendencijų save tausoti, yra bent jau viena priešinga jėga, kylanti 
iš vidinės sindromo dinamikos, kuri skatina keistis, o ne išlikti pastoviam. Tai 
tendencija palyginti nesaugiam asmeniui tapti ypač nesaugiam, o palyginti 
saugiam — tapti ypač saugiam12.

Palyginti nesaugus asmuo kiekvieną išorinę įtaką, kiekvieną organizmą 
pasiekiantį stimulą linkęs interpretuoti veikiau kaip žadantį nesaugumą negu 
saugumą. Pavyzdžiui, šypseną jis linkęs suprasti kaip pašaipą, užmaršumą lin
kęs interpretuoti kaip įžeidimą, abejingumą linkęs priimti kaip nepalanku
mą, o švelnų prielankumą — kaip abejingumą. Šio asmens pasaulyje kur kas 
daugiau įtakų, kurios stiprina nesaugumą, negu tokių įtakų, kurios suteikia 
šiam pasauliui saugumo. Galėtume sakyti, kad visokie įrodymai jam liudija 
nesaugumą. Tad jis nuosekliai, nors ir ne itin smarkiai, stumiamas į vis dides
nį nesaugumą. Žinoma, šį veiksnį sustiprina faktas, kad nesaugus žmogus ir 
savo elgesiu parodo savo nesaugumą, dėl to žmonės jo nemėgsta ir atstumia,

12 Si tendencija glaudžiai susijusi su anksčiau aprašyta tendencija siekti kuo didesnio vidi
nio nuoseklumo.
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tad jis pasijunta dar nesaugesnis, jo elgesys išduoda dar didesnį nesaugumą, 
taigi iš šio užburto rato jis nepajėgia išsiveržti. Pati jo vidinė dinamika kaip 
tik ir sukelia tai, ko jis labiausiai bijo.

Akivaizdžiausias pavyzdys -  pavydo įkvėptas elgesys. Jis kyla iš nesaugu^\_ 

mo ir praktiškai visuomet sukelia dar didesnį atstūmimą ir didesnį ne

saugumą. Štai kaip vienas vyriškis aiškino savo nesaugumą: „Aš taip myliu 

savo žmoną, kad bijau, jog tikrai žlugčiau, jei ji mane paliktų ar liautųsi 

mylėjusi. Natūralu, kad mane trikdo jos draugiškumas mano broliui". Tad 

jis ėmėsi daugelio priemonių šiems draugiškiems santykiams nutraukti, vi

sos jos buvo kvailos, tad jis pradėjo prarasti tiek žmonos, tiek ir savo brolio 

meilę. Žinoma, jį apėmė tik dar didesnė panika, o pavydas sustiprėjo. Sį už

burtą ratą nutraukė psichologas, kuris patarėjam nesielgti pavydžiai, net jei 

pavydi, o paskui ėmėsi ir svarbesnės užduoties -  įvairiais būdais sumažinti 

bendrą jo nesaugumo jausmą.

SINDROMO TENDENCIJA KEISTIS VEIKIANT IŠORĖS SPAUDIMUI
Įsigilinus į vidinę sindromų dinamiką, itin lengva laikinai užmiršti, kad visi 
sindromai, žinoma, tėra tik atsakas į išorines situacijas. Sį akivaizdų faktą Čia 
paminiu tik dėl užbaigtumo, tik primindamas, kad organizmo asmenybiniai 
sindromai nėra izoliuotos sistemos.

SINDROMO KINTAMIEJI
Svarbiausias ir akivaizdžiausias kintamasis yra sindromo lygis. Asmens sau
gumo lygis gali būti aukštas, vidutinis ar žemas. Jo savęs vertinimas gali būti 
aukštas, vidutinis ar žemas. Mes nebūtinai implikuojame, kad šios variacijos 
sudaro vieną kontinuumą, kalbame apie variacijas nuo daug iki mažai, nuo 
aukšto iki žemo. Sindromo kokybė iš esmės aptarta nagrinėjant savęs vertini
mo arba dominavimo sindromus. Kalbant apie įvairių rūšių primatus, do
minavimo reiškinys būdingas jiems visiems, bet jo raiškos kokybė kaskart 
vis kitokia. Tyrinėjant aukštai save vertinančius žmones, pavyko atskirti bent 
dvi kokybiškai skirtingas aukštos savigarbos rūšis, kurių vieną apibūdinome 
kaip stiprybę, kitą -  kaip jėgą. Aukštai save vertinantis asmuo, kuris kartu 
ir saugus, parodo šią pasitikėjimo savimi stiprybę maloniu, bendradarbiauti 
linkusiu, draugišku būdu. Asmeniui, kuris aukštai save vertina, bet kuriam 
trūksta saugumo, rūpės ne tiek padėti silpnesniems žmonėms, kiek juos
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valdyti ir skriausti. Abu individai aukštai save vertina, tačiau parodo tai skir
tingai, tai priklauso nuo kitų organizmo savybių. Itin nesaugių žmonių ne
saugumas gali reikštis daugeliu būdų. Pavyzdžiui, jis gali reikštis polinkiu 
į užsidarėliškumą, atitolimą nuo pasaulio (kai asmuo save vertina menkai), 
arba jo nesaugumas gali įgyti priešiškumo, agresyvumo, negatyvumo išraiškas 
(kai asmuo save vertina aukštai).

KULTŪRINIS SINDROMO RAIŠKOS DETERMINUOTUMAS
Žinoma, kultūros ir asmenybės santykiai pernelyg gilūs ir pernelyg sudėtingi, 
kad juos būtų galima trumpai nagrinėti. Tad veikiau dėl išsamumo, o ne dėl 
kokių kitų priežasčių reikėtų nurodyti, kad apskritai kelius, kuriais siekiame 
svarbiausių savo gyvenimo tikslų, dažnai nulemia konkretus kultūros pobū
dis. Būdai, kuriais išreiškiamas savęs vertinimas, kuriais jo siekiama, daugiau
sia, nors ir ne visiškai, determinuoti kultūros. Tas pat pasakytina apie meilės 
santykius. Mes laimime kitų žmonių meilę ir išreiškiame savo prielankumą 
jiems kultūros sankcionuotais kanalais. Tas faktas, kad sudėtingoje visuome
nėje statuso nulemti vaidmenys taip pat iš dalies determinuoti kultūros, as
menybės sindromo raišką dažnai pakreips kitur. Pavyzdžiui, mūsų visuome
nėje aukštai save vertinantiems vyrams šį sindromą leidžiama išreikšti kur kas 
atviriau ir kur kas įvairesniais būdais, negu tai leidžiama aukštai save verti
nančioms moterims. Itin mažai galimybių tiesiogiai išreikšti savęs vertinimą 
palikta vaikams. Taip pat/reikėtų nurodyti, kad dažnai egzistuoja kultūros 
sankcionuotas kiekvieno sindromo lygis, pavyzdžiui, saugumo, savęs vertini
mo, socialumo ir veiklumo. Sį faktą aiškiausiai parodo įvairių kultūrų ir kai 
kurių istorinių laikotarpių palyginimai. Pavyzdžiui, vidutinis Dobu genties 
atstovas ne tik yra, bet ir tikimasi, kad bus priešiškesnis negu vidutinis Ara- 
pešo genties narys. Vidutinė šių dienų moteris veikiausiai vertins save geriau, 
negu vidutinė moteris prieš šimtą metų.

ASMENYBINIO SINDROMO SANDARA

Iki šiol kalbėjome taip, tarsi atskiros sindromo dalys būtų homogeniškos it 
rūko dalelės. Iš tikrųjų taip nėra. Sindromo organizacijoje įžvelgiamos dalių 
hierarchijos pagal svarbą ir klasteriai. Sį faktą jau parodėme aptardami savęs
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vertinimo sindromą paprasčiausiu įmanomu būdu, būtent koreliacijos meto
du. Jei sindromas būtų nediferencijuotas, visos jo dalys vienodai koreliuotų 
su visuma. Bet faktiškai savęs vertinimas (matuojamas kaip visuma) skirtin
gai koreliuoja su įvairiomis dalimis. Pavyzdžiui, visas savęs vertinimo sindro
mas, išmatuotas socialinio asmenybės įvertinimo metodu (313), koreliuoja 
su dirglumu taip: r = - 0,39, su pagoniška sekso samprata -  taip: r = 0,85, su 
daugeliu sąmoningai suvokiamų nevisavertiškumo jausmų -  taip: r = - 0,40, 
su polinkiu sutrikti įvairiose situacijose: r = - 0,60, su daugeliu sąmoningų 
baimių: r = - 0,29 (305, 311).

Klinikinių duomenų nagrinėjimas taip pat rodo šią dalių tendenciją na
tūraliai jungtis į grupes, kurias pavadinome klasteriais, kurios atrodo iš esmės 
susijusios. Pavyzdžiui, atrodo, kad konvencionalumas, moralumas, kuklumas, 
pagarba taisyklėms labai natūraliai susijungia į vieną grupę ar priklauso vie
nai grupei. Si priešinga kitai grupei, kurią sudaro pasitikėjimas savimi, pu
siausvyra, mokėjimas nesutrikti, baikštumo ir drovumo trūkumas.

Tokia elementų tendencija jungtis į klasterius iš karto suteikia mums 
galimybę klasifikuoti sindromo viduje, tačiau iš tikrųjų, pabandę tai padaryti, 
iškart susiduriame su visokeriopais sunkumais. Pirmiausia iškyla įprasta visų 
klasifikacijų problema: kokiu principu remsimės klasifikuodami? Supranta
ma, jei žinotume visus duomenis ir jų tarpusavio ryšius, tai nebūtų sudėtinga. 
Bet kai pradedame dar visko nežinodami, pamatome, jog kartais turime elg
tis savarankiškai, kad ir kaip jautriai norėtume elgtis su vidine medžiagos pri
gimtimi. Sis vidinis susietumas mūsų atveju tampa pirmąja nuoroda, ženklu, 
kokios bendros krypties laikytis. Tačiau toks spontaniškas dalių grupavimas 
toli mūsų nenuves, ir kai pagaliau mūsų supratimas apie jas išsenka, matome, 
kad toliau tenka remtis savo pačių hipotezėmis.

Kitas akivaizdus sunkumas, su kuriuo susiduriame klasifikuodami, yra 
tai, kad dirbant su sindromo medžiaga, bet kurį asmenybinį sindromą ga
lime suklasifikuoti arba į tuziną, arba į šimtą, arba į tūkstantį, arba į dešimt 
tūkstančių pagrindinių grupių, kaip mums patiks -  tai priklauso nuo to, ko
kio lygio apibendrinimo siekiame. Manyčiau, kad įprastas mėginimas klasi
fikuoti tėra tik dar vienas atomistinio, mechaniškai dalis jungiančio požiūrio 
atspindys. Iš tiesų atomistinio instrumento taikymas tiriant duomenis, kurie 
tarpusavyje susiję, toli mūsų nenuves. Kas paprastai yra klasifikacija, jei ne 
skirtingų dalių, pavienių elementų išskyrimas? O kaip mes klasifikuosime, jei
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mūsų duomenys iš esmės nesiskiria, nėra vienas nuo kito atskirti? Gal mums 
teks atsisakyti atomistinės klasifikacijos ir ieškoti holistinio klasifikacijos 
principo, kaip kad neišvengiamai teko atsisakyti redukcinės analizės ir pa
keisti ją holistine. Tolesnės siūlomos analogijos turėtų nurodyti kryptį, kuria, 
ko gero, reikėtų sukti ieškant tokio holistinio klasifikavimo metodo.

PADIDINIMO LYGIAI
Si frazė yra fizikinė analogija, gauta remiantis mikroskopo veikimo principu. 
Tyrinėdami histologinę skaidrę, matome bendrą ląstelės vaizdą, jos struktūrą 
apskritai, sandarą, visus dalių tarpusavio ryšius, tad laikydami skaidrę prieš 
šviesą ir žvelgdami į ją plika akimi, aprėpiame visumą. Aiškiai turėdami gal
voje tą visuminį vaizdą, vieną šios visumos dalį išnagrinėsime nedaug ją tepa- 
didinę, sakykim, vos dešimt kartų. Mes dabar tyrinėjame ne izoliuotą nuo vi
sumos detalę, bet tyrinėjame atsižvelgdami įjos susietumą su visuma. Paskui 
šią visumos dalimi esančią sritį galime tyrinėti nuodugniau, naudodamiesi 
dar labiau didinančiu (tarkime, penkiasdešimt kartų) objektyvu. Tolesnė ir 
subtilesnė visumos detalių analizė darosi įmanoma vis labiau jas didinant, kol 
leidžia tai daryti prietaisas13.

Sindromo medžiagą dar būtų galima klasifikuoti ne kaip tiesia linija 
išdėstytas atskiras ir nepriklausomas dalis, kurias galime kaip norėdami per- 
stumdyti, bet kaip „viena į kitą sudedamas dalis“, tarkim, kaip viena į kitą 
susidedančias dėžutes. Jei, pavyzdžiui, visas sindromas yra dėžutė, tai ketu
riolika posindromių yra tos keturiolika dėžučių, kurios sudedamos viena į 
kitą (294). Kiekvienoje iš šių mažų dėžučių dar gali būti kitų dėžučių, tarkim, 
keturios vienoje, dešimt kitoje, šešios trečioje etc.

Aprašydami šiuos pavyzdžius sindromo analizės kalba, galime pažvelgti į 
saugumo sindromą ir panagrinėti jį kaip visumą -  taikyti pirmo lygio padidini
mą. Konkrečiai tai reiškia, kad gilinsimės į sindromo kaip vienio psichologinį 
„prieskonį“, reikšmę ar tikslą. Tada galime pažvelgti į keturiolika saugumo sin
dromo posindromių ir tyrinėti juos taikydami tai, ką pavadinome antro lygio 
padidinimu. Tad šis posindromis būtų tiriamas kaip konkreti visuma, kaip su
sijęs su trylika kitų sindromų, tačiau visuomet būtų suprantamas kaip viso sau

13 „Tačiau žvelgdami pro mikroskopą, mes niekuomet nesužinotume, kad egzistuoja tokie
dalykai, pavyzdžiui, veidai“ (K. Kofflca, Principles of Gestalt Psychology, Hourcourt, Brace
World, 1935>P-319)-
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gumo sindromo holistinė sudėtinė dalis. Kaip pavyzd} galime paimti nesaugaus 
asmens valdžios ir paklusimo posindromį. Asmeniui, kuriam būdingas nesau
gumas apskritai, reikia galios, tačiau šis troškimas gali reikštis įvairiais būdais 
ir įvairiomis formomis: kaip perdėtas ambicingumas, perdėtas agresyvumas, 
savininkiškumas, pinigų alkis, perdėtas troškimas konkuruoti, polinkis į prie
tarus ir neapykantą, etc., arba gali reikštis kaip akivaizdžios paminėtų savybių 
priešybės, pavyzdžiui: pataikavimas, paklusimas, mazochistiniai polinkiai, etc. 
Tačiau akivaizdu, kad šios charakteristikos savaime yra taip pat bendros, tad jas 
galima toliau analizuoti ir klasifikuoti. Tolesnis bet kurios šių savybių tyrimas 
turėtų būti trečio lygio. Tarkime, renkamasi tirti polinkį į prietarus, čia geriau
sias pavyzdys yra rasiniai prietarai. Jei gilinamės į šį reiškinį tinkamai, tiriame jį 
ne patį savaime, ne izoliuotą. Išsamiau galėtume šitai suformuluoti sakydami, 
kad tiriame polinkį į prietarus, kuris yra galios poreikio posindromis, o galios 
poreikis yra bendro nesaugumo sindromo posindromis. Nereikia nė nurodyti, 
kad vis subtilesni tyrimai vestų mus prie ketvirto, penkto lygio ir 1.1. Paimkime 
vieną tokio ypatingo sudėtingumo aspektą, tarkime, tendenciją kreipti dėmesį 
į tokius skirtumus kaip odos spalva, nosies forma, gimtoji kalba kaip priemonę 
savo paties saugumo poreikiui sustiprinti. Ši tendencija kreipti dėmesį į minėtus 
skirtumus turi sindromo sandarą ir tirti ją galima kaip sindromą. Konkrečiais 
šiuo atveju tokia tendencija būtų klasifikuojama kaip po-po-po-posindromis. 
Sudedamų dėžučių konstrukcijoje jis atsidurtų penktoje dėžutėje.

