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Pra tar mė

Šiknyga–taibandymaskuoplatesneiauditorijaipateiktitvirtus
individualiosiospsichologijospagrindus iratskleisti jossvarbą
pažįstantžmogų;draugemėginameparodyti,kokiereikšmingi
josprincipaikasdienbendraujantsužmonėmisirorganizuojant
savogyvenimą.Knygąsudaropaskaitos,kuriosbuvoskaitomos
Vienosliaudiesnamuose[VolksheiminWien]ištisusmetusšim
tams klausytojų. Pagrindinė šios knygos užduotis – parodyti,
kaipdėlklaidingosindividoelgsenosnukenčiamūsųvisuome
ninėveiklairkūryba,padėtiatskleistiindividuijoklaidasirpa
skatintijįgeriauįsilietiįvisuomenę.

Žinome, kokios apgailėtinos ir žalingos yra profesinės ar
moksloklaidos.Žmogauspažinimoklaidosdažniausiaitiesiog
pavojingosgyvybei.Tikiuosi,kad ir čiapateikiami, ir ankstes
nimūsų teiginiai bei patirtys neliks nepastebėti stropiųmūsų
moksloatstovųtoliužauditorijosribų.

Šiojevietojejaučiuosiprivaląskuonuoširdžiausiaipadėko
tidr.Broseriui.Taijiskruopščiaiužrašėbeveikviską,kąpatei
kiauperpaskaitas,peržiūrėjoirsutvarkėmedžiagą.Neperdėsiu
sakydamas,kadbejoparamosknygavargiaibūtųpasirodžiusi.

Dėkojuirdukraimed.dr.AliAdler,atlikusiaikorektūrąir
galutinaisutvarkiusiaiknygą,kaiašdairiausinaujųindividua
liosiospsichologijosbičiuliųAnglijojeirAmerikoje.



KnygospasirodymąlabaiskatinoS.Hirzelioleidyklairap
dairiaiparengėtamvisuomenę.Užtaiindividualiojipsichologi
jajaiitindėkinga.

Šiospaskaitos,šiknygaturėtųprisidėtinušviesdamoskelią
žmonijai.

Londonas,1926m.lapkričio24d.

Dr.AlfredAdler
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I

BENDROJI DALIS

Įva das

Žmogausbūdas–jolemtis. 
He ro do tas

Negalima pernelyg didžiuotis ir puikuotis, kai kalbama apie
žmogauspažinimopagrindus.Priešingai, tikrasisžmogauspa
žinimasverčiamustaptikuklesnius,nessuvokiame,priekokios
milžiniškosužduotiesžmonijatriūsianuosavokultūrosištakų;
tiesa,šistriūsasnebuvoneikryptingas,neisistemingas,tadnatū
ralu,kadlaikuibėgantatsirandavosvienaskitasgeriaupažįstan
tisžmogųneididžiojidauguma.Taiskaudusfaktas.Nešališkai
patyrinėjęįsitikintume,kaddažniausiaiesamenepajėgūspažinti
žmogų.Mesvisinelabaijįpažįstame.Taisusijęsumūsųizoliuo
tugyvenimu.Darniekadažmonėsnegyvenotaipizoliuotikaip
šiandien.Nuopatvaikystėsmespalaikomenedaugryšių.Mus
izoliuojašeima.Apskritaivisamūsųgyvensenaneskatinaglau
dauskontaktosuaplinkiniais,būtino,kadskleistųsišismenas,
žmogauspažinimas.Taidu tarpusavyjepriklausomiveiksniai.
Ilgainiuisavoruožtuneįstengiameužmegztikontaktosužmo
nėmis–jiepernelygilgaiatrodėsvetimi,nesjųnesupratome.
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Reikšmingiausias šio nesupratimopadarinys yra tas, kad
mūsųelgsenasuaplinkiniais,mūsųbendrabūvisdažniausiaivi
siškainevykę.Dažnaipabrėžiamasopusfaktas,kadnesusikal
bame irprasilenkiame,negalime sutarti,nes susiduriame tarsi
svetimi ne tik visuomenėje, bet ir su artimiausiais žmonėmis,
šeimoje.Kaip dažnai girdime skundus tėvų, kurie nesupranta
vaikų,iratvirkščiai!Visdėltopagrindinėsžmoniųbendrabūvio
sąlygostiesiogverčiasuprastivieniemskitus,nesnuotoesmin
gaipriklausomūsųelgsena.Žmonėskurkasgeriausugyventų,
jeigulabiaupažintųžmogų,nesišnyktųtamtikrostrikdančios
bendrabūvio formos, kurios šiandien įmanomos tik todėl, kad
nepažįstamevieni kitų ir nuolat gresiapavojus apsirikti verti
nantkituspagališorę,patikėtikitųapsimetinėjimu.

