
ŽMOGAUS UŽDAVINIAI MOKSLO ŠVIESOJE

Ieškant žmogaus gyvenimo uždavinių, reikia žvelgti į pažinimo 
versmes ir paskirų mokslų uždavinius ir svarstyti pilnutinės asmens 
prigimties realizavimo galimybes. Yra keli skirtingi pažinimo būdai, 
ir kiekvienas jų turi savo vaidmenį žmogaus uždavinių atskleidime. 
Dievo įkvėptas apreiškimas, filosofija, menai ir mokslai — visi turi 
galios tiesą pažinti ar bent prie jos artėti, jei jais yra naudojamasi 
logikos ir metodų perspektyvoje. Visi kartu nurodo, kiek žmogui 
yra leista savo išvystytomis galiomis pažinti savo prigimtį ir atrasti 
savo gyvenimo paskirtį.

Amžių bėgyje filosofijoje brendo proto galiomis atsiekta išmin
tis. Naujus objektus nagrinėjant, filosofijos sistemoje išsivystė įvairių 
mokslų ir menų židiniai. Surasdami ir panaudodami naujus stebė
jimo ir interpretacijos metodus ir instrumentus, įvairūs mokslai 
viens po kito įgijo savarankiškumo. Dėl eksperimentalinių metodų 
efektyvumo ne vien gamtos ar chemijos, bet ir biologijos bei psi
chologijos mokslai pasiekė aukšto lygio ir tapo bendrai pripa
žinti. Mokslų kilimo pasėkoje pasireiškė pažiūra, kad mokslas 
esąs vienintelė objektyvaus pažinimo versmė. Ši pažiūra vedė 
prie gausių praėjusio šimtmečio bandymų atmesti kitas pažinimo 
versmes.

Siaurinant religijos ir filosofijos pažinimo vaidmenį, atskirais 
atvejais buvo bandoma matematiką ir psichologiją statyti virš kitų 
mokslų ir filosofijos, vieną iš jų laikant centriniu mokslu (grundle
gende Wissenschaft). Nors Emanuelio Kanto įtakoje daug moksli
ninkų buvo pripažinę matematiką kaip vienintelį tikrą mokslą, 
vėlesnieji kritikai su pagrindu nurodė, kad matematika, nors yra 
pritaikoma visiems mokslams, neturi nei savo tyrinėjimų objekto nei 
savarankiškų pagrindų. Norėdami pridurti matematikai