Apibendrinant galima pasakyti, kad toks klasifikacijos metodas, grin
džiamas pamatine įtrauktumo, o ne atskirtumo samprata, padeda mums 
suprasti tai, ką ir siekėme suprasti. Jis leidžia pakankamai įsigilinti ir į kon
krečias detales, ir į visumą nenusiritant nei į beprasmį smulkmenų sureikš
minimą, nei į miglotą, bevertį apibendrinimą. Šis metodas kartu ir sintetinis, 
ir analitinis, pagaliau jis leidžia mums vienu metu bei efektyviai tirti ir tai, 
kas unikalu, ir tai, kas įprasta. Jis visai atmeta dichotomijas, aristoteliškąjį 
suskirstymą į klasę A ir klasę ne-A, o kartu duoda teoriškai įtikinamą klasifi
kacijos bei analizės principą.

SINDROMO KONCENTRACIJOS SĄVOKA
Jei ieškome euristinio kriterijaus, leidžiančio atskirti sindromus nuo posin- 
dromių, teoriškai juo galėtų būti koncentracijos sąvoka. Kuo skiriasi savęs 
vertinimo sindrome natūraliai susidarančios grupės? Konvencionalumas,
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moralumas, kuklumas, pagarba taisyklėms savaime susijungė j vieną grupę, 
kurią buvo galima atskirti nuo kitos grupės arba savybių klasterio, jungian
čio pasitikėjimą savimi, savitvardą, nesivaržymą ir drąsą. Žinoma, klasteriai, 
arba posindromiai, susiję vieni su kitais ir su visu savęs vertinimu. Maža to, 
kiekviename klasteryje įvairūs elementai susiję vienas su kitu. Gal mūsų su
pratimą apie klasterių sudarinėjimą, mūsų subjektyvų jausmą, kad skirtingi 
elementai natūraliai dera kartu, atspindėtų koreliacijos, kurias gautume, jei 
galėtume išmatuoti tuos elementus. Tikriausiai tarp pasitikėjimo savimi ir 
savitvardos glaudesnė koreliacija negu tarp savitvardos ir nekonvencionalu- 
mo. Klasteriavimas statistikos kalba galbūt reikštų aukštą koreliacijos tarp 
visų klasterio narių vidurkį. Toks tarpusavio koreliacijų vidurkis, matyt, būtų 
aukštesnis negu dviejų skirtingų klasterių narių koreliacijos vidurkis. Tarki
me, kad klasteryje vidutinė koreliacija yra r = 0,7, o vidutinė koreliacija tarp 
atskirų klasterių narių yra r = 0,5, tuomet naujo sindromo, sudaryto susilie
jant posindromių klasteriams, vidutinė koreliacija bus aukštesnė už r = 0,5 
ir žemesnė už r = 0,7, ko gero -  apie r = 0,6. Eidami nuo posindromių prie 
subsindromų ir sindromų, galime tikėtis, kad vidutinė koreliacija mažės. Tokį 
pokytį galėtume vadinti sindromo koncentracijos pokyčiu ir šią sampratą pa
grįstai galime laikyti svarbia jau vien todėl, kad ji duoda darbinį įrankį, lei
džiantį patikrinti mūsų klinikinius duomenis14.

Pagrindinė dinaminės psichologijos prielaida suponuoja, kad tai, ką ga
lime ir turėtume koreliuoti, yra ne poelgiai qua poelgiai, bet poelgių reikšmės, 
t. y. ne kuklus elgesys, bet kuklumo kokybė, kurią matome susietą su visu 
organizmu. Be to, reikia pripažinti, kad net dinaminiai kintamieji nebūtinai 
kinta taip, lyg būtų išdėstyti viename kontinuume, tam tikrame taške jie gali 
„perlūžti“ į kažką visiškai priešinga. Šio reiškinio pavyzdį matome stebėdami 
tai, kokį poveikį charakteriui daro prielankumo troškimas. Jei surikiuotu
me jaunus vaikus į skalę nuo tų, kurie visiškai pripažinti, iki tų, kurie visiš
kai atstumti, pamatytume, kad leidžiantis skale žemyn, vaikai vis įnirtingiau

14 Holistinės psichologijos atstovai linkę nepasitikėti koreliacijos metodu, bet, manau, dau
giau dėl to, kad šis metodas buvo taikomas vien tik kaip atomistinis instrumentas, o ne 
dėl to, kad jis iš esmės prieštarauja holizmo teorijai. Nors, pavyzdžiui, savikoreliacijos 
samprata vidutiniam statistikui kelia nepasitikėjimą (tarsi organizme galėtume tikėtis ko 
nors kito!), šiam nepasitikėjimui neliktų pagrindo, jeigu būtų atsižvelgiama į kai kuriuos 
holistinius faktus.
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trokšta prielankumo, tačiau pasiekę pačią skalės pabaigą, kur atsidūrę visiškai 
atstumti vaikai, stebime ne aistringą meilės troškimą nuo ankstyviausių gy
venimo dienų, bet visišką šaltumą ir prielankumo troškimo trūkumą.

Pagaliau, žinoma, privalome naudotis holistiniais, o ne atomistiniais 
duomenimis, t. y ne redukcinės, bet holistinės analizės rezultatais. Šitaip ga
lima susieti pavienius kintamuosius arba dalis nepažeidžiant organizmo vien
tisumo. Jei elgiamės pakankamai atsargiai su koreliuojamais duomenimis, jei 
visą statistiką grindžiame klinikinėmis bei eksperimentinėmis žiniomis, nėra 
priežasčių, kodėl koreliacinis metodas neturėtų būti labai naudingas holisti- 
nėje metodologijoje.

DALIŲ SUSIETUMO LYGIS ORGANIZME
Savo knygoje apie fizinius geštaltus, t. y. formas, Kohleris (239) prieštarauja 
per dideliam vidinio susietumo apibendrinimui, net tokiam, kad tampa ne
įmanoma pasirinkti tarp labai bendro pobūdžio monizmo ir visiško atomiz- 
mo. Tad atitinkamai jis pabrėžia ne tik vidinį paties geštalto susietumą, bet 
ir geštalto atskirtumo faktą. Dauguma geštaltų, su kuriais jis dirba, jam yra 
(palyginti) uždaros sistemos. Jis analizuoja tik patį geštaltą, o santykius tarp 
fizinių arba psichologinių geštaltų aptaria rečiau.

Turėtų būti akivaizdu, kad gavus duomenų apie organizmą, situacija 
būna kitokia. Iš tikrųjų organizme beveik nėra uždarų sistemų. Organizme 
viskas iš tikrųjų susiję su viskuo, tegul kartais ir pačiu nežymiausiu ir to
limiausiu būdu. Maža to, parodyta, kad organizmas kaip visuma susijęs su 
kultūra ir fundamentaliai priklausomas nuo jos, nuo tiesioginio kitų žmonių 
buvimo, konkrečios situacijos, fizinių ir geografinių veiksnių, etc. Šiuo metu 
galime pasakyti bent tiek, kad Kohleriui vertėjo savo apibendrinimus pri
taikyti tik fiziniams ir psichologiniams reiškinių pasaulio geštaltams, kadangi 
organizmui taip sėkmingai pritaikyti šių apribojimų tikrai neįmanoma.

Jei nepritartume tokiai nuomonei, galėtume žengti toliau, negu skelbia 
šis minimalistinis teiginys. Iš tikrųjų labai svariai būtų galima pagrįsti teigi
nį, kad teoriškai visas pasaulis tarpusavyje susijęs. Kokios nors rūšies sąryšių 
galime rasti tarp visų visatos dalių, jeigu pasirinksime kurį nors iš daugybės 
egzistuojančių sąryšių tipų.Tik turėdami praktinių ketinimų ar norėdami ap
rėpti ne visas diskursų sritis, o tik vieno diskurso sritį, galime daryti prielaidą, 
kad sistemos sąlygiškai viena nuo kitos nepriklauso. Pavyzdžiui, psichologiniu



364 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

požiūriu universalus sąryšis nutrūksta, kadangi yra tokių pasaulio dalių, ku
rios psichologiškai nėra susijusios su kitomis visatos dalimis, nors jos gali būti 
susijusios chemiškai, fiziškai ar biologiškai. Negana to, biologas, chemikas 
ar fizikas gali visiškai skirtingais būdais sugriauti pasaulio vidinį susietumą. 
Manau, kad tiksliausiai šiuo metu galėtume suformuluoti taip: yra sąlygiškai 
uždarų sistemų, bet šios uždaros sistemos iš dalies yra ir konkretaus požiūrio 
padarinys. Tai, kas yra (ar atrodo esanti) uždara sistema, po metų gali tokia 
nebūti, kadangi per metus moksliniai metodai gali tiek patobulėti, kad pajėgs 
parodyti egzistuojant jos ryšį su kitomis sistemomis. Jei reikėtų atsakyti, kad 
turime įrodyti realius fizinius procesus, o ne daugiau teorinius ryšius tarp visų 
pasaulio dalių, atsakant reikėtų pažymėti, kad filosofai monistai niekuomet 
neneigė, jog toks universalus fizinis sąryšis egzistuoja, tačiau jie kalbėjo apie 
daugelio kitokių rūšių sąryšį. Vis dėlto kadangi tai nėra svarbiausias mūsų 
dėstymo klausimas, neverta priėjo užtrukti. Visiškai pakanka nurodyti orga
nizmo (teorinio) universalaus sąryšio reiškinį.

SINDROMŲ RYŠIAI

Šioje tyrinėjimų srityje galime pasiūlyti bent vieną kruopščiai ištirtą pavyzdį. 
Ar tai paradigminis, ar ypatingas atvejis, turės parodyti tolesni tyrimai.

Kiekybiškai, būtent kalbant paprastų linijinių koreliacijų kalba, yra tei
giamas, tačiau silpnas ryšys tarp saugumo ir savęs vertinimo lygio, r _ apie 0,2 
ar 0,3. Individualiai diagnozuojant normalius žmones, visiškai aišku, kad šie 
du sindromai praktiškai .yra nepriklausomi kintamieji. Kai kurioms grupėms 
kartais būdingas tam tikras šių dviejų sindromų ryšys: pavyzdžiui, penkta
jame dešimtmetyje žydams buvo būdingas aukštas savęs vertinimas ir men
kas saugumo jausmas, o katalikėms moterims dažnai būdingas menkas savęs 
vertinimas ir kartu stiprus saugumo jausmas. Neurotikams buvo ir tebėra 
būdingas žemas abiejų šių sindromų lygis.

Tačiau labiau nei toks abiejų šių sindromų lygių ryšys (ar ryšio nebuvi
mas) stebina glaudus ryšys tarp saugumo (ar savęs vertinimo) lygio ir savęs 
vertinimo (ar saugumo) kokybės. Sį ryšį lengviausia pademonstruoti suprie
šinant du aukštai save vertinančius, tačiau esančius priešinguose saugumo 
skalės poliuose individus. Asmuo A (aukštas savęs vertinimas, stiprus saugu
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mo jausmas) linkęs išreikšti aukštą savęs vertinimą visai kitaip negu asmuo 
B (aukštas savęs vertinimas, silpnas saugumo jausmas). Asmuo Ay kuris pasi
žymi ir asmenine jėga, ir meile artimui, natūraliai panaudos savo jėgą kitiems 
globoti, užjausti ir apsaugoti. Tačiau asmuo B> kuris jėgos turi ne mažiau 
už A, tik ji dera su neapykanta, panieka, kitų žmonių baime, veikiausiai pa
naudos ją tam, kad skaudintų, dominuotų ar sušvelnintų savo nesaugumą. 
Jo jėga negali nekelti grėsmės kitiems. Tad galime kalbėti apie aukšto savęs 
vertinimo nesaugumą, o jam priešpriešinti galėtume aukšto savęs vertinimo 
saugumą. Panašiai galime išskirti žemo savęs vertinimo saugumą ir nesaugu
mą, pavyzdžiui, skirti, viena vertus, mazochistą ar pataikūną, ir, kita vertus, 
ramų, mielą, paslaugų, priklausomą asmenį. Panašūs saugumo kokybės lygio 
skirtumai koreliuoja su savęs vertinimo lygio skirtumais. Pavyzdžiui, nesau
gūs žmonės gali būti linkę laikytis atokiai ir nuošaliai arba elgtis atvirai prie
šiškai ir agresyviai, ir tai priklauso nuo to, ar jų savęs vertinimo lygis aukštas, 
ar žemas. Saugūs asmenys gali būti arba nusižeminę, arba išdidūs, sekėjai 
arba lyderiai, kai jų savęs vertinimo lygis įvairuoja nuo žemo iki aukšto.

ASMENYBINIAI SINDROMAI IR ELGESYS

Plačiai kalbėdami prieš pradėdami konkrečiau analizuoti, galėtume pasaky
ti, kad ryšiai tarp sindromų ir išoriškai stebimo elgesio yra maždaug tokie. 
Kiekvienas poelgis paprastai būna visos integruotos asmenybės išraiška. Kon
krečiau tai reiškia, kad kiekvieną poelgį paprastai determinuoja kiekvienas ir 
visi asmenybės sindromai (kartu su kitomis determinantėmis, kurios aptaria
mos toliau). Iš konkretaus žmogaus poelgio įvairių determinančių, iš to, kaip 
jis juokiasi, kaip reaguoja į pokštą, teoriškai galime sužinoti, koks jo saugu
mo lygis, savęs vertinimas, kiek jis turi energijos, intelekto etc. Toks požiūris 
aiškiai prieštarauja dabar jau pasenusiai charakterio bruožų teorijai, pasak 
kurios, tipišku atveju pavienį elgesio aktą visiškai determinuoja jį lemiąs pa
vienis charakterio bruožas. Geriausi mūsų teorinio teiginio pavyzdžiai galėtų 
būti tam tikros užduotys, kurios laikomos „reikšmingesnėmis“, pavyzdžiui, 
meninė kūryba. Tapydamas ar koncertuodamas menininkas visiškai atsiduo
da užduočiai, tad ji yra visos jo asmenybės išraiška. Bet toks pavyzdys arba, 
tarkime, kokia nors kūrybiška reakcija į nesustruktūrintą situaciją, kaip kad
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būna atliekant Rorschacho testą, yra viename kontinuumo poliuje. Kitame 
poliuje yra izoliuotas konkretus poelgis, kuris nesusijęs arba menkai tesusijęs 
su charakterio struktūra, pavyzdžiui, žaibiška reakcija į momentinės situaci
jos keliamus reikalavimus (pasitraukiame iš kelio mašinai), grynai paprotinės 
kultūrinės reakcijos, kurios daugumai žmonių seniai prarado psichologinę 
prasmę (atsistoti, kai j kambarį įeina moteris), ar pagaliau refleksiniai veiks
niai. Toks poelgis menkai ar beveik nieko negali pasakyti apie charakterį, nes 
panašiais atvejais kaip determinuojantis veiksnys jis nereikšmingas. Tarp šių 
dviejų kraštutinių atvejų matome įvairias gradacijas. Pavyzdžiui, esama po
elgių, kuriuos paprastai beveik visiškai determinuoja tik vienas ar du sindro
mai. Konkretus širdingas poelgis labiau susijęs su saugumo sindromu negu su 
kuriuo kitu. Kuklumo jausmą daugiausia nulemia savęs vertinimas ir pan.