Norėtumepaaiškinti,kodėlkaiptikmedicinamėginatyri
nėtišiąplačiąsritį,kurtidiscipliną,vadinamąžmogauspažini
mu,kokiosyrašiomoksloprie lai dos,kokieuždaviniaijamkylair
kokiųlaimėjimųčiagalimetikėtis.

Pirmiausiaturimepabrėžti,kadpatipsi chiat ri ja yradiscip
lina, primygtinai reikalaujanti žmogaus pažinimo. Psichiatras
privalokuogreičiausuvoktipacientopsichikosgyvenimą.Tik
išsiaiškinus,kasvykstapacientopsichikoje,įmanomasusidary
titeisingąnuomonę,pasiūlytibeiatliktiintervencijąirgydymą
šiojemedicinossrityje.Čianegalimipaviršutiniškisprendimai,
už kiekvieną klaidą tuoj pat susilaukiame atpildo, o teisingai
suvokędažniausiaisavoruožtupatiriamesėkmę.Žodžiu,nuo
lattenkalaikytiganagriežtąirneatidėliotinąegzaminą.Visuo
meniniamegyvenimedargalimaapsiriktisprendžiantapiekitą
žmogų.Iršiuoatvejukaskartsusilaukiamebausmės,betreakcija
į klaidągali būti tokiapavėluota, kaddažniausiai jauneįžvel
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giamesąryšioirstebimės,kokiasskaudžiasnesėkmesirsunkius
likimussąlygojoklaida,padarytavertinantžmogųgalnetprieš
kelis dešimtmečius. Šios aplinkybės vis primena, kad pažinti
žmogųirnuolattobulintišįpažinimąprivalokiekvienas.

Tirdamiligoniusnetrukomeįsitikinti,kadvisa,kasbūdin
gajųpsichikosanomalijųirkomplikacijųstruktūrai,išesmėsnė
rasvetimairvadinamajamnormaliamžmogui.Tikligosatveju
tiepatyselementaiirprielaidosaiškesni,ryškesniirlengviauat
pažįstami.Jeiturimetaiomeny,galimemokytisišligosatvejų,
lygindamijuossunormaliupsichikosgyvenimu,kauptipatirtįir
taptivisakylesniirnormaliomisaplinkybėmis.Taileidžiamūsų
įgūdžiai,taippatatsidavimasirkantrybė,kuriųreikalaujakiek
vienaprofesija.

Pirmoji išvada, kurią padarėme, buvo tokia: stipriausi
žmogaus psichikos gyvenimą formuojantys postūmiai patiria
miankstyvojevaikystėje.Savaimetainėraypatingasatradimas,
įvairūs tyrinėtojai panašiai samprotavo visais laikais. Nauja
buvotiktai,kadtuosvaikiškusišgyvenimus,įspūdžiusirnuo
statas,kuriuosįstengėmenustatyti,mespamėginomesusietisu 
vėlesniaispsichikosgyvenimoreiškiniais,ankstyvosiosvaikys
tėsišgyvenimuslyginomesuvėlesnėmissituacijomisirvėlesne
individolaikysena.Paaiškėjoitinsvarbusfaktas:pavieniųpsichi
kos gyvenimo reiškinių anaiptol negalima laikyti nepriklausomomis
atskirybėmis, juos suprasti įmanoma tikpripažinus,kadvisi jie
sudaro neišardomą visumą, ir įžvelgus žmogaus raidos liniją
[Bewegungslinie], gyvenimo šabloną [Lebensschablone], stilių
beisuvokus,kadslaptasvaikoelgsenostikslassutampasusu
augusiožmogauselgsenostikslu.Trumpaitariant,stulbinamai
aiškiaiatsiskleidė,kadpsichikosraidospožiūriuapskritaineįvy



ŽMOGAUS PAŽINIMAS16

ko jokiųpokyčių,galkiekpasikeitė išorinėpsichikosreiškinių
forma, jų konkretus, verbalinis pavidalas, t. y. fenomenai, bet
jųpagrindas,tikslasirdinamika,visa,kaspsichikosgyvenimą
stumia tikslo link, nepakito. Pvz., susidūrę su baimingo būdo
pacientu,nepasitikinčiuirnuolatbesistengiančiuatsiskirtinuo
kitų,nesunkiai įsitikindavome,kadtiepatyspolinkiai, tikvai
kiškaipaprastesniiraiškesni, jambuvobūdingi jautrečiaisiais
arketvirtaisiaisgyvenimometais.Tadėmėmelaikytistaisyklės
pirmiausiasutelktidėmesįįpacientovaikystę.Išmokomedaug
kąatspėtiišžmogausvaikystės,sužinoti,koniekasmumsnesa
kė.Pacientopolinkiuslaikėmepirmųjųvaikystėsišgyvenimųat
spaudais,išliekančiaisikisenatvės.Antravertus,išgirdę,kokius
vaikystėsįvykiusžmogusprisimena,irteisingaitaisupratę,gali
mesusidarytivaizdą,sukokiužmogumisusidūrėme.Čiaremia
mėsdarvienaišvada:žmonėslabaisunkiaivaduojasiišelgsenos
šablono, susiformavusiopirmaisiais gyvenimometais.Nedau
geliuipavykstajoatsikratyti,netjeidėlpasikeitusiųaplinkybių
suaugusio žmogaus psichikos gyvenimo apraiškos mainosi ir
todėldarokitokįįspūdį.Bettainereiškia,kadpakitogyvenimo
šablonas;psichikosgyvenimopagrindastebėratokspat,raidos
linijaišlieka,irgalimespėti,kadirvaikystėje,irbrandosmetais
žmogaustikslasyrataspats.Sutelktidėmesįįvaikystęprireikė
darirtodėl,kadsuvokėme:planuodamikažkąkeistineturėtume
stengtistarsiišaukštonubrauktibegalępacientoišgyvenimųir
įspūdžių,pirmiausiareikianustatytiiratskleistijoelgsenosšab
loną,kurispadėtųsuprastižmogaussavitumąirkartuneįpras
tasjoligosapraiškas.

Tadsvarbiausiamūsųmoksluitapostebėtivaikųpsichikos
gyvenimą,irtaibuvopakankamaatgaivairpamoka.Paskelbta
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daugybėmokslodarbų, kuriuose tyrinėjamipirmieji vaikystės
metai. Susikaupė toksmilžiniškasdarneapdorotosmedžiagos
kiekis,kadapsirūpintailgamirkiekvienasčiagaliatrastidaug
naujo,svarbausirįdomaus.

Kartušismokslasgalipadėtiišvengtiklaidų:jukžmogaus
pažinimasnėramokslasdėlmokslo.Remdamiesiįgytomisžinio
missavaimeįsitraukėmeįauklėjamąjįdarbąirtriūsiamečiajau
daugmetų.Auklėjamasisdarbas–taitikraslobiskiekvienamsu
vokusiam,kokssvarbusmokslasyražmogauspažinimas,kiek
vienamnorinčiamjoįgytiirjįišmėginti;taineknyginėišmintis,
toreikia išmoktipraktiškai.Tambūtinadraugeišgyventikiek
vienąpsichikosgyvenimoreiškinį,įsijaustiįjį,lydėtižmogųper
jodžiaugsmusirbūgštavimus;panašiaigerasdailininkaspiešia
možmogausbruožamstegalisuteiktitai,kąpajautė.Tadgalime
sakyti,kadžmogauspažinimas–taimenas,disponuojantisdau
gybeįrankiųir,antravertus,glaudžiaisusijęssukitaismenais,
menas,kuriuopuikiaipasinaudojotamtikražmoniųgrupė,po
etai.Šismenaspirmiausiaturėtųplėstimūsųžinias,skatintimūsų
visųgeresnęirbrandesnępsichinęraidą.