Šie faktai skatina klausti: jei egzistuoja visų šių tipų poelgio-sindromo 
ryšiai, kodėl iš pradžių aiškinome, kad poelgį paprastai determinuoja visi sin
dromai ?

Akivaizdu, jog teoriškai neišvengiama, kad holistinė teorija ir turėtų 
prasidėti tokiu teiginiu, o atomistinė teorija pradėtų parinkdama izoliuotą, 
diskretišką poelgį, atkirstą nuo visų jo sąsajų su organizmu, -  pavyzdžiui, 
pojūtį ar sąlyginį refleksą. Čia ir iškyla problema, ką laikysime svarbiausiu 
(kurios dalies požiūriu turės būti organizuojama visuma). Atomistinė teorija 
paprasčiausia pamatine duotybe laikytų elgesio fragmentą, gautą redukcinės 
analizės būdu, t. y. poelgį, atskirtą nuo visų jo ryšių su organizmo visuma.

Ko gero, tiksliau būtų sakyti, kad pirmojo tipo sindromo-poelgio ryšys 
yra svarbesnis. Gyvenime mažai kam rūpi izoliuoti poelgiai. Jie izoliuoti pa
prasčiausiai todėl, kad jie nesvarbūs, būtent niekaip nesusiję su svarbiausiomis 
problemomis, svarbiausiais atsakymais ar svarbiausiais organizmo tikslais. 
Tiesa, kad mano koja šokteli, kai man suduoda per girnelės sausgyslę, ar kad 
alyvuoges valgau pirštais, ar kad negaliu valgyti virtų svogūnų, nes buvau pri
pratintas jų nevalgyti. Iš tiesų nė kiek nėra teisingiau tvirtinti, kad aš turiu 
savo gyvenimo filosofiją, kad myliu savo šeimą, kad mane traukia tam tikros 
rūšies eksperimentai, bet pastarosios situacijos yra kur kas svarbesnės.

Nors iš tikrųjų vidinė organizmo prigimtis determinuoja elgesį, ji nėra 
vienintelė elgesio determinantė. Kultūrinis kontekstas, kuriame veikia or
ganizmas ir kuris iki šiol jau dalyvavo determinuojant vidinę organizmo 
prigimtį, taip pat yra elgesio determinantė. Galiausiai kitos elgesio deter-
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minantės gali būti sujungtos pavadinus jas „tiesiogine situacija“. Nors elge
sio tikslus ir siekius determinuoja organizmo prigimtis, o kelius, vedančius 
siekių link, determinuoja kultūra, tiesioginė situacija lemia, kas iš tikrųjų ga
lima, o kas -  ne, koks elgesys išmintingas, o koks -  ne, kurie daliniai tikslai 
pasiekiami, o kurie -  ne, kas kelia pavojų, o kas gali tapti įrankiu, leidžiančiu 
pasiekti tikslus.

Tad žvelgiant kompleksiškai, darosi lengva suprasti, kodėl elgesys ne 
visuomet būna geras charakterio struktūros rodiklis. Juk jei elgesį išorinė 
situacija bei kultūra determinuoja tiek pat kaip ir charakteris, jeigu elgesys 
yra kompromisinis šių trejopų jėgų grupių darinys, jis negali būti nė vienos 
iš jų tobulas rodiklis. Tačiau tai ir vėl teorinis teiginys. Yra tam tikrų prakti
nių metodų15, kuriais įmanoma atskirti arba pašalinti kultūros bei situacijos 
daromas įtakas taip, kad realus praktinis elgesys kartais gali būti geras cha
rakterio rodiklis.

Nustatyta daug stipresnė koreliacija tarp charakterio ir impulso veik
ti. Iš tikrųjų ši koreliacija tokia stipri, kad elgesio impulsai gali patys būti 
laikomi sindromo dalimi. Jie yra kur kas laisvesni nuo išorinių bei kultūros 
prievartų negu akivaizdūs elgesio aktai. Galėtume net sakyti, kad elgesį ti
riame tik kaip elgesio impulso rodiklį. Jei rodiklis geras, jį verta tirti, jei ne, 
į jį gilintis beprasmiška tuo atveju, kai galutinė mūsų tyrimo užduotis yra 
suprasti charakterį.

15 Pavyzdžiui, situacijos, kaip elgesio determinantės, poveikį galima pašalinti paverčiant ją 
pakankamai neapibrėžta, kaip įvairiuose projekciniuose testuose. Arba kartais organiz
mo reikalavimai būna tokie viską nustelbiantys, pavyzdžiui, beprotybės atveju, kad išori
nis pasaulis paneigiamas arba į jį nekreipiama jokio dėmesio, o kultūrai metamas iššūkis. 
Pagrindinis metodas, kurį taikant galima iš dalies „pašalinti“ kultūrą, yra pokalbio metu 
užsimezgęs ryšys arba psichoanalitinis perkėlimas. Prievartinį kultūros poveikį galima 
susilpninti ir kai kuriose kitose situacijose, kaip kad girtumo, įniršio bei kitais nekontro
liuojamo elgesio atvejais. Vis dėlto yra daug poelgių, kurių reguliuoti kultūra nesiima, 
pavyzdžiui, įvairios subtilios, pasąmoningai suvokiamos kultūriškai nulemtos temos va
riacijos, vadinamieji ekspresiniai judesiai. Arba elgesį galime tyrinėti stebėdami palyginti 
nenuslopintus asmenis, vaikus, kurių atveju kultūros prievarta dar silpna, gyvūnus, ku
riems kultūros poveikis beveik neįžvelgiamas, arba kitas visuomenes -  tada savo kultūros 
įtaką galime pašalinti priešpriešos būdu palyginę ją su kitomis. Šie keli pavyzdžiai rodo, 
kad subtilus, teoriškai pagrįstas elgesio tyrimas gali mums nemažai pasakyti apie vidinę 
asmenybės organizaciją.
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LOGINĖ IR MATEMATINĖ SINDROMO 
DUOMENŲ IŠRAIŠKA

Kiek man žinoma, nėra tokios matematikos ar logikos, kuri tiktų simboliš
kai išreikšti sindromo duomenis ir jais manipuliuoti. Tačiau tokia simbolinė 
sistema jokiu būdu nėra negalima, nes žinome, kad įmanoma sukurti mūsų 
poreikiams tinkančią matematiką arba logiką. Šiuo metu egzistuojančios 
įvairios logikos ir matematikos sistemos yra pagrįstos mūsų jau sukritikuota 
bendra atomistine pasaulėžiūra ir yra jos išraiškos. Mano paties pastangos 
šioje srityje labai jau menkos, kad jas čia minėčiau.

Aristotelio suformuluotą griežtą A ir ne-A skirtį kaip vieną iš jo logikos 
pagrindų modernioji logika perkėlė net į tas sritis, kuriose kitos Aristotelio 
prielaidos buvo atmestos. Tad, pavyzdžiui, Langerio Simbolių logikoje (Sym
bolic LogtCy 250) matome, kad ši samprata, kuri šiame veikale aprašyta viena 
kitą papildančių klasių terminais, autorei yra viena iš pagrindinių prielaidų, 
kurių nereikia įrodyti, bet kurias galima laikyti savaime suprantamomis svei
ku protu. „Kiekviena klasė turi papildymą, klasė ir jos papildymas vienas kitą 
neigia ir apima universalią tarp jų esančią klasę“ (p. 193).

Dabar jau turi būti akivaizdu, kad kalbant apie sindromo duomenis, ne
galima griežtai atkirsti jokios duomenų dalies nuo visumos, griežtai atskirti 
vieno duomens nuo viso sindromo. Kai atkertame^ nuo visumos,^jau nėra 
Ay ne-A nėra tai, kas buvo, ir jau tikrai paprastas A ir ne-A sudėjimas nesugrą
žins mums tos visumos, nuo kurios pradėjome. Kiekviena sindromo dalis su
sipina su kiekviena kita dalimi. Atkirsti dalį įmanoma tik visai nepaisant šių 
susipynimų. Tačiau psichologui jų nepaisyti nedera. Toks atskyrimas nuo kitų 
dalių įmanomas tik izoliuotų duomenų atveju. Jei į juos žvelgiame konteks
te, kaip ir dera psichologijoje, toks dichotomizavimas visiškai neįmanomas. 
Neįmanoma net įsivaizduoti, kad galima, tarkime, atskirti savęs vertinimą 
įkūnijantį elgesį nuo viso kito elgesio dėl tos paprastos priežasties, kad nėra 
tokio elgesio, kuris įkūnytų tik savęs vertinimą ir nieko daugiau.

Jei atmetame šią abipusio paneigimo sampratą, suabejojame ne tik visa 
logika, kuria ji iš dalies paremta, bet ir dauguma mums pažįstamų matema
tikos sistemų. Didžioji dalis egzistuojančios matematikos ir logikos užsiima 
pasauliu, kuris yra vienas kitą neigiančių esinių rinkinys, tarytum obuolių 
krūva. Atskyrus vieną obuolį iš krūvos, nepasikeičia nei esminė obuolio pri
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gimtis, nei esminė krūvos prigimtis. Visai kitaip būna su organizmu. Pašalinus 
organą, pakinta ir visas organizmas, ir pašalintoji dalis. Kitas pavyzdys galėtų 
būti pagrindiniai aritmetikos veiksmai: sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. 
Aišku, kad visų šių operacijų prielaida yra atomistiniai duomenys. Pridėti 
vieną obuolį prie kito obuolio įmanoma todėl, kad tai leidžia obuolių prigim
tis. Kalbant apie asmenybę, taip nėra. Jei turime du aukštai save vertinančius, 
tačiau nesaugumo jausmu pasižyminčius žmones ir vieną iš šių žmonių pa
darome saugesnį („pridedame“ saugumo), vienas asmuo dabar tikriausiai bus 
linkęs bendradarbiauti, o kitas elgtis kaip tironas. Vieno asmens aukštas savęs 
vertinimas šiuo atveju nėra tos pačios kokybės kaip antrojo asmens aukštas 
savęs vertinimas. Asmeniui „pridėjus“ saugumo, jame įvyksta ne vienas, o du 
pokyčiai. Jis ne tik įgavo saugumo, bet pasikeitė ir jo savęs vertinimo kokybė 
jau vien todėl, kad jam suteikta daugiau saugumo. Tai nenatūralus, tačiau 
tiksliausias pavyzdys, kokį galime pateikti bandydami įsivaizduoti, kaip galė
tų atrodyti „pridėjimo“ asmenybei procesas.

Akivaizdu, kad tradicinė matematika ir logika, nepaisant neribotųjų ga
limybių, iš tikrųjų atrodo esančios atomistinės, mechanistinės pasaulėžiūros 
tarnaitės.

Net, atrodo, galima sakyti, kad matematika savo delsimu perimti di
naminę, holistinę teoriją atsilieka nuo šiuolaikinių fizikos mokslų. Esminiai 
fizikos teorijos prigimties pokyčiai įvyksta ne keičiant esminę matematikos 
prigimtį, bet „ištempiant“ jos panaudojimą, atliekant su ja triukus, palie
kant jos iš tiesų statišką prigimtį kiek įmanoma nepakeistą. Tokie pokyčiai 
tampa įmanomi tik padarius įvairias „tarsi“ prielaidas. Geras pavyzdys yra 
skaičiavimas, kuris tariasi turįs reikalą su judėjimu ir kaita, bet daro tai tik 
paversdamas kaitą statiškų būsenų seka. Kreive apribota sritis išmatuojama 
suskaidžius ją į daugybę stačiakampių. Pačios kreivės suprantamos taip, tarsi 
jos būtų daugiakampiai su itin mažais šonais. Tai, jog ši procedūra laikoma 
tokia teisėta, kad nuginčyti jos tikrai neįmanoma, įrodo tas faktas, kad pana
šus skaičiavimas veiksmingas ir yra labai naudingas įrankis. Tačiau neteisėta 
užmiršti, kad jis veikia tik dėl visos virtinės prielaidų, triukų, „tarsi“ prielaidų, 
kurios aiškiai nesusijusios su psichologijos tyrinėjamu reiškinių pasauliu.

Toliau pateikiama citata iliustruoja mūsų teiginį, kad matematika pa
prastai būna statiška ir atomistinė. Kiek man žinoma, kiti matematikai ne
įrodė, kad jos esmė kitokia.
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Tačiau argi jau anksčiau nesame gana karštai pareiškę, kad gyvename ne

judančiame pasaulyje? Ir ar išsamiai neparodėme, pasitelkę Zenono para

doksus, kad judėjimas neįmanomas ir kad skriejanti strėlė iš tikrųjų neju

da? Kam mes priskirsime šį tariamą padėties pasikeitimą?

Maža to, jei kiekvienas matematinis išradimas remiasi seniai suręs

tais pamatais, kaip iš statiškos algebros ir statiškos geometrijos teorijų 

įmanoma gauti naują matematiką, pajėgią išspręsti dinamiškų esinių ke

liamas problemas?

O dėl pirmojo teiginio, tai mūsų požiūris nepasikeitė. Mes ir toliau 

tvirtai įsitikinę, kad šiame pasaulyje judėjimas ir kaita yra ypatingi ramybės 

būsenos atvejai. Kaitos būsenos nėra, jei kaita reiškia būseną, kokybiškai 

skirtingą nuo ramybės, tai, ką mes išskiriame kaip kaitą yra tiktai, kaip jau 

kartą nurodėme, daugelio skirtingų statinių įvaizdžių, suvokiamų palyginti 

trumpais laiko intervalais, seka...

Intuityviai įsitikinę, kad kūno judėjimui būdingas tęstinumas, nes juk 

iš tikrųjų nematome, kaip skriejanti strėlė savo skrydžio metu pralekia kiek

vieną tašką, su vargu atsispiriame stipriam instinktui abstrahuoti judėjimo 

idėją kaip kažko, kas iš esmės skiriasi nuo ramybės. Tačiau šią abstrakciją 

lemia fiziologiniai ir psichologiniai ribotumai, loginė analizė jos jokiu būdu 

nepateisina. Judėjimas yra padėties koreliacija su laiku. Atsitiktinumas tėra 

kitas funkcijos pavadinimas, kitas tos pačios koreliacijos aspektas.

O dėl viso kito, tai skaičiavimas, kaip geometrijos ir algebros atžala, 

priklauso statiškai šeimai ir nėra įgijęs jokių bruožų, kokių nebūtų turėję 

jo pradininkės. Matematikoje mutacijos neįmanomos. Tad neišvengiamai 

skaičiavimui būdingos tos pačios statiškos savybės kaip daugybos lentelei ir 

Euklido geometrijai. Skaičiavimas tėra tik dar viena šio nejudraus pasaulio 

interpretacija, tegul ir itin išradinga16.