Dažnaišisdarbasganėtinaikeblus,matšiuoklausimuvisi
esamelabaijautrūs.Nedaugtėražmonių,kurienelaikytųsavęs
žmogausžinovais,norsišvisnestudijavošiomokslo;darmažiau
tokių,kurienepasijustųužgautiišsyk,vospasiūlytumejiemsge
riaupažintižmogų.Tarppastarųjųtikrainorintysjįpažintitėra
tie,kuriemsžmogausvertėjaušiektiekatsiskleidėišgyvenussa
voaratjautuskitosielvartą.Tokiomisaplinkybėmismūsųveikla
neapsieisbe tamtikros taktikos.Niekasnesukelia tokiopriešiš
kumoirnesulaukiatokioskritikoskaiptiesmukaipateiktosži
nios apie žmogaus psichikos gyvenimą.Kiekvienas nenorintis
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užsitrauktinemalonės turėtųbūti itinatsargus.Geriausiasbū
das įgytiblogąvardą–neapdairiainaudotisšiuomokslu,pik
tnaudžiauti juo, pvz., užstalėje demonstruoti, kiek daug žinai
arnumanai apiekaimynopsichikosgyvenimą.Taippatpavo
jingapateiktiprašalaičiuipamatinesšiomoksloįžvalgaskaipiš
ankstoparuoštusteiginius.Netiršįtąišmanantystokiuatveju
pagrįstai jaustųsiužgauti.Taddarsykpakartosime,ką sakėme
pradžioje:šismokslasverčiamusbūtikuklesnius,neleisdamas
skubotaiarbereikalošvaistytisjoišvadomis;beje,šitaidaryda
mitikpademonstruotumesenąjąvaikystėspuikybę,norąpasi
girti irparodyti,kiekdaugjauviskomokame.Tokssuaugusio
žmogauselgesyskurkaspavojingesnis.Tadsiūlytumepalūkėti,
pirmiausiapažintisaveirnepiktnaudžiautižmogauspažinimu,
kurnors įgytomis šiojo žiniomis. Tai tikpridarytųpapildomų
keblumųbesivystančiammokslui irpakenktų jotikslams,nes
jambūtųprimestosneapdairaus–tiesa,entuziastingo–sekė
joklaidos.Geriaubūtiatsargiemsiratminti:priešpareikšdami
nuomonęmažųmažiausiaiturimeišvystivisumą,opasakytitą
nuomonęreikėtųtikkaiesametikri,jogjikamnorspravers.Mat
galime labaipakenkti,net irvisiškai teisingąnuomonępasakę
ne vy ku siai ar ne tin ka mu mo men tu.

Prieš tęsdami šiuos samprotavimus turime atremti vieną
prieštaravimą,įkurįtikriausiainevienasjauatkreipėtedėmesį.
Anksčiau teigėme, kad žmogaus raidos linija lieka nepakitusi;
šisteiginyskaikamatrodysnesuprantamas,jukžmogusgyve
nimeįgyjatiekdaugpatirties,kuriverčiajįkeistielgseną.Betgi
prisiminkime,kadkiekvienapatirtisdaugiareikšmė.Vargiaiat
sirasdužmonės,ištospačiospatirtiesdarantysvienodasprak
tinesišvadas.Patirtisnevisadapridedaišminties.Galilgainiui
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išmokstamavienųsunkumųvengti,kituspakęsti.Betdėltone
pakintažmogaus raidos linija.Toliaupamatysime,kad išvisų
patyrimų žmogus praktiškai pasinaudoja tik tam tikrais, tais,
kurie,įdėmiaupažvelgus,visadapasirodokažkaipderantyssu
jo raidos linija, atitinkantysgyvenimo šabloną.Mūsųkalba su
jaibūdinganuojautatvirtina*,kadkiekvienovaliavienaiparba
kitaippasinaudotisavopatirtimi.Ištieskasdiengalimaįsitikinti,
kadišpatirtiesdaromoskuoįvairiausiosišvados.Antai,tarkim,
žmogusnuolatdarotąpačiąklaidą.Netjeipavyktųjamįrodyti,
jogklysta,rezultataigalibūtivisiškaiskirtingi.Vienaspadarys
išvadą,kadmetasnustotitąklaidąkartojus.Tokiaišvadagana
reta.Kitasatsakys,kadšitaipelgėsipernelygilgaiir jaunieka
danepajėgsatprasti.Trečiasdėlsavoklaidųkaltinstėvusarap
skritaiauklėjimą,tvirtins,kadniekasjuonesirūpinoarpernelyg
lepino,arpergriežtaiauklėjo,irtoliaukartossavoklaidą.Pasta
rasisišsiduodaištiestenorįselgtiskaipelgęsis.Šitaipjisvisada
galiapsidraustiirtariamaipasiteisinęsišvengtisavikritikos.Pats
jisniekuodėtas,dėlvisųjonesėkmiųkaltikiti.Jisnepastebi,kad
neitinstengiasiįveiktisavoydas,priešingai,yranetgiganaist
ringaipriejųprisirišęs,irblogasauklėjimasištiesųtėrakaltastol,
kolžmogustonori.Suvokę,kadpatirtysdaugiareikšmės,kadišjų
galimapadaryti įvairias išvadas,suprasimeir tai,kodėl,užuot
keitęselgseną,žmogussavo išgyvenimusiškraipotaip,kad jie
derėtųprieankstesnėselgsenos.Matyt,sunkiausiažmoguipa
žintiirkeistisave.

Kiekvienam,kurispanorėtųįsikištiirpradėtiugdytigeres
niusžmones,būtųlabaikeblu,jeinegalėtųdisponuotižmogaus
pažinimopatirtimiirišvadomis.Veikiausiai jistikslystųpavir

*ŠįteiginįautoriusgrindžiažodžiųjunginiųErfahrungenmachen,pažodžiui„darytipatirtis“
(įsitikinti).–Vert.
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šiumikaip iki šiolmanydamas, jog įstengėkaikąpakeisti,nes
pasikeitėišorinėindividoraiška,atsiradonaujųatspalvių.Rem
damiesi praktiniais pavyzdžiais įsitikinsime, kaipmenkai toks
įsikišimaskeičiažmogų,pamatysime,kadšiepokyčiaitėraregi
mybė,netrukusišsisklaidanti,jeinepakitoraidoslinija.Žmogaus
keitimoprocesasanaiptolnelengvas, jis reikalaujanemažaiap
dairumoirkantrybės;pirmiausiareikiaatsižadėtiasmeninėstuš
čiagarbystės,neskitasžmogusnėraįpareigotasbūtimūsųtuščia
garbystėsobjektu.Beto,šisprocesasturivyktitaip,kadbūtųpri
imtinaskitam.Juksuprantama,kadžmogusgaliatsisakytišiaip
mėgstamopatiekalovientodėl,kadšisnetikusiaipasiūlytas.

Žmogauspažinimasturidarvieną,socialinį,aspektą,kuris
irgi labaisvarbus.Neabejotina,kadžmonėsdauggeriausugy
ventų,labiausuartėtų,jeigeriausuprastųvienikitus.Juktokiu
atvejujienegalėtųvienaskitoapgauti.Apgaulėsgalimybė–tai
didžiulėgrėsmėvisuomenei.Šiągrėsmęirgiturimeatskleistiko
legoms,kuriuos išlydime įgyvenimą. Jie turigebėtigyvenime
atpažintivisa,kasnesąmoninga,kiekvienąnutylėjimą,apsime
timą,kaukę,klastąirvylių,kadatkreiptųdėmesįtų,kuriemstai
skirta,irpagelbėtųjiems.Čiamumspadėstiksąmoningaipasi
telkiamasžmogauspažinimas.