Dar kartą pakartokime, kad į elementus galima žvelgti dvejopai. Pavyz
džiui, paraudimas gali būti paraudimas per se (redukcinis elementas) arba pa
raudimą galime stebėti kontekste (holistinis elementas). Pirmuoju atveju būtina 
„tarsi“ prielaida, „tarsi šis elementas būtų visai vienas pasaulyje, tarsi jis nebūtų 
susijęs su viskuo pasaulyje“.Tai formali abstrakcija ir kai kuriose mokslo srityse

16 E. Kasner and J. Newman, Mathematics and the Imagination, Simon and Schuster, 1940, 
p. 301-304.
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ji gali būti gana naudinga. Šiaip ar taip, abstrahavimu jokios žalos padaryti ne
galima tol, kol neužmirštama, kad tai yra formali abstrakcija. Painiava kyla tik 
tada, kai matematikas, logikas ar mokslininkas užmiršta, kad jis užsiima kaž
kuo dirbtiniu, kai kalba apie paraudimą per sey nes jis tikrai turėtų pripažinti, 
kad realiame pasaulyje nėra tokio dalyko kaip paraudimas be galinčio parausti 
žmogaus, be priežasties, dėl kurios paraustama, etc. Sis dirbtinis įprotis abstra
huoti arba dirbti su redukuotais elementais pasirodė toks veiksmingas, kad įsi
šaknijo kaip paprotys, ir tie, kurie linkę abstrahuoti ir redukuoti, linkę stebėtis 
kiekvienu, kuris neigia tokių įpročių empirinį ar fenomenologinį pagrįstumą. 
Sklandžiai pereidami nuo vienos pakopos prie kitos, jie įtikina save, kad būtent 
taip iš tikrųjų ir yra sukonstruotas pasaulis, jie nesunkiai užmiršta, kad nors ši 
sistema ir naudinga, ji vis dėlto dirbtinė, sutartinė, hipotetiška -  žodžiu, kad 
tai žmogaus sukurta sistema, kuri primesta vidiniais ryšiais susietam amžinai 
judančiam pasauliui. Užuot paisę sveiko proto, galime vadovautis šiomis keis
tomis hipotezėmis apie pasaulį tik dėl akivaizdžiai parodomo jų patogumo. 
Kai jos nebėra patogios arba kai tampa kliūtimis, jų būtina atsisakyti. Pavo
jinga pasaulyje įžvelgti tai, ką mes į jį įdėjome, užuot mačius tai, kas iš tikrųjų 
jame yra. Pasakykime tai be užuolankų. Atomistinė matematika ar logika tam 
tikra prasme yra teorija apie pasaulį, ir bet kokį jo aprašymą šios teorijos kalba 
psichologas gali atmesti kaip netinkamą jo tikslams. Akivaizdu, kad mąstytojai 
metodologai būtinai turi pradėti kurti tokias logines ir matematines sistemas, 
kurios tiksliai išreikštų šiuolaikinio mokslo pasaulio prigimtį17.

17 Šias pastabas galima pritaikyti ir pačiai anglų kalbai. Ji taip pat atspindi atomistinę mūsų 
kultūros pasaulio teoriją. Tad nekeista, kad aprašant sindromų duomenis ir sindromų 
dėsnius, tenka griebtis keisčiausių analogijų, kalbos figūrų bei įvairių kitų įmantrybių ir 
užuolankų. Jungtuku ir išreiškiame dviejų atskirų esinių jungtį, tačiau neturime jungtu
ko sujungti du esinius, kurie nėra atskiri, o būdami sujungti, sudaro vienį, o ne dvejybę. 
Vienintelis pakaitalas, kurį galiu sugalvoti kaip šios esminės jungties išreiškėją, yra gre
mėzdiška frazė structured with (sujungta, bendros struktūros su). Kai kurios kitos kalbos 
tiksliau išreiškia holistinę, dinaminę pasaulėžiūrą negu anglų kalba. Mano nuomone, 
agliutinacinės kalbos tinkamiau atspindi holistinį pasaulį negu anglų kalba. Ir dar, mūsų 
kalba surikiuoja pasaulį (kaip kad daro dauguma logikų bei matematikų) į elementus ir 
santykius, medžiagą ir tuos dalykus, kurie daromi su medžiaga. Daiktavardžiai traktuo
jami tarsi jie būtų medžiaga, o veiksmažodžiai -  tarsi jie būtų veiksmai, kuriuos medžia
ga atlieka su medžiaga. Būdvardžiai tiksliau apibūdina medžiagos rūšį, o prieveiksmiai 
tiksliau nusako veiksmo rūšį. Holistinis-dinaminis požiūris tokios griežtos dichotomijos 
nepripažįsta. Šiaip ar taip, žodžius tenka ištempti į tiesią liniją jau vien tam, kad aprašy
tume sindromo duomenis (257).
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Tyrimų duomenys, kuriais grindžiamos šio skyriaus išvados, pateikiami 
toliau nurodytuose A. H. Maslow straipsniuose bei tyrimuose. Šiai temai 
svarbūs ir su ja susiję, nors ir ne visai tapatūs, McClellando bei jo kolegų 
tyrimai (297a).

The dominance drive as a determiner of the social and sexual behavior of 

infra-human primates, I, II, III, IV,/. genet. Psychol., 1936, 48, 261-277; 

278-309 (with S. Flanzbaum); 310-338; 1936,49, 161-198.

Dominance-feeling, behavior, and status, Psychol. Rev., 1937, 44, 

404-429.

Dominance-feeling, personality, and social behavior in women,/ so

cial Psychol., 1939, 10, 3-39.

Individual psychology and the social behavior of monkeys and apes,

Int. J. individ. Psychol., 1935,7, 47-5 9.

Dominance-quality and social behavior in infra-human primates,/. 

social Psychol., 1940, 11, 313-324.

A test for dominance-feeling (self-esteem) in women, /  social Psy

chol., 1940, 12, 255-270.

The dynamics of psychological security-insecurity, Character and Pers., 

1942, 70,331-344.

Self-esteem (dominance-feeling) and sexuality in women, /  social 

Psychol., 1942, 16, 259-294.

A clinically derived test for measuring psychological security-insecu

rity,/ gen. Psychol., 1945,J J ,  21-51 (with E. Birsch, E.Stein, and I. Honig- 

mann). Išleido: Consulting Psychologists Press, Palo Alto, Calif., 1952.

Comments on Prof. McClelland s paper, in: M. R. Jones (ed.), Ne

braska Symposium on Motivation, 7955, Lincoln: University of Nebraska 

Press, 1955.

Some parallels between the dominance and sexual behavior of mon

keys and the fantasies of patients in psychotherapy, /. nervous mental Dis

ease, i960, 7j7, 202-212 (with H. Rand and S. Newman).

Liberal leadership and personality, Freedom, 1942, 2, 27-30.

The authoritarian character structure,/ social Psychol., 1943,18,401-411.



373

BIBLIOGRAFIJA

1. Ackerman, N., Psychotherapy and “giving love,” Psychiatry, 1944, 7, 129-137.^
2. Adler, A., Social Interest, New York: Putnam, 1939.
3. Adler, A., Superiority and Social Interests: A Collection of Later Writings, H. L. and 

R. R. Ansbacher (eds.), Evanston: Northwestern University Press, 1964.
4. Alderfer, C. P, An organization syndrome, Admin Set. Quart. 1967, 12, 440-460.
5. Allport, G., Becoming, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1955.
6. Allport, G., Pattern and Growth in Personality, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1961.
7. Allport, G., Personality and Social Encounter, Boston: Beacon, i960.
8. Allport, G., and Vernon, P. E., Studies in Expressive Movement, New York: Mac

millan, 1933.
9. Allport, G., Normative compatibility in the light of social science, in Maslow, A. 

H. (ed.), New Knowledge in Human Values, New York: Harper 8c Row, 1959.
10. Anderson, H. H. (ed.), Creativity and Its Cultivation, New York: Harper 8c 

Row, 1959.
11. Anderson, O. D., and Permenter, R. A., A long term study of the experimental 

neurosis in the sheep and dog, Psychosomat. Med. Monogr., 1941, 2, Nos. 3, 4,
12. Angyal, A., Neurosis and Treatment: A Holistic Theory, New York: Wiley, 1965.:
13. Ansbacher, H., and R., The Individual Psychology of Alfred Adler, New York: Ba

sic Books, 1956.
14. Ardrey, R., The Territorial Imperative, New York: Atheneum, 1966.
15. Argyris, C., Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness, Home- 

wood, III.: Irwin-Dorsey, 1962.
16. Argyris, C., Organization and Innovation, Homewood, III.: Irwin, 1965.
17. Aronoff, J., Psychological Needs and Cultural Systems, New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1967.
18. Aronoff, J., Freud’s conception of the origin of curiosity,/ Psychol, 1962,54, 39-45.
19. Asch, S. E., Social Psychology, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1952.
20. Asch, S. E., Studies of independence and conformity, Psycholog. Monogr., 1956, 

70, entire No. 416.
21. Assagioli, R., Psychosynthesis: A Manual of Principles and Techniques, New York: 

Hobbs, Dorman, 1965.
22. Axline, V. D., In Search of Self, Boston: Houghton Mifflin, 1964.
23. Back, K. W., The game and the myth as two languages of social science, Behav

ioral Science, 1963, 8, 66-71.



374 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

24. Bacon, R, The Advancement of Learning, New York: Colonial Press, 1900.
25. Baker, R. S., American Chronicle, New York: Scribners, 1945.
26. Balint, M., The final goal of psychoanalytic treatment, Int. J. Psychoanal, 

1936,77, 206-216.
27. Balint, M., On genital love. Int.} Psychoanal., 1948, 25?, 34-40.
28. Banham, K. M., The development of affectionate behavior in infancy, /  gen. 

Psychol., 1950, j6, 283-289.
29. Barker, R., Dembo, T., and Lewin, K., Frustration and Regression: An Experi

ment with Young Children, Iowa City: University of Iowa Press, 1941.
30. Barrett, W., Irrational Man, New York: Doubleday, 1958.
31. Barron, F., Creativity and Psychological Health, New York: Van Nostrand Rein

hold, 1963.
32. Barry, J. R., and Malinovsky, M. R., Client Motivation for Rehabilitation: A Re

view, Monogr. No. 1, 1965, Gainesville, Fla.: Regional Rehabilitation Research 
Institute, University of Florida.

33. Bartlett, F. C., Remembering, Cambridge, England: Cambridge University Press, 
1932.

34. Bateson, G., and Mead, M., Balinese Character: A Photo-graphic Analysis, New 
York: The New York Academy of Sciences, 1942.

35. Bay, C., 7he Structure of Freedom, New York: Antheneum, 1968.
36. Bay, C., Needs, wants and political legitimacy, Can.J.pol. Set., 1968, 1, 241-260.
37. Becker, E., The Structure of Evil, New York: Braziller, 1968.
38. Beer, M., Leadership Employee Needs and Motivation, Monogr. No. 129, 1966, 

Columbus, O.: The Ohio State University.
39. Belo, J., The Trance in Bali, New York: Columbia University Press, i960.
40. Benedict, R., Unpublished lectures on Synergy in Society, Bryn Mawr, ca 1942. 

Excerpts to be published, Amer. Anthropologist, 1970.
41. Bennett, E., Diamond, M., Krech, D., and Rosenzweig, M., Chemical and ana

tomical plasticity of brain, Science, 1964, 146, 610-619.
42. Bennis, W., Changing Organisations, New York: McGraw-Hill, 1966.
43. Bennis, W., and Slater, R, The Temporary Society, New York: Harper &c Row, 1968.
44. Bennis, W., Schein, E., Berlew, D., and Steele, F. (eds.), Interpersonal Dynamics, 

2nd ed., Homewood, III.: Dorsey, 1968.
45. Bennis, W., Organizations of the future, Personnel Administration, 196 7, jo, 6-24.
46. Bergson, H., Creative Evolution, New York: Modern Library, 1944.
47. Bernard, L. L., Instinct: A Study in Social Psychology, New York: Holt, Rinehart 

and Winston, 1924.
48. Berne, E., Games People Play, New York: Grove Press, 1964.
49. Bertalanffy, L. V, Modern Theories of Development, London: Oxford University 

Press, 1933.
50. Bertocci, R, and Millard, R., Personality and the Good, New York: McKay, 1963.



B I BL I O G R A F I J A  I 375

51. Bettelheim, B., The Informed Heart, New York: Free Press, i960.
52. Bibring, E., The development and problems of the theory of instincts, Int. J. 

Psychoanal., 1941,22, 1-30.
53. Blai, B., Jr., An occupational study of job satisfaction,/ exptl. Education, 1964, 

32y 383-388.
54. Blazer, J., An experimental evaluation of “transcendence of environment,”/  

humanistic Psychol., 1963,5,49-53.
55. Blyth, R. H., 7,en in English Literature and Oriental Classics, Tokyo: Hokuseido 

Press, 1942.
56. Bois, J. S., The Art of Awareness, Dubuque, Iowa: Brown, 1966.
57. Boisen, A., 7he Exploration of the Inner World\ New York: Harper 8c Row, 1952.
5 8. Bonner, H., Psychology of Personality, New York: Ronald Press, 1961.
59. Bonney, M. E., The Normal Personality, Berkeley, Calif.: McCutchan, 1969.
60. Boss, M.,A Psychiatrist Discovers India, London: Oswald Wolff, 1965.
61. Bossom, J., and Maslow, A. H., Security of judges as a factor in impressions of 

warmth in others,/ abnorm. soc. Psychol., 1957, 55, 147-148.
6 2. Bowlby, J., Maternal Care and Mental Health, Geneva: World Health Organiza

tion, 1952.
63. Braden, W., The Private Sea, Chicago: Quadrangle Books, 1967.
64. Brand, M., Savage Sleep, New York: Crown, 1968.
65. Breuer, J., and Freud, S., Studies in Hysteria, Boston: Beacon, 1961.
66. Bronowski, J., Science and Human Values, New York: Harper 8c Row, 1956.
67. Brown, G. I., Now: the Human Dimension, Monogr. No. 1,1968, Big Sur, Calif.: 

Esalen Institute.
68. Bugental, J., The Search for Authenticity, New York: Holt, Rinehart and Win

ston, 1965.
69. Bugental, J. (ed.), Challenges of Humanistic Psychology, New York: McGraw-Hill, 

1967.
70. Būhler, C., Psychology for Contemporary Living, New York: Hawthorn, 1969.
71. Būhler, C., Values in Psychotherapy, New York: Free Press, 1962.
72. Būhler, C., and Massarik, F. (eds.), The Course of Human Life: A Study of Life 

Goals in the Humanistic Perspective, New York: Springer, 1968.
73. Būhler, C., Maturation and motivation, Dialectica, 1951,5, 321-361.
74. Būhler, C., Psychotherapy and the image of man, Psychotherapy: Theory, Research 

and Practice, 1968,5, 89-94.
75. Būhler, C.,The reality principle, Am.J. Psychother., 1954, 8, 626-647.
76. Burrow, T., Preconscious Foundations of Human Experience, Galt, W. E. (ed.), 

New York: Free Press, 1964.
77. Burtt, E. A., In Search of Philosophic Understanding, London: George Allen and 

Unwin, 1967.
78. Cannon, W. G., Wisdom of the Body. New York: Norton, 1932.



376 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

79. Carpenter, J., Relations between dominance-feeling (self-esteem) and musical tastes, 
Unpublished.

80. Carpenter, J., and Eisenberg, R, Some relations between family background and 
personality,/Ryyrfo/., 1938, 6, 115-136.

81. Cauffman, J., Motivating university women to positive behavior,/. Health hu
man Behav., 1966, 7, 295-302.

82. Chenault, J., Syntony: A philosophical premise for theory and research, in Su- 
tich, A., and Vich, M. (eds.), Readings in Humanistic Psychology, New York: Free 
Press, 1969.