Tikriausiaiįdomusbūtųirtoksklausimas:kasgeriausiaisu
gebataikytiirtobulintižmogauspažinimą?Jauminėjome,kad
šiomokslo neįmanoma plėtoti tik teoriškai.Nepakanka žinoti
taisykles, būtina žinias perkelti į praktiką, ilgainiui jas vis la
biauapibendrinantirgeriausuvokiant,idantišmoktumežvelg
tiaštriau irgiliau,nei leidoankstesnėpatirtis.Kaip tik taiyra
pagrindinėpriežastis,skatinantiteorinįžmogauspažinimą.Bet
įlieti šiammokslui gyvybės tegalime išeidami į gyvenimą, čia
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išmėgindamiirtaikydamijoprincipus.Minėtasklausimasper
šasi todėl,kadmūsųauklėjimaspateikiapernelygmažaižinių
apiežmogų,juolabteisingų,kolkasjistiesiognepajėguspateikti
tinkamų žinių. Savieigai paliekama tai, kiek vaikas vystysis ir
kokiaspraktinesišvadaspadarysišsavolektūrosbeiišgyveni
mų.Nėrairtradicijospuoselėtižmogauspažinimą.Nesukurtas
mokymasapiejį,iršiuopožiūriužmogauspažinimasprimena
chemiją,kaišidarbuvoalchemija.

Pasidomėję,kasištaipsumišaiauklėtųjųsugebėjopažinti
žmogų,pamatysime,kadtaižmonės,darnepraradęryšių,išlai
kękontaktąsuaplinkiniaisirgyvenimu,žodžiu,tie,kurietebėra
optimistaiarmažųmažiausiaikovojantyspesimistai,darnepuo
lęįneviltį.Betvienkontaktonegana,reikiairišgyvenimo.Tad
išvadabūtųtokia:šiandien,kaiauklėjimasnepakankamas,tikrai
pažintižmogųtegalitamtikrotipožmonės,„atgailaujantysnu
sidėjėliai“,tie,kuriearbapatysišgyvenovisussielospaklydimus
irgaliausiaiišsigelbėjo,arbabuvolabaiartišito.Žinoma,galiir
kiti,ypačtie,kuriemskasnorstaivykusiaipademonstravo,arba
apdovanotieji ypatinga įsijautimo geba. Bet geriausias žmonių
žinovasbus tas,kurispats iškentėjovisasaistras.Regis,ne tik
mūsųdienomis,betirvisųreligijųformavimosilaikaisatgailau
jantisnusidėjėlis labiausiaivertinamas, iškeliamasaukščiauuž
šimtą teisiųjų. Pasvarstę, kodėl taip atsitinka, turėsime sutikti,
kadžmogus, išbridęsišgyvenimosunkumų,išsiropštęsišpel
kės,suradęsjėgųviskąnusimestiirpakilti,geriausiaipažįstair
geruosius,irbloguosiusgyvenimoaspektus.Niekasjamnepri
lygs,irlabiausiaineprilygsteisusis.

Pažinusžmogauspsichikąsavaimerandasipareiga,užda
vinys,kurįtrumpaigalimenusakytitaip:reikiasugriautižmo



gauselgsenosšabloną, jei jispasirodoesąsnetinkamasgyveni
mui,panaikintiklaidingąperspektyvą,verčiančiąjįblaškytis,ir
pasiūlytikitą,palankesnębendrabūviuiiregzistencijoslaimei,–
pasiūlytimąstymoekonomijąarba,kukliaukalbant,naują,ben
drystėsjausmugrindžiamąšabloną.Anaiptolneketinameidea
liaiformuotipsichikosraidos.Pamatysime,kaddidžiulėparama
klystančiamirbesiblaškančiamyratiesiognaujaspožiūris,nes
žmogusaiškiaipajunta,kurišklydoiškelio.Tokiesamprotavi
maianaiptolnėranepriimtiniirgriežtodeterminizmoatstovams,
susaistantiems priežasčių ir padarinių grandine visus žmonių
gyvenimo įvykius.Neabejotina,kad irpriežastingumaspakinta,
ir išgyvenimųpoveikis visiškai kitoks, kai nubundadar viena
jėga,darvienasmotyvas–savęspažinimas,kaižmogusaiškiau
suvokia,kasirkodėlsujuovyksta.Žmogustapokitasirveikiau
siainiekadanegalėsšitoišsižadėti.



ŽMOGAUS PAŽINIMAS 23

Pirmas skyrius

Žmogaus psichika

1.Psichikosgyvenimosąvokairprielaidos

Mesteigiame,kadpsichikąturitikjudrūsgyviorganizmai.Išties
jikuoglaudžiausiaisusijusisulaisvujudėjimu.Vargiaiįmanoma
kalbėtiapieįsišaknijusiųorganizmųpsichikosgyvenimą,jisjiems
apskritainereikalingas.Tikpagalvokime,kaipsiaubingajausmą
irmintįpriskirtiįsišaknijusiamaugalui,kuristokiuatvejugalėtų
numatytibūsimąskausmąirlauktųjonepajėgdamasapsisaugo
ti,nesapskritaineįstengiajudėti;arbaįsivaizduokime,kadauga
lasturiprotą,laisvąvalią,betkartuyravisiškainepajėgustavalia
pasinaudoti.Jovaliairprotasneišvengiamaibūtųnevaisingi.

Taigimatome,kaipryškiaiaugaląnuogyvūnoskiriapsi
chikosgyvenimostygius,irdraugeišsyksuvokiame,kokssvarbus
ryšyssiejajudėjimąirpsichikosgyvenimą.Toliausamprotaudamita
linkmeturimepripažinti,kadtiriantpsichikosgyvenimoraidą
reikia suvokti viską, kas siejasi su judėjimu, išsyk atsižvelgti į
sunkumus, kurie kyla keičiant buvimo vietą; turime pripažin
ti,kadpsichikosgyvenimasneišvengiamaisusijęssuišankstiniu
numatymu,patirtieskaupimu,atmintiesugdymu,visataiilgai
niuipanaudojantgyvenimopraktikai.

Vadinasi,pirmiausiagalimeteigti,kadpsichikosgyvenimo
raidaneatsiejamanuojudėjimo,kadvisuspsichikoslaimėjimus,
jospažangąsąlygojakaiptikorganizmojudrumas.Šisjudrumas
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skatina, žadina, reikalauja vis intensyvesnio psichikos gyveni
mo.Įsivaizduokimeindividą,kuriamapskritaiuždraustajudėti:
jopsichikosgyvenimasbūtųpasmerktassąstingiui.„Tik laisvė
gimdomilžinus,prievartagriaunairžudo“.

2. Psi chi kos or ga no funk ci ja

Vertindamipsichikosgyvenimofunkcijąšiuopožiūriuįsitikinsi
me,kadregimeįgimtosugebėjimo,puolimoar ba gynybos organo,
raidą (atsižvelgiant į tai, araplinkybėsverčiaorganizmąpulti,
ar gintis). Tad psichikos gyvenimas tėra kompleksas puolimo
irgynybospriemonių,kuriomisreaguojamaįaplinkospoveikį,
siekiantišsaugotižmogausorganizmąiružtikrintijoraidą.Pri
ėmusšiąprielaidąatsirandaaibėkitų,taippatsvarbiųsuvokiant
psichiką.Psichikosgyvenimoneįmanomaįsivaizduotiizoliuoto,prie
šingai,psichikaneatsiejamanuoto,kasjąsupa,jipriimaišorinius
impulsus,vienaiparkitaipatsakoįjuos,puoselėjasugebėjimus
irgalias,būtinus,kadorganizmasįstengtųpasipriešintiaplinkai
arbaprisitaikytipriejos,užtikrinančiusjogyvybingumą.

Taigi išsyk atsiskleidžia daugybė įvairiausių sąryšių. Pir
miausiaturimeomenypatiesorganizmosavybes,žmogausypa
tingumą, jo kūniškumą, šiojo pranašumus ir kliaudas. Tiesa,
pastarosiossąvokosganasantykinės.Sunkutvirtaipasakyti,ar
kokianorsjėga,koksnorsorganasreiškiapranašumąarkliaudą.
Irviena, ir kitapriklausonuo susiklosčiusiųaplinkybių.Antai
žmogauspėdatamtikraprasmetėrasunykusiplaštaka.Laipio
jančiamgyvūnuitaibūtųsiaubingakliauda,betjudančiamžeme
žmoguitaitokspranašumas,kadjistikrainepageidauskeistipė
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dąįnormaliąplaštaką.Apskritaineturėtumemanyti,kadnevi
savertiškumoapraiškosasmensartautosgyvenimetėravienblo
gybiųšaltinis,kaskarttaipriklausonuoaplinkybių.Beto,galime
numanyti,kadlabaipraplėstumetyrinėjimųlauką,pamėgindami
atsižvelgtiįsąryšius,siejančiusžmogauspsichikosgyvenimąir
kosminiusreiškinius–dienosirnaktieskaitą,saulėsviešpatavimą
mūsųsistemoje,atomųsužadinimąirt.t.Mūsųpsichikosgyve
nimoypatybėslabaipriklausoirnuošiųveiksnių.