83. Cheney, S., Men Who Have Walked With God\ New York: Knopf, 1945.
84. Chiang, Hung-min, and Maslow, A. H., The Healthy Personality: Readings, New 

York: Van Nostrand Reinhold, 1969.
85. Chiang, Hung-min, An experiment in experiential approaches to personality, 

Psychologia, 1968, / / ,  33-39.
86. Child, I., The experts and the bridge of judgment that crosses every cultural gap, 

Psychology Today, 1968, 2, 24-29.
87. Clark, J. V , Worker Motivation, Alcan, Ltd., Mimeographed copies are avail

able from the author.
88. Clark, J. V., Motivation in work groups: A tentative view, Human Organization, 

i960, 19, 199-208.
89. Combs, A., and Snygg, D., Individual Behavior, 2nd ed., New York: Harper Sc 

Row, 1959.
90. Combs, A. (ed.), Perceiving, Behaving, Becoming: A New Focus for Education, 

Washington, D.C.: Association for Supervision and Curriculum Development, 
1962.

91. Combs, A., Soper, D., Gooding, C., Benton, J., Dickman, J., and Usher, R., 
Florida Studies in the Helping Professions, Monogr., Social Sciences, No. 37, 
1969, Gainesville, Fla.: Univ. of Florida.

92. Corlis, R. B., and Rabe, R, Psychotherapy from the Center: A Humanistic View of 
Change and of Growth, Scranton, Pa.: International Textbook, 1969.

93. Cortes, J. B., and Gatti, F. M., Physique and motivation,/, consulting Psychol, 
1966,3°, 408-414,

94. Cortes, J. B., and Gatti, F. M., Physique and self-descriptions of temperament, 
J. consulting Psychol., 1965, 29, 432-439.

95. Craig, R., Trait lists and creativity, Psychologia, 1966, 9, 107-110.
96. Crawford, M. P, The cooperative solving of problems by young chimpanzees, 

Comp. Psychol. Monogr., 1937, 14, No. 68.
97. Crookshank, F. G.,The importance of a theory of signs and a critique of lan

guage in the study of medicine, in Ogden, C. K., and Richards, I. A. (eds.), The 
Meaning of Meaning, New York: Harcourt, Brace &  World, 1938.

98. Crutchfield, R., Conformity and character, Am. Psychologist, 7955, 10, 191-198.



B I B L I O G R A F I J A  I 377

99. Cummings, L. L., and El Salmi, A. M., Empirical Research on the Bases and 
Correlates of Managerial Motivation: A review of the literature, Psycholog. Bull.y 
1968, 70, 127-141.

100. Dabrowski, K., Positive Disintegration, Boston: Little, Brown, 1964.
101. Dailey, C.,The effects of premature conclusion upon the acquisition of under

standing a person,/. Psychol., 1952, jj , 133-152.
102. D’Arcy, M. C., The Meeting of Love and Knowledge, New York: Harper Sc Row, 

1957-
103. D’Arcy,M. C., The Mind and Heart of Love, New York: Holt, Rinehart and Win

ston, 1947.
104. Davies, J. C., Human Nature in Politics, New York: Wiley, 1963.
105. Davies, W. A., The motivation of the underprivileged worker, in Whyte, F. W. 

(edl), Industry and Society, New York: McGraw-Hill, 1946, 84-106.
106. De Forest, L, The Leaven of Love, New York: Harper Sc Row, 1954.
107. De Martino, M. (ed.), Sexual Behavior and Personality Characteristics, New York: 

Grove Press, 1963.
108. Dewey, J., Theory of valuation, Int. Encycl. Unified Set., 2, No. 4, Chicago: Uni

versity of Chicago Press, 1939.
109. Dove W. F, A study of individuality in the nutritive instincts, Am. Naturalist, 

r935> 69> 469-544-
110. Drews, E. M., Counseling for self-actualization in gifted girls and young wom

en,/. counseling Psychol., 1965, 12, 167-175.
in .  Drews, E., The Creative Intellectual Style in Gifted Adolescents, Report II; Report III; 

Portland, Ore.: Northwest Regional Educational Research Laboratory, 1966.
112. Driesch H., Embryonic Development and Induction, London: Oxford University 

Press, 1938.
113. Drucker, P. F, The End of Economic Man, New York: John Day, 1939.
114. Dunbar, H. F, Psychosomatic Diagnosis, New York: Hoeber, 1943.
115. Eastman, M., The Enjoyment of Poetry, New York: Scribners, 1928.
116. Edel, E. C., A study in managerial motivation, Personnel Administration, 1966, 

29,31-38.
117. Einstein, A., and Infeld, L., The Evolution of Physics, New York: Simon and 

Schuster, 1938.
118. Eisenberg, P, Expressive movements related to feelings of dominance, Arch. 

Psychol., 1937, 211, 73.
119. Eisenberg, P, and Lazarsfeld, P.,The psychological effects of unemployment, 

Psycholog. Bull., 1938^5, 358-390.
120. Eliade, M., The Sacred and the Profane, New York: Harper 8c Row, 1961.
121. Ellis, W. D. (ed.), Source Book of Gestalt Psychology, New York: Harcourt, Brace 

8c World, 1939.
122. Endore, G., Synanon, Garden City, N. Y: Doubleday, 1968.



378 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

122. Erikson, E., Identity and the Life Cycle, New York: International Universities 
Press, 1959.

124. Esalen Institute brochures, Big Sur, Calif.: Esalen Institute, 1965-1969.
125. Escalona, S., Feeding disturbances in very young children, Am.J. Orthopsychiat., 

i945> * 5> 76"80-
126. Fantini, M., and Weinstein, G., The DisadvantagedChallenge to Education, New 

York: Harper 6c Row, 1968.
127. Farrow, E. R, Psychoanalyze Yourself New York: International Universities Press, 

1942.
128. Farson, R. (ed.), Science and Human Affairs, Palo Alto, Calif.: Science and Be

havior Books, 1965.
129. Fenichel, O., The Psychoanalytic Theory of Neurosis, New York: Norton, 1945.
130. Feuer, L., Psychoanalysis and Ethics, Springfield, III.: C. C. Thomas, 1955.
131. Fiedler, F. E.,The concept of an ideal therapeutic relationship,/, consulting Psy

chol. 1950, 14, 239-245.
132. Fingarette, H., The Self in Transformation, New York: Harper 6c Row, 1963.
133. Frankl, V., Mans SearchforMeaning, Boston: Beacon, 1962.
134. Frankl, V., The Will to Meaning, New York: World Publishing, 1969.
135. Frenkel-Brunswik, E., Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual 

personality variable,/. Pers., 1949, 18, 108-143.
136. Freud, A., The Ego and the Mechanisms of Defense, London: Hogarth, 1942.
137. Freud, S., Beyond the Pleasure Principle, London: International Psychoanalytic 

Press, 1922.
138. Freud, S., Civilization and its Discontents, New York: Cape and Smith, 1930.
139. Freud, S., Collected Papers, Vol. II, London: Hogarth, 1924.
140. Freud, S., Contributions to the psychology of love, Papers XI, X II, X III in Col

lected Papers, Vol. IV, London: Hogarth, 1925.
141. Freud, S., General Introduction to Psychoanalysis, New York: Boni and Liveright, 

1920.
142. Freud, S., The Interpretation of Dreams, New York: Basic Books, 1956.
143. Freud, S., New Introductory Lectures on Psychoanalysis, New York: Norton, 1933.
144. Freud, S .,An Outline of Psychoanalysis, New York: Norton, 1949.
145. Fromm, E., Escape from Freedom, New York: Farrar, Straus 6c Giroux, 1941.
146. Fromm, E., The Forgotten Language, New York: Grove Press, 1957.
147. Fromm, E., The Heart of Man, New York: Harper 6c Row, 1964.
148. Fromm, E .,Man for Himself, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1947.
149. Fromm, E., Psychoanalysis and Religion, New Haven, Conn.: Yale University 

Press, 1950.
150. Fromm, E., The Sane Society, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1955.
15 1. Fromm, E., Suzuki, D.T., and De Martino, R., Zen Buddhism and Psychoanaly

sis, New York: Harper 6c Row, i960.



B I B L I O G R A F I J A  I 379

152. Gardner, J. W., Self Renewal: The Individual and the Innovative Society, New 
York: Harper 8c Row, 1963.

153. Ghiselli, E. E., Managerial talent, Am. Psychologist, 1963, 18, 631-642.
154. Glasser, W., Reality Therapy, New York: Harper 8c Row, 1965.
155. Goble, E, Return to Responsibility, Pasadena, Calif.: Thomas Jefferson Research 

Center, 1969.
156. Goldberg, R.T., Need satisfaction and rehabilitation progress of psychotic pa

tients,/. counseling Psychol., 1967, 14, 253-257.
157. Gourevitch, V., and Feffer, M. H., A study of motivational development,/, gen. 

Psychol., 1962, 100, 361-375.
158. Goldfarb, W., Psychological privation in infancy and subsequent adjustment, 

Am.J. Orthopsychiat., 1945, /J, 247-255.
159. Goldstein, K., Human Nature, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1940.
160. Goldstein, K., The Organism, New York: American Book, 1939.
161. Goodman, R. A., On the Operationality of the Maslow Need Hierarchy, Los An

geles: Graduate School of Business Admin., University of California, Los An
geles, 1968, Reprint No. 112.

162. Gordon, D. C., Self Love, New York: Verity House, 1968.
163. Guggenheimer, R., Creative Vision for Art and for Life, rev. ed., New York: 

Harper 8c Row, i960.
164. Green, H., I Never Promised You a Rose Garden, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1967.
165. Greening, T. C., and Coffey, H. S., Working with an “impersonal”T group,/. 

app. behav. Set., 1966, 2, 401-411.
166. Grof, S., Theory and Practice of LSD Psychotherapy,To be published.
167. Guiterman, A., Lyric Laughter, New York: Dutton, 1939. Reprinted by permission.
168. Hall, D.T., and Nougaim, K. E., An examination of Maslows need hierarchy 

in an organizational setting, Organizational Behavior and Human Performance, 
1968,j ,  12-35.

169. Halmos, P, The Faith of the Counsellors, London: Constable, 1965.
170. Halmos, P, Towards a Measure of Man, London: Kegan Paul, 1957.
171. Harding, M. E., Psychic Energy, New York: Pantheon, 1947.
172. Harlow, H. F., Motivation as a factor in the acquisition of new responses, in 

Jones, R. M. (ed.), Current Theory and Research in Motivation, Lincoln, Neb.: 
University of Nebraska Press, 1953.

173. Harlow, H. F.,The heterosexual affectional system in monkeys, Am. Psychologist, 
1962, i j , 1-9.

174. Harlow, H. F, Learning motivated by a manipulation drive,/, exptl. Psychol, 
1950, 40, 228-234.

175. Harlow, H. F, Maternal behavior in socially deprived rhesus monkeys,/, ab- 
norm. soc. Psychol., 1964, 69, 345-354.



A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

176. Harlow, H. R, Primary affectional patterns in primates, Am. J. Orthopsychiat., 
i960, jo, 676-684.

177. Harlow, H. R, and Harlow, M. K., The affectional systems, in Schrier, A. M., 
Harlow, H. R, and Stollnitz, P. (eds.), Behavior of Non-human Primatesy Vol. 2, 
New York: Academic Press, 1965.

178. Harlow, H. R, and Harlow, M. K., Learning to love, Am. Scientist, 1966, 54, 
244-272.

179. Harlow, H. R, and Harlow, M. K., Social deprivation in monkeys, Scientific 
American, 1962, 207, 136-146.

180. Harman, W. W., Contemporary social forces and alternative futures,/. Res. De
velop. Education, 2, Summer 1969, 67-89.

181. Harman, W. W., The new Copernican revolution, Stanford Today, Winter 1969, 
6-10.

182. Harper, R., Human Love: Existential and Mystical\ Baltimore: Johns Hopkins 
Press, 1966.

183. Hartmann, C. G., Endocrine influences on instinctual processes, Psychosomat. 
Med., 1942,4, 206-210.

184. Hartman, R. S., The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology, Carbon- 
dale, III.: Southern Illinois University Press, 1967.

185. Hartmann, H., Ego Psychology and the Problem of Adaptation, New York: Inter
national Universities Press, 1958.

186. Hattis, R., Love feelings in courtship couples: An analysis, in Sutich, A., and 
Vich, M. (eds.), Readings in Humanistic Psychology, New York: Rree Press, 1969, 

347-385-
187. Hayakawa, S. L, Language and Thought in Action, Harcourt, Brace 5c World,

1949-
188. Hayakawa, S. I.,The fully functioning personality, in S. I. Hayakawa (ed.), Our 

Language £sf Our World, New York: Harper Sc Row, 1959, 202-217.
189. Heard, G., Training for a Life of Growth, Santa Monica, Calif.: Wayfarer Press, 

1959-
190. Heath, D. H., Explorations of Maturity: Studies of Mature and Immature College 

Men, New York: Appleton-Century-Crofts, 1965.
191. Henle, M. (ed.), Documents of Gestalt Psychology, Berkeley, Calif.: University of 

California Press, 1961.
192. Herzberg, A., The Psychology of Philosophers, New York: Harcourt, Brace Sc 

World, 1929.
193. Herzberg, R, Work and the Nature of Man, New York: World Publishing, 1966.
194. Higgins, M., and Raphael, C. M. (eds.), Reich Speaks of Freud, New York: Parrar, 

Straus Sc Giroux, 1967.
195. Hitschmann, E., Preud’s conception of love, Int.J. Psychoanal., 1952, jj , 1-8.
196. Hoggart, R., The Uses of Literacy, Boston: Beacon, 1961.



B I B L I O G R A F I J A  I 381

197. Homey, K., 7he Neurotic Personality of Our Time, New York: Norton, 1937.
198. Homey, K., New Ways in Psychoanalysis, New York: Norton, 1939.
199. Horney, K., Neurosis and Human Growth, New York: Norton, 1950.
200. Horney, K., Self-Analysis, New York: Norton, 1942.
201. Howells, T. H.,The obsolete dogma of heredity, Psychol. Rev., 1945,52, 23-34.
202. Howells, T. H., and Vine, D. O., The innate differential in social learning,/. 

abnorm. soc. Psychol., 1940,̂ 35, 537-548.
203. Huber, J., Through an Eastern Window, Boston: Houghton Mifflin, 1967.
204. Husband, R. W., A comparison of human adults and white rats in maze learn

ing,/. comp. Psychol., 1929, 9, 361-377.
205. Husserl, E., Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, New York: Mac

millan, 1952.
206. Huxley, A., Grey Eminence, New York: World Publishing, 1959.
207. Huxley, A., Heaven Csf Hell, New York: Harper 6c Row, 1955.
208. Huxley, A., Island, New York: Bantam Books, 1963.
209. Huxley, A., The Perennial Philosophy, New York: Harper 6c Row, 1944.
210. Jahoda, M., Current Conceptions of Positive Mental Health, New York: Basic 

Books, 1958.
211. James, W., The Principles of Psychology, New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1890.
212. James, W., The Varieties of Religious Experience, New York: Modern Library, 1943.
213. Jekels, L., and Bergler, E., Transference and love, Psychoanal. Quart., 1949,/^, 

325-350.
214. Jessner, L., and Kaplan, S., “Discipline” as a problem in psychotherapy with 

children, The Nervous Child, 1951,9, 147-15 5.
215. Johnson, W., People in Quandaries, New York: Harper 6c Row, 1946.
216. Jones, R. M., Fantasy and Feeling in Education, New York: New York University 

Press, 1968.
217. Jourard, S. M., Disclosing Man to Himself, New York: Van Nostrand Reinhold, 

1968.
218. Jung, C., The Integration of the Personality, London: Routledge 6c Kegan Paul, 

1950.
219. Jung, C., Modern Man in Search of a Soul, New York: Harcourt, Brace 6c World, 

1933.
220. Jung, C., The Undiscovered Self, London: Kegan Paul, 1958.
221. Kamiya,J., Conscious control of brain waves, Psychology Today, 1968,7,56-61.
222. Kardiner, A., The Traumatic Neuroses of War, New York: Hoeber, 1941.
223. Kasanin, S. J., Neurotic “acting out” as a basis for sexual promiscuity in women, 

Psychoanal. Rev., 1944, j  1, 221-232.
224. Kasner, E.,. and Newman, J., Mathematics and the Imagination, New York: Si

mon and Schuster, 1940.



382 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S ME N Y B Ė

225. Katona, G., Organizing and Memorizing, New York: Columbia University Press, 
1940.

226. Katz, R., Unpublished reports on the Outward Bound program.
227. Kaufman, W., Nietzsche, New York: World Publishing, 1956.
228. Kaufman, W. (ed.), The Portable Nietzsche, New York: Viking, 1954.
229. Kempf, E. J., The Autonomic Functions and the Personality, New York: Nervous 

and Mental Disease Publishing Co., 1921.
230. Kilby, R. W., Psychoneuroses in times of trouble: evidence for a hierarchy of 

motives,/, abnorm. soc. Psychol., 1948, 43, 544-545.
231. King, D. C.,The meaning of normal, Yale J. Biol Med., 1945, 77, 493-501.
232. Kirkendall, L., Premarital Intercourse and Interpersonal Relationships, New York: 

Julian Press, 1961.
233. Klee, J. B., Problems of Selective Behavior, Lincoln, Neb.: University of Nebraska 

Studies, 1951, New Series No. 7.
234. Klein, M., Dittmann, A., Parloff, M., and Gill, M., Behavioral Therapy: Obser

vations and reflections,/ consult, din. Psychol., 1969,33, 259-266.
235. Kluckhohn, C ., Mirror for Man, New York: McGraw-Hill, 1949.
236. Knutson, J., Motivation and Political Behavior, Ph.D. thesis, University of Or

egon, 1968.
237. Koestler, A., The Yogi and the Commissar, New York: Macmillan, 1945.
238. Kohler, W., The Place of Values in a World of Facts, New York: Liveright, 1938.
239. Kohler, W., Gestalt psychology today, in Henle, M. (ed.), Documents of Gestalt 

Psychology, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1961.
240. Korman, A. K., Self-esteem as a moderator in vocational choice: Replications 

and extensions,/, applied Psychol, 1969, 53, 188— 192.
241. Korzybski, A., Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems 

and General Semantics, 3rd ed., Lakeville, Conn.: International Non-Aristote
lian Lib. Pub. Co., 1948.

242. Kris, E., Psychoanalytic Explorations in Art, New York: International Universities 
Press, 1952.

243. Kropotkin, R, Ethics, Origin and Development, New York: Dial Press, 1924.
244. Krout, M., Autistic gestures, Psychol. Monogr., 1935,46, No. 208.
245. Kubie, L. S., Neurotic Distortion of the Creative Process, Lawrence, Kansas: Univ. 

of Kansas, 1958.
246. Kubie, L. S., Some unsolved problems of the scientific career, Am. Scientist, 

1953>4i, 596-61:3; 1954,42, 104-112.
247. Landsman, T., Existentialism in counseling: the scientific view, Personnel &  

Guidance journal, 1965, XL, pp. 568-572.
248. Landsman, T , The beautiful person, The Futurist, 1969,3, 41-42.
249. Langer, S., Philosophy in a New Key, Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1942.



B I B L I O G R A F I J A  I 383

250. Langer, S., Symbolic Logic, Boston: Houghton Mifflin, 1937.
251. LaoTsu, The Way of Life, New York: Mentor, 1955.
252. Laski, M., Ecstasy, Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1962.
253. Lawler, E. E., Il l,  Job Design and Employee Motivation, Personnel Psychology, 

1969, 22, No. 4, 426-435.
254. Lawler, E. E., Ill, and Porter, L. W., Antecedent attitudes of effective managerial 

performance, Organizational Behavior and Human Performance, 196 7, 2, 122-142.
255. Lawler, E. E., Il l,  and Porter, L. W.,The effect of performance on job satisfac

tion, Industrial Relations, 1967, 7, pp. 20-27.
256. Lee, D., Autonomous motivation,/, humanistic Psychol., 1962, /, 12-22.
257. Lee, TO., Freedom £sf Culture, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1961.
258. Leeper, R. (ed.), Humanizing Education, Washington, D.C.: Association for 

Supervision and Curriculum Development, 1967.
259. Leeper, R., A motivational theory of emotion to replace “emotion as disorga

nized response,” Psychol. Rev., 55, 5-21.
260. Leonard, W. E., The Locomotive God, New York: Century Co., 1929.
261. Le Shan, E., The Conspiracy Against Childhood, New York: Atheneum, 1967.
262. Le Shan, L., Mobilizing the life force, The Ethical Forum, j, 1966, 1-11.
263. Levy, D. M., Maternal Overprotection, New York: Columbia University Press,

1943,
264. Levy, D. M.,The deprived and indulged forms of psychopathic personality, Am. 

J. Orthopsychiat., 1951,2/, 250-254.
265. Levy, D. M., Experiments on the sucking reflex and social behavior of dogs, 

Am.J. Orthopsychiat., 1934,4, 203-224.
266. Levy, D. M., On instinct-satiations: an experiment on the pecking behavior of 

chickens,/ gen. Psychol., 1938, 18, 327-348.
267. Levy, D. M., A note on pecking in chickens, Psychoanal. Quart., 1934, 4, 612- 

613.
268. Levy, D. M., On the problem of movement restraint, Am. J. Orthopsychiat.,

1944, 14, 644-671.
269. Levy, D. M., Primary affect hunger,Am.J. Psychiat., 1937, 94, 643-652.
270. Levy, D. M., Psychic trauma of operations in children, Am.J. Diseases Children,

1945, 69, 7-25.
271. Levy, D. M., Release therapy, Am.J. Orthopsychiat., 1939, 9, 713-736.
272. Levy, D. M.,The strange hen,Am.J. Orthopsychiat., 1950, 79, 140-144.
273. Levy, D. M., Studies in sibling rivalry, Amer. Orthopsychiat. Assn., Monogr., 1937, 

No. 2.
274. Lewin, K., Dynamic Theory of Personality, New York: McGraw-Hill, 1935.
275. Likert, R., New Patterns in Management, New York: McGraw-Hill, 1961.
276. Lorenz, K., On Aggression, New York: Harcourt, Brace Sc World, 1966.
277. Lowen, A., The Betrayal of the Body, New York: Macmillan, 1967.



384 I A b r a h a m  H. M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

278. Lowen, A., Love and Orgasm, New York: Macmillan, 1965.
279. Luchins, A., Mechanization in problem solving: the effect of Einstellung, Psy

chol. Monogr.y 1942,54, No. 6.
280. Luchins, A., On recent use of the Einstellung effect as a test of rigidity,/, con

sulting Psychology, 1951, / j ,  89-94.
281. Lyman, E., Occupational differences in the value attached to work, Am. J. Sociol., 

1955, 61, 138-144,
282. Lynd, R., Knowledge for What?, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 

1939.
283. Mahrer, A. H. (ed.), The Goals of Psychotherapy, New York: Appleton-Century- 

Crofts, 1967.
284. Maier, N. R. E, Frustration, New York: McGraw-Hill, 1949.
285. Maier, N. R. F., Studies of Abnormal Behavior in the Rat, New York: Harper 8c 

Row, 1939.
286. Manuel, F. E., Shapes of Philosophical History, Stanford, Calif.: Stanford Univer

sity Press, 1965.
287. Manuel, F. E .,A Portrait of Isaac Newton, Cambridge, Mass.: Harvard Univer

sity Press, 1968.
288. Marcuse, H., Eros and Civilization, Boston: Beacon, 1955.
289. Marmor,J.,The role of instinct in human behavior, Psychiatry, 1942,5, 509-516.
290. Marrow, A., Bowers, D., and Seashore, S., Management by Participation, New 

York: Harper 8c Row, 1967.
291. Maslow, A. H., Eupsychian Management: A Journal, Homewood, III.: Irwin- 

Dorsey, 1965.
292. Maslow, A. H., The Psychology of Science: A Reconnaissance, New York: Harper 8c 

Row, 1966.
293. Maslow, A. H., Religions, Values and Peak Experiences, Columbus, Ohio: Ohio 

State University Press, 1964.
294. Maslow, A. H., The S-I Test: A Measure of Psychological Security-Insecurity, Palo 

Alto, Calif.: Consulting Psychologists Press, 1952.
295. Maslow, A. H., Toward a Psychology of Being, 2nd ed., New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1968.
296. Maslow, A. H., and Mittelman, B., Principles of Abnormal Psychology, rev. ed., 

New York: Harper 8c Row, 1951.
297. Maslow, A. H. (ed.), New Knowledge in Human Values, New York: Harper 8c 

Row, 1959.
297a. Maslow, A. H., Comments on Prof. McClellands paper in Jones, M. R. (ed.), 

Nebraska Symposium on Motivation, 7955, Lincoln, Neb.: University of Nebras
ka Press, 1955, 65-69.

298. Maslow, A. H., Criteria forjudging needs to be instinctoid, in Jones, M. R. (ed.), 
Human Motivation: A Symposium, Lincoln, Neb.: Univ. of Nebraska Press, 1965.



B I BL I O G R A F I J A  I 385

299. Maslow, A. H., A philosophy of psychology, in Fairchild, J. (ed.), Personal Prob
lems and Psychological Frontiers, New York: Sheridan, 1957.

300. Maslow, A. H., Power relationships and patterns of personal development, in 
Kornhauser, A. (ed.), Problems of Power in American Democracy, Detroit: Wayne 
University Press, 1957.

301. Maslow, A. H., and Diaz-Guerrero, R., Juvenile delinquency as a value distur
bance, in Peatman, J., and Hartley, E. (eds.), Festschrift for Gardner Murphy, New 
York: Harper &c Row, i960.

302. Maslow, A. H., Appetites and hunger in animal motivation,/, comp. Psychol.,
1935> 2°> 75-83*

303. Maslow, A. H.,The authoritarian character structure,/, social Psychol., 1943, 18, 
401-411.

304. Maslow, A. H., The dominance drive as a determiner of the social and sexual 
behavior of infra-human primates, I-IV,/. genet. Psychol., 1936, 48, 261-277, 
278-309, 310-338; 9̂, 161-190.

305. Maslow, A. H., Dominance-feeling, personality and social behavior in women, 
J. social Psychol, 1939, /o, 3-39.

306. Maslow, A. H., Dominance-quality and social behavior in infra-human pri
mates,/. soc. Psychol, 1940, 11, 313-324.

307. Maslow, A. H., Emotional blocks to creativity,/, individ. Psychol., 1958, 14, 
51-56.

308. Maslow, A. H.,The farther reaches of human nature,/, transpers. Psychol., 1969, 
/, 1-10.

309. Maslow, A. H.,The influence of familiarization on preference,/. Exptl. Psychol., 
1937, 21, 162-180.

310. Maslow, A .H., Lessons from the peak-experiences,/, humanistic Psychol, 1962, 
2, 9-18.

311. Maslow, A. H., Self-esteem (dominance feeling) and sexuality in women,/. 
social Psychol., 1942, 16, 259-294.

311a. Maslow, A. H., Some educational implications of the humanistic psychologies, 
Harvard Educational Review, 1968, j8, 685-696.

311b. Maslow, A. H., Some fundamental questions that face the normative social 
psychologist, J. human is tic Psychol., 1968,8, 143-153.

312. Maslow, A. H., Synergy in the society and in the individual,/, individ. Psychol., 
1964, 20, 153-164.

313. Maslow, A. H., A test for dominance-feeling (self-esteem) in women,/, social 
Psychol, 1940, /2, 255-270.

314. Maslow, A. H., A theory of metamotivation: the biological rooting of the value- 
life,/. humanistic Psychol, 1967, 7, 93-127.

315. Maslow, A. H., Theory Z,/. transpers. Psychol., 1969, /, 31-47.
316. Maslow, A. H., Toward a humanistic biology, Am. Psychologist, 1969, 724-735.



386 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

317. Maslow, A. H., Various meanings of transcendence,/, transfers. Psychol., 1969, 
i, 56-66.

318. Maslow, A. H., and Mintz, N. L., Effects of esthetic surroundings: I. Initial 
short-term effects of three esthetic conditions upon perceiving “energy” and 
“well-being” in faces,/. Psychol, 1956,41, 247-254.

319. Maslow, A. H., Rand, H., and Newman, S., Some parallels between the domi
nance and sexual behavior of monkeys and the fantasies of psychoanalytic pa
tients,/. nervous mental Disease, i960, ij 1, 202-212.

320. Masters, R. D., Review of M. F. A. Montagu (ed.), Man 8c aggression, Saturday 
Review, October 19, 1968.

321. Matson, R, The Broken Image, New York: Braziller, 1964.
322. Matson, F. (ed.), Being, Becoming and Behavior, New York: Braziller, 1967.
323. May, R., Love and Will, New York: Norton, 1969.
324. May, R., Psychology and the Human Dilemma, New York: Van Nostrand Rein

hold, 1967.
325. May, R. (ed.), Existential Psychology, New York: Random House, 1961.
326. McClelland, D., The Achieving Society, New York: Van Nostrand Reinhold, 

1961.
327. McClelland, D., The Roots of Consciousness, New York: Van Nostrand Reinhold, 

1964.
328. McClelland, D., and Winter, D. G., Motivating Economic Achievement, New 

York: Free Press, 1969.
329. McDougall, W., The Energies of Men, New York: Scribners, 1933.
330. McDougall, W., The Frontiers of Psychology, New York: Appleton-Century- 

Crofts, 1935.
331. McDougall, W.,An Introduction to Social Psychology, rev. ed., Boston: J. W. Luce 

8c Co., 1926.
332. McGregor, D., The Human Side of Enterprise, New York: McGraw-Hill, i960.
333. Mead, M., Sex and Temperament in Three Primitive Societies, New York: Morrow, 

1935-
334. Mead, M., and Metraux, R., Image of the scientist among high school students, 

Science, 1957, 126, 384-390.
335. Meadow, A., A relation between dominance-feeling and a classroom test situa

tion,/. Psychol, 1940, 9, 269-274.
335a. Menninger, K. A., Love Against Hate, New York: Harcourt, Brace 8c World, 1942.
336. Mintz, N. L., Effects of esthetic surroundings: II. Prolonged and repeated ex

periences in a “beautiful” and an “ugly” room,/ Psychol, 1956, 41, 459-466.
337. Money-Kyrle, R. E., Some aspects of political ethics from the psychoanalytical 

point of view, Int.J. Psychoanal, 1944, 25, 166-171.
338. Money-Kyrle, R. E., Towards a common aim — a psychoanalytical contribu

tion to ethics, Brit.J. Med. Psychol, 1944, 20, 105-117.