3.Psichikosgyvenimoteleologija

Tirdamipsichikosimpulsus,pirmiausiairgipastebimetikslolink
nukreiptąjudėjimą.Todėlreikiapripažinti,kadapsiriktumepa
laikęžmogauspsichikąstatiškavisuma;priešingai,jątegalimeįsi
vaizduotikaipsąveikąpermainingųjėgų,turinčiųvienąpagrindą
irsiekiančiųvienotikslo.Šįtikslosiekįnumanojaupatiprisitaiky
mosąvoka.Negalimeįsivaizduotipsichikosgyvenimobetikslo,
kuriolinkvykstajosraida,visapsichikosgyvenimodinamika.

Tadžmogausgyvenimąlemiatikslas.Žmogusnegalimąstyti,
jausti,norėti,netgisapnuoti,jeitonesąlygoja,nelemia,neribo
ja,nekreipiaįsivaizduojamastikslas.Šisrandasikonesavaime
priklausomainuoorganizmoporeikiųirišoriniopasaulioreika
lavimųbeineišvengiamoorganizmoatsakoį juos.Visifiziniai
ir psichiniai žmogaus gyvenimo reiškiniai atitinka pateiktus
principus.Psichikosraidątegalimeįsivaizduotišitaipapribotą,
nukreiptą į įsivaizduojamą tikslą, kuris savaime atsiranda są
veikaujantminėtomsjėgoms.Patstikslasgalibūtikintantisarba
statiškas.



ŽMOGAUS PAŽINIMAS26

Žodžiu, kiekvieną psichikos reiškinį galime suvokti kaip
pasirengimątam,kasvyksateityje.Regis,apskritaineįmanoma,
kadpsichikosorganasneturėtųtikslo,irindividualiojipsichologija 
visus žmogauspsichikos reiškinius suvokia taip, tarsi jie būtų
nukreiptiįtikslą.

Žinodamižmogaustiksląiršiaipdaugmažorientuodamiesi
pasaulyje,draugežinomeirtai,kągalėtųreikštižmogausraiška,
galimesuvoktijąkaippasirengimąšiamtikslui.Tokiuatvejuaiš
kuirtai,kaipžmogusturijudėti,kadšįtiksląpasiektų;panašiai
žinome,kokiatrajektorijajudėsakmuo,kaileisimejamkristiže
myn.Skirtumastiktas,kadpsichikanepaklūstagrynamgamtos
dėsniui,nesįsivaizduojamastikslasnėrastatiškas, jisgalikisti.
Tačiau jei žmogus įsivaizduoja tikslą, atitinkami psichikos im
pulsaibustokieneišvengiami,tarsičiaviešpatautųgamtosdės
nis,verčiantisžmogųelgtispagaljį.Tačiautaianaiptolnereiškia,
kadpsichikosgyvenimąvaldogamtosdėsnis,priešingai,žmo
gusčiakuriasavodėsnius.Jeiilgainiuišiejamatrodoesągamtos
dėsniai, tai tėra regimybė: jisnepastebipatsprikišęsnagus,kai
tikisikonstatavęstųdėsniųnekintamumą,determinaciją,įrodęs
juos.Pvz.,stebėdamižmogų,kurisnorinutapytipaveikslą,pa
matysime,kadjiselgiasikaiptiktaip,kaipturėtųelgtistokįtiks
ląturintisžmogus.Visusreikiamusžingsniusjisatlikstaipnuo
sekliai, tarsi taibūtųgamtosdėsnis.Tačiauar jis tikraiprivalo
nutapytipaveikslą?

Vadinasi,judėjimasgamtojeirpsichikojeskiriasi.Čiavisų
diskusijųapiežmogausvalios laisvę ištakos, ir šiandien, regis,
vislabiaulinkstamakalbėtitaip,tarsižmogausvalianebūtųlais
va.Taip, ji ištiestampanelaisvavosprisirišusiprietikslo.Ošį
dažniausiaisąlygojakosminės,animalinės irvisuomeninėsap
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