B I B L I O G R A F I J A  I 387

339. Montagu, M. F. A., The Direction of Human Development, New York: Harper 8c 
Row, 1955.

340. Montagu, M. F. A., Man and Aggression, New York: Oxford University Press, 
1968.

341. Montagu, M. F A. (ed.), The Meaning of Love, New York: Julian, 1953.
342. Moreno, J. (ed.), Sociometry Reader, New York: Free Press, i960.
343. Moustakas, C., The Authentic Teacher, Cambridge, Mass.: Doyle, 1966.
344. Moustakas, C. (ed.), The Self New York: Harper 8c Row, 1956.
345. Mowrer, O. H., The New Group Therapy, New York: Van Nostrand Reinhold, 

i964-
346. Mowrer, O. H. (ed.), Morality and Mental Health, Chicago: Rand McNally, 

1967.
347. Mumford, L., The Conduct of Life, New York: Harcourt, Brace Sc World, 1951.
348. Munroe, R. L., Schools of Psychoanalytic Thought, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1955.
349. Murphy, G., Human Potentialities, New York: Basic Books, 1958.
350. Murphy, G., Personality, New York: Harper Sc Row, 1947.
351. Murphy, G., Psychology in the year 2000, Am. Psychologist, 1969, 24, 521-530.
352. Murphy, L., Social Behavior and Child Personality, New York: Columbia Univer

sity Press, 1937.
353. Murray, H. A., Explorations in Personality, New York: Oxford University Press, 

1938.
354. Murray, H. A., Prospect for psychology, Science, 1962, ij 6, 483-488.
355. Murray, H. A., Some basic psychological assumptions and conceptions, Dialec- 

tica, 1951,5, 266-292.
356. Myerson, A., When Life Loses Its Zest, Boston: Little, Brown, 1925.
357. Nameche, G.,Two pictures of man,/, humanistic Psychol., 1961, /, 70-88.
358. Naranjo, C., The Unfolding of Man, Menlo Park, Calif.: Stanford Research In

stitute, 1969.
359. Nielsen, K., On taking human nature as the basis of morality, Soc. Res., 1962,29, 

15 7“176-
360. Northrop, F. S. C., The Logic of the Sciences and the Humanities, New York: Mac

millan, 1947.
361. Northrop, F. S. C., The Meeting of East and West, New York: Macmillan, 1946.
362. Olds, J., Physiological mechanisms of reward, in Jones, M. R. (ed.), Nebraska 

Symposium on Motivation, Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 1955.
363. Oppenheimer, M.,The “Y” theory: enlightened management confronts alien

ation, New Politics, 1967, 6, 33-48.
364. Oppenheimer, O.,Toward a new instinct theory,/ social Psychol., 1958,47, 21-31.
365. Otto, H. (ed.), Exploration in Human Potentialities, Sprinfield, III.: C. C.Thom

as, 1966.



A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė388

366. Otto, H., and Mann,J. (eds.), Ways of Growth, New York: Grossman, 1968.
366a. Overstreet, H., The Mature Mind, New York: Norton, 1949.
367. Ovsiankina, M., Die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen, Psychol. 

Forsch.y 1928, u, 302-379.
368. Owens, C. M., Discovery of the Self, Boston: Christopher, 1963.
369. Pahnke, W., Implications of LSD and experimental mysticism,/. Religion men

tal Health, 1966,5, 175-208.
370. Paine, F.T., Carroll, S. J., Jr., and Leete, B. A., Need satisfactions of managerial 

level personnel in a government agency./. appl. Psychol., 1966,50, 247-249.
371. Paine, F.T., Deutsch, D. R., and Smith, R. A.,The relationship between family 

backgrounds to work values,/, appl Psychol, 1967, 320-323.
372. Pastore, N., The Nature-Nurture Controversy, New York: King’s Crown, 1949.
373. Pavlov, I. R, Conditioned Reflexes, London: Oxford University Press, 1927.
374. Peris, F, Hefferline, R., and Goodman, R, Gestalt Therapy, New York: Julian 

Press, 1951.
375. Pieper, J., Leisure, the Basis of Culture, New York: Pantheon, 1964.
376. Polanyi, M., Personal Knowledge, Chicago: University of Chicago Press, 1958.
377. Polanyi, M., Science, Faith and Society, Chicago: University of Chicago Press, 

1964.
378. Polanyi, M., The Tacit Dimension, New York: Doubleday, 1966.
379. Porter, L. W., and Lawler, E. E., Managerial Attitudes and Performance, Home- 

wood, III.: Irwin, 1968.
380. Porter, L. W., A study of perceived need satisfactions in bottom and middle 

management jobs,/, appl. Psychol, 1961,^5, 1-10.
381. Porter, L. W., Job attitudes in management: I. Perceived deficiencies in need 

fulfillment as a function of job level,/, appl Psychol, 1962, 46, 375-384.
382. Porter, L. W., Job attitudes in management: II. Perceived importance of needs 

as a function of job level,/, appl. Psychol., 1963, 47, 375-384.
383. Porter, L. W., Job attitudes in management: III. Perceived deficiencies in need 

fulfillment as a function of line versus staff type of job,/, appl Psychology, 1963, 

47, 2t>7~275-
384. Porter, L. W., Job attitudes in management: IV. Perceived deficiencies in need 

fulfillment as a function of size of company,/, appl. Psychol, 1963,47, 386-397.
385. Porter, L. W., and Henry, M., Job attitudes in management: V. Perceptions of 

the importance of certain personality traits as a function of job level, / . appl. 
Psychol., 1964,48, 31-36.

386. Progoff, I., Depth Psychology and Modern Man, New York: Julian Press, 1959.
387. Progoff, 1., Jungs Psychology and Its Social Meaning, New York: Grove Press, 1953.
388. Rand, A., The Fountainhead, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1943.
389. Rapaport, D. (ed.), Organization and Pathology of Thought, New York: Columbia 

University Press, 1951.



B I B L I O G R A F I J A  389

390. Reich, W., Character Analysis, 3rd ed., New York: Orgone Institute Press, 1949.
391. Reich, W., The Function of the Orgasm, New York: Farrar, Straus & Giroux, 1942.
392. Reik,T., Listening With the Third Ear; New York: Farrar, Straus 8c Giroux, 1948.
393. Reik,T, Of Love and Lust, New York: Farrar, Straus 8c Giroux, 1957.
394. Rhinehart, J. B., Barrell, R. R, DeWolfe, A. S., Griffin, J. E., and Spaner, F. E., 

Comparative study of need satisfactions in governmental and business hierar
chies,/. appl. Psychol 1969,55, 230-235.

395. Ribble, M., The Rights of Infants, New York: Columbia University Press ,1943.
396. Ribot,T. H., La psychologie des sentiments, Paris: Alcan, 1896.
397. Richter, C. R, and J. Eckert, Mineral appetites of parathyroidectomized rats, 

Am.J. Med. Set., 1939, 198, 9-16.
398. Riesman, D., The Lonely Crowd, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950.
399. Rimmer, R., The HarradExperiment, Bantam, 1966.
400. Ritter, R, and Ritter, J., The Free Family, London: Gollancz, 1959.
401. Roe, A., The Making of a Scientist, New York: Dodd, Mead, 1953.
40ia.Rogers, C., Client-Centered Therapy, Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1951.
402. Rogers, C., Freedom to Learn, Columbus, O.: Merrill, 1969.
403. Rogers, C., On Becoming a Person, Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1961.
404. Rogers, C., Psychotherapy and Personality Changes, Chicago: University of Chi

cago Press, 1954.
405. Rogers, C., and Skinner, B. F, Some issues concerning the control of human 

behavior: A symposium, Science, 1956, 124, 1057-1066.
406. Rokeach, M., The Open and Closed Mind, New York: Basic Books, i960.
407. Rosenthal, R., Experimenter Effects in Behavioral Research, New York: Apple- 

ton-Century-Crofts, 1966.
408. Rosenzweig, S.,Need-persistive and ego-defensive reactions to frustration, Psy

chol. Rev., 1941,48, 347-349.
409. Ruitenbeek, H.M. (ed.), Varieties of Personality Theory, New York: Dutton, 1964.

.410. Schachtel, E., Metamorphosis, New York: Basic Books, 1959.
411. Scheinfeld, A., Women and Men, New York: Harcourt, Brace 8c World, 1944.
412. Schilder, R, Goals and Desires of Man, New York: Columbia University Press, 

1942.
413. Schilder, R, Mind: Perception and Thought in Their Constructive Aspects, New 

York: Columbia University Press, 1942.
413a. Schlick, M., Problems of Ethics, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1939.
414. Schooland, J. B., Are there any innate behavior tendencies?, Genet. Psychol. 

Monogr., 1942,25, 219-287.
415. Schutz, W.,Joy, New York: Grove Press, 1968.
416. Schwarz, O., The Psychology of Sex, New York: Penguin Books, 1951.
417. Schwitzgebel, R.,The self in self-actualization, Psychologia, 1961,4, 163-169.
418. Seguin, C. A., Love and Psychotherapy, New York: Libra, 1965.



390 I A b r a h a m  H. M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

419. Severin, F. (ed.), Humanistic Viewpoints in Psychology, New York: McGraw-Hill, 
1965.

420. Sheldon, W. H., Psychology and the Promethean Will\ New York: Harper 8c Row, 
1936.

421. Sheldon, W. H. (with the collaboration of E. M. Hard and E. McDermott), 
Varieties of Delinquent Youth, New York: Harper 8c Row, 1949.

422. Sheldon, W. H. (with the collaboration of S. S. Stevens), The Varieties of Tem
perament, New York: Harper 8c Row, 1942.

423. Shils, E., Of plenitude and scarcity, Encounter 1969^2, 37-57.
424. Shirley, M., Childrens adjustments to a strange situation,/, abnorm. soc. Psychol.} 

1942, J7, 201-217.
425. Shostrom, E., Bibliography for the PO.I.y San Diego, Calif.: Educational and 

Industrial Testing Service, 1968.
426. Shostrom, E., Personal Orientation Inventory (POI):A Test of Self-Actualization, 

San Diego, California: Educational and Industrial Testing Service, 1963.
427. Simpson, G., Science as morality, Phil. Set., 1951, 18, 132-143.
428. Singh, R N., and Baumgartel, H., Background factors in airline mechanics’ 

work motivations: A research note,/, appl. Psychol., 1966,50, 357-359.
429. Singh, P. N., and Wherry, R. J., Ranking of job factors by factory workers in 

India, Personnel Psychology, Spring, 1963, 29-33.
430. Sinnott, E. W., The Bridge of Life, New York: Simon and Schuster, 1966.
431. Skeels, H. M., Adult status of children with contrasting early life experiences, Mono

graphs of the Society for Research in Child Development, 1966, j  1, entire No. 105.
432. Sohl,J., The Lemon Eaters, New York: Dell, 1967.
433. Sontag, L. W.,The purpose and fate of a skin disorder, Psychosomat. Med., 1945, 

7, 306-309.
434. Sorokin, P. (ed.), Exploration in Altruistic Love and Behavior; Boston: Beacon, 

1950.
435. Spemann, H., Embryonic Development and Induction, New Haven, Conn.: Yale 

University Press, 1938.
436. Spitz, R., Hospitalism, Psychoanal. Study of the Child, 1945, 1, 53-74.
437. Stapledon, O., Odd John, New York: Galaxy, 1936.
438. Starr, H. E., Promethean Constellations, Parts I and II, Psychological Clinic, 

1933, 22, 1-20.
439. Stow, A., Human Aggression, London: Allen Lane, The Penguin Press, 1968.
440. Strauss, G., Human relations -  1968 style, Ind. Rel., 1968, j, 262-276.
441. Sutich, A., and Vich, M., Readings in Humanistic Psychology, New York: Free 

Press, 1969.
442. Suttie, I., The Origins of Love and Hate, New York: Julian Press, 1935.
443. Szasz,T. S.,The myth of mental illness, Am. Psychologist, i960, 75, 113-118.
444. Taggard, G., The Life and Mind of Emily Dickinson, New York: Knopf, 1934.



B I B L I O G R A F I J A  I 391

445. Tanzer, D., Natural childbirth: Pain or peak experience?, Psychology Today, 1968, 
2, 16-21, 69.

446. Tart, C. (ed.), Altered States of Consciousness, New York: Wiley, 1969.
447-Tead, O., Toward the knowledge of man, Main Currents in Modern Thought,

Nov. 1955,12, 35-39.
448. Thompson, C., Psychoanalysis: Evolution and Development, New York: Hermit

age, 1950.
449. Thorndike, E. L., Human Nature and the Social Order, New York: Macmillan, 

1940.
450. Tillich, R, The Courage to Be, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1952.
451. Tillich, P, Love, Power and Justice, New York: Oxford University Press, 1954.
45 2. Trotter, W., Instincts of the Herd in Peace and War, New York: Macmillan, 1915.
453. Van Doren, C., Three Worlds, New York: Harper 8c Row, 1936.
454. Van Kaam, A. L., Existential Foundations of Psychology, Pittsburgh: Duquesne 

University Press, 1966.
455. Van Kaam, A. L., Phenomenal analysis: Exemplified by a study of the experi

ence of "really feeling understood,”/- individ. Psychol., 1959, /j , 66-72.
456. Vroom, V, Work and Motivation, New York: Wiley, 1964.
457. Walder, R., The psychoanalytic theory of play, Psychoanalyt. Quart., 1933, 2, 

208-224.
458. Watson, D. L., The Study of Human Nature, Yellow Springs, O.: Antioch Press, 

1953-
45 9- Watts, A. W., Nature, Man and Woman, New York: Pantheon, 1958.
460. Watts, A. W., Psychotherapy: East and West, New York: Pantheon, 1961.
461. Weisskopf, W., The Psychology of Economics, Chicago: University of Chicago 

Press, 1955.
462. Weisskopf, W., Economic growth and human well-being, Manas, August 21, 

1963, 16, 1-8.
463. Wells, W. R., Hypnotic treatment of the major symptoms of hysteria: a case 

study,/. Psychol., 1944, ij, 269-297.
464. Werner, H., The Comparative Psychology of Mental Development, New York: 

Harper 8c Row, 1940.
465. Wertheimer, M., Productive Thinking, 2nd ed., New York: Harper 8c Row, 1959.
466. Wertheimer, M., On truth, in Henle, M. (ed.), Documents of Gestalt Psychology, 

Berkeley, Calif.: University of California Press, 1961.
467. Wertheimer, M., Some problems in the theory of ethics, in Henle, M. (ed.), Docu

ments of Gestalt Psychology, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1961.
468. Wheelis, A., The Quest for Identity, New York: Norton, 1958.
469. Wheelis, A., The Seeker, New York: Random House, i960.
470. Whitaker, C., and Malone, T , The Roots of Psychotherapy, New York: Blakis- 

ton, 1953.



392 I A b r a h a m  H.  M a s l o w .  M O T Y V A C I J A  IR A S M E N Y B Ė

471. White, R. W., Lives in Progress, New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1952.

472. White, R. (ed.), The Study of Lives, New York: Atherton Press, 1966.
473. White, R., Motivation reconsidered: the concept of competence, Psychol. Rev., 

1959,66,297-333.
474. Whitehead, A. N., The Aims of Education, New York: New American Library, 

1949.
475. Whitehead, A. N., Modes of Thought, New York: Macmillan and Cambridge 

Univ. Press, 1938.
476. Whitehead, A. N., Science and the Modern World, New York: Macmillan, 1925.
477. Whiteman, S. L., Associative learning of the college student as a function of 

need relevant stimuli, Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University, 1969.
478. Wienpahl, P, The Matter of Zen, New York: New York University Press, 1964.
479. Wilkins, L., and Richter, C., A great craving for salt by a child with cortico- 

adrenal insufficiency,/. Am. Med. Assoc., 1940, 114, 866-868.
480. Wilson, C., Beyond the Outsider, London: Arthur Barker, 1965.
481. Wilson, C., Introduction to the New Existentialism, Boston: Houghton Mifflin, 

1967.
482. Wilson, C., Origins of the Sexual Impulse, London: Arthur Barker, 1963.
483. Wilson, C., Voyage to a Beginning, New York: Crown, 1969.
484. Winthrop, H., Ventures in Social Interpretation, New York: Apple ton-Century- 

Crofts, 1968.
485. Witkin, H., Dyk, R., Faterson, H., and Karp, S., Psychological Differentiation: 

Studies of Development, New York: Wiley, 1962.
486. Wolff, W., The Expression of Personality, New York: Harper Row, 1943.
487. Wolpe, J., and Lazarus, A. A., Behavior Therapy Techniques: A Guide to the 

Treatment of Neuroses, New York: Pergamon Press, 1966.
488. Wootton, G., Workers, Unions and the State, New York: Schocken, 1967.
489. Yablonsky, L., The Tunnel Back: Synanon, New York: Macmillan, 1965.
490. Yeatman, R. J., and Sellar, W. C., 1066 and All That, New York: Dutton, 1931.
491. Young, P. T., Appetite, palatability and feeding habit; a critical review, Psychol. 

Bull., 1948,^5, 289-320.
492. Young, P.T.,The experimental analysis of appetite, Psychol. Bull, 1941, j8, 129- 

164,
493. Zeigarnik, B., Uber das Behalten von erledigten and unerledigten Handlungen, 

Psychol. Forsch., 1927,9, 1-85.
494. Zinker, J., Rosa Lee: Motivation and the Crisis of Dying, Painesville, Ohio: Lake 

Erie College Studies, 1966.



A B R A H A MA S  H. M AS LOW -  Ž M O G A U S  
SIELOS A U K Š T U M Ų  TYRI NĖTOJAS

Savitas XX amžiaus pradžios rusų filosofas D. Merežkovskis yra palikęs įdo
mų žmogaus apibrėžimą: „Žmogus -  tai nestabili pusiausvyra tarp dangaus 
ir žemės, gelmės ir plokštumos“. Galima sakyti, kad tradiciškai psichologijos 
mokslas daugiausia stengiasi pažinti žmogų, stovintį ant „žemės ir plokš
tumos“, t. y. vidutinį individą -  jo santykinę sveikatą ir įvairiausius jos su
trikimus. Nedaug rasime psichologijos autoritetų, kurie žvelgė į žmogų iš 
„dangaus“ perspektyvos. Jiems priskirtinas vienas iškiliausių ir neįprasčiausių 
praėjusio amžiaus psichologų, amerikietis Abrahamas H. Maslow, padėjęs 
pagrindus aukščiausių žmogaus siekių psichologijai. Jis laikomas vienu iš hu
manistinės ir transpersonalinės psichologijos -  dviejų naujausių psichologijos 
krypčių, dar vadinamų Trečiąja ir Ketvirtąja jėgomis (šalia psichoanalizės ir 
biheiviorizmo) psichologijoje -  įkvėpėjų. Maslow suformulavo naujus klau
simus apie žmogaus vystymąsi savęs aktualizavimo ir transcendencijos link 
ir šitaip atvėrė psichologijai visiškai naujas teorinių svarstymų ir praktinių 
tyrimų erdves.

Abrahamas Haroldas Maslow gimė 1908 m. Niujorke, išeivių iš Rusijos 
šeimoje. Dar jaunystėje atsiskleidė jo polinkis aprėpti kuo daugiau ir plačiau, 
o ne domėtis vien konkrečiais ir siaurais klausimais. Kai tėvas paklausė bes- 
iruošančio stoti į koledžą Abrahamo, ką šis norėtų studijuoti, sūnus atsakė, 
kad „viską“. Galiausiai A. H. Maslow nusprendė užsiimti psichologija, nors 
nuolat domėjosi teatru ir muzika, o vėliau, jau būdamas garsus psichologas, 
aktyviai dalyvavo šeimos kontroliuojamame statinių gamybos ir pardavimo 
versle. 1934 m. tapo psichologijos daktaru eksperimentinės psichologijos 
srityje, dirbo su garsiais tuomet itin populiarios psichologijos krypties -  bi
heiviorizmo -  atstovais, taip pat su vienu šios krypties klasiku -  Edwardu 
Thorndike’u. Vėliau Maslow smarkiai kritikavo šią psichologijos mokyklą, 
vadino ją „žemų lubų psichologija“.
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Antrojo pasaulinio karo metais A. H. Maslow iš eksperimentinės psi
chologijos pasuko prie socialinės ir asmenybės psichologijos, norėdamas at
sidėti „psichologijos, padedančios vesti taikos derybas, plėtojimui“. Tada jis 
susipažino ir dirbo kartu su garsiais „gelmių psichologijos“ (psichoanalizės) 
atstovais Alfredu Adleriu, Ericu Frommu bei Karen Horney. Didelę įtaką jo 
pažiūrų raidai taip pat padarė Sigmundo Freudo darbai.

1951 m. Maslow pradėjo dirbti tik ką įkurtame Brandeis universitete 
šalia Bostono, čia iki 1968 m. vadovavo psichologijos katedrai. Šis univer
sitetas tapo vienu iš tuo metu populiarėjusios humanistinės psichologijos 
centrų. Pats A. Maslow plėtojo psichologiją, siekusią apėpti įvairias teorines 
paradigmas bei atskleisti kuo platesnes žmogaus sielos supratimo ir analizės 
perspektyvas. 1964 m. jis apie save rašė: „Aš -  froidistas, aš -  biheivioristas, 
aš -  humanistinės psichologijos šalininkas“.

Novatoriškomis idėjomis pagrįstus Maslow darbus mokslinių žurnalų 
leidėjai ilgai atmesdavo kaip nemoksliškus ir neatitinkančius to meto psicho
logijos mokslo standartų. Vis dėlto ilgainiui jis tapo viena ryškiausių ir spal
vingiausių figūrų asmenybės psichologijos srityje, pripažintu psichologijos 
klasiku. 1967 m. jis netgi buvo išrinktas Amerikos Psichologijos asociacijos, 
vienos įtakingiausių ir konservatyviausių pasaulyje, prezidentu.

A. H. Maslow mirė nuo širdies priepuolio 1970 m.

Svarbiausia Abrahamo H. Maslow psichologijos teorijos dalis -  poreikių hierar
chijos modelis. Jis apima pačias įvairiausias žmogaus motyvacijas ir buvo visapu
siškai išdėstytas knygoje Motyvacija ir asmenybė, pasirodžiusioje JAV 1954 m.

Maslow neurozes ir kitus psichikos sutrikimus vadino stokos (deficiency) 
ligomis, kylančiomis dėl nepatenkintų svarbių žmogaus poreikių. Žmogaus 
poreikius jis pavaizdavo kaip piramidę, kurioje svarbiausi poreikiai išsidės
tę aukštyn kylančia tvarka. Žemesnieji poreikiai yra aukštesniųjų pagrindas, 
o aukštesnieji yra įsišakniję žemesniuosiuose, jų patenkinimą žmogaus gy
venime daugiausiai lemia žemesniųjų poreikių patenkinimas. „Poreikių pi
ramidės“ pagrindą sudaro fiziologiniai poreikiai: pirmiausia maisto, gėrimo, 
deguonies, miego ir sekso. Sutrikus šių patenkinimui, dingsta kitų poreikių 
patenkinimo pagrindas. Po fiziologinių poreikių hierarchiškai išsidėstę psi
chologiniai poreikiai. Pirmiausiai turi būti patenkintas saugumo ir stabilumo 
poreikis, išreiškiantis būtinumą gyventi palyginti saugioje ir stabilioje aplin
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koje, kurioje garantuota tam tikra tvarka ir organizacija. Tai mažina nerimą, 
baimę ir chaosą, kurie nuolat lydi žmogaus gyvenimą. Kitas poreikių lyg
muo -  meiles ir priklausomybės poreikis, išreiškiantis artimų, intymių santykių 
su kitais žmonėmis ypatingą svarbą ir rodantis, kaip svarbu, norint gyventi 
visavertiškai, taip pat priklausyti vienoms ar kitoms žmonių grupėms. Virš 
šių poreikių iškyla savigarbos ir įvertinimo poreikis. Normalus savęs vertinimas 
susideda iš asmeninių laimėjimų siekių ir užtarnautos kitų pagarbos. Šių po
reikių patenkinimas garantuoja asmeninės kompetencijos, sėkmės jausmą bei 
itin svarbų kiekvienam žmogui jo vertės pripažinimą.

„Poreikių piramidės“ viršūnėje — savęs aktualizavimo poreikis, reiškiantis 
žmogaus poreikį vystyti ir realizuoti savo sugebėjimus, talentus ir potencialias 
galimybes. Kruopščią šio poreikio analizę galima vadinti Maslow psichologi
nių pažiūrų šerdimi.

Poreikių hierarchijos modelyje galima įžvelgti S. Freudo psichoanalizės, 
A. Adlerio individualiosios psichologijos ir humanistinės psichologijos sin
tezę. Pastaraisiais metais ši poreikių koncepcija neretai kritikuojama dėl per- 
nelyg griežtos žmogaus poreikių hierarchizacijos. Nemažai naujesnių tyrimų 
rodo, kad nepakankamas žemesniųjų poreikių patenkinimas nebūtinai už
kerta kelią realizuoti aukštesniuosius poreikius -  žmogaus dvasios didybė tuo 
ir atsiskleidžia, kad tam tikromis aplinkybėmis jis gali pakilti aukščiau savo 
biologinės prigimties bei socialinių veiksnių ir įkūnyti aukščiausias žmogiš
kąsias vertybes. Beje, tai liudija ir Maslow darbuose randami pavyzdžiai.

Ryškiausia A. H. Maslow psichologijos teorijos dalis neabejojamai yra 
jo sukurta žmogaus savęs aktualizavimo koncepcija, siekianti aprėpti aukš
čiausią žmogiškųjų poreikių lygmenį. Si koncepcija buvo toliau plėtojama 
knygose Būties psichologijos link (Toward a Psychology of Being, 1962) ir jau 
po psichologo mirties 1971 m. pasirodžiusioje knygoje Tolimieji žmogaus pri
gimties akiračiai (The Farther Reaches of Human Nature).

Savęs aktualizavimo tyrimus Maslow pradėjo norėdamas giliau suprasti 
du savo mokytojus -  garsią antropologę Ruth Benedict ir vieną ryškiausių 
geštaltinės psichologijos atstovų Maxą VVertheimerį. Pirmiausia tai buvo pri
vatus tyrimo projektas, kurio tikslas buvo suprasti, kas šiuos žmones daro 
ypatingus, išskirtinai žmogiškus. Sis dviejų mokytojų palyginimas buvo sa
vęs aktualizavimo tyrimų, kuriems Maslow atidavė didesnę savo gyvenimo 
dalį, pirmoji pakopa. Galiausiai tyrimo objektu tapo 18 iškilių asmenų: 9
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jo amžininkai ir 9 istorinės asmenybės. Šiuos žmones Maslow vadino pa
čiais geriausiais, ryškiausiais žmonių giminės atstovais. Tarp jo analizuotų 
asmenybių buvo Abraomas Lincolnas, Thomas Jeffersonas, Baruchas Spino
za, Albertas Einšteinas, Albertas Schweitzeris, Williamas Jamesas, Aldousas 
Huxley ir kiti. Beje, Maslow buvo įsitikinęs, kad žmogaus psichologija turi 
remtis ne sutrikusių asmenybių, ligonių, o sveikiausių, labiausiai savo žmo
giškąjį potencialą realizavusių asmenų tyrimais.

Tyrimo rezultatas -  15 universalių save aktualizuojantiems žmonėms bū
dingų bruožų, kurie siejo jo tirtus asmenis: efektyvus ir realistiškas tikrovės 
supratimas; savęs, kitų ir aplinkos priėmimas; betarpiškumas, paprastumas ir 
natūralumas; susitelkimas į konkrečias problemas; gebėjimas atsiskirti, būti 
vienam; autonomija, nepriklausomybė nuo aplinkos ir kultūrinių stereotipų; 
nuolatinis suvokimo naujumas; gebėjimas išgyventi mistines ir viršūnių {peak) 
patirtis; bendrumo su kitais jausmas; gebėjimas palaikyti gilius tarpasmeninius 
santykius; demokratiškumas; gebėjimas atpažinti gėrį ir blogį, skirti tikslus ir 
priemones; filosofiškas, geranoriškas humoras; kūrybiškumas; gebėjimas pa
sipriešinti kultūrinėms įtakoms. Šių žmogaus bruožų visumą galima vadinti 
save aktualizuojančio asmens kvintesencija, savęs vystymo ir tobulinimo visiš
kos dvasinės sveikatos link orientyrais. Apibendrinant Maslow atliktus save 
aktualizuojančių žmonių tyrimus, galima sakyti, kad asmenybei augti svarbūs 
du dalykai: atsidavimas kam nors daugiau, o ne vien savajam Aš, ir sėkmin
gas išsikeltų tikslų įgyvendinimas. Kūrybiškumas, drąsa ir atkaklus darbas yra 
svarbiausi savęs aktualizavimo asmenybiniai komponentai.

Vienu svarbiausių save aktualizuojančio žmogaus bruožų Maslow laikė 
gebėjimą patirti vadinamuosius viršūnių išgyvenimus. Tai itin džiaugsmin
gi ir jaudinantys žmogaus gyvenimo momentai. Jie patiriami kaip ekstazė, 
katarsis, orgazmas, visiškai naujo žvilgsnio į pasaulį atsivėrimas, savojo Aš 
transcendavimas. Dažniausias tokių momentų šaltinis -  religija, meilė, me
nas, muzika, gamta. Maslow atlikti viršūnių išgyvenimų tyrimai davė pradžią 
transpersonalinei psichologijai, sutelkusiai dėmesį būtent į sąmonės ir trans
cendentinių patirčių analizę. Dėl to jis laikomas transpersonalinės psicholo
gijos pradininku ir klasiku.

Maslow manė, kad norint pažinti ir suprasti save aktualizuojančius žmo
nes, tinka ne tradicinė psichologija, kurią jis vadino stokos {deficiency) psicho
logija, bet būties {being) psichologija -  nauja jo plėtota psichologijos atmai
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na. Nors šie pavadinimai yra veikiau metaforos negu realiai egzistuojančios 
psichologijos kryptys, jie vis dėlto atspindi dvi svarbiausias idėjines sroves 
šiuolaikinėje psichologijoje. Pirmoji -  tradicinė, gamtamoksliniais principais 
besiremianti psichologija, kuri pabrėžia biologinius psichikos pagrindus, ty
rinėja daugiau elgesį negu sąmonę, aiškina žmogų statistiniais dėsningumais. 
Antroji -  tai naujoji psichologija, kuriai daugiausia atstovauja humanistinės, 
egzistencinės bei transpersonalinės psichologijos mokyklos. Ji pabrėžia žmo
gaus kaip atskiro ir unikalaus individo vertingumą, į psichikos reiškinius ne
redukuojamą dvasinį žmogaus egzistencijos matmenį, jo prasmių ir vertybių 
lauką. Maslow daug prisidėjo kuriant ir įtvirtinant šią naująją psichologiją, 
susigrąžinančią visybišką, nuolat tampantį, gyvą žmogų kaip svarbiausią savo 
dėmesio objektą. Jį neabejojamai galima laikyti vienu iš nedaugelio psicho
logų, daugiausia dėmesio skyrusių pozityviesiems žmogiškojo patyrimo as
pektams.

Nors daugelis Maslow idėjų buvo veikiau preliminarios įžvalgos negu 
tyrimais pakankamai pagrįstos išvados, jos suteikė didžiulį impulsą tiek jo 
amžininkams, tiek vėlesniems žmogaus pozityvios raidos tyrinėtojams. Svei
kos dvasios žmogaus portretas, daugelį metų tapytas Abrahamo H. Maslow, 
gali būti svarbus orientyras kiekvieno žmogaus gyvenime, o psichologijos ir 
psichologinės pagalbos profesionalams -  padėti formuluoti tolimuosius savo 
darbo tikslus.

Prof. RI MANTAS KOČI ŪNAS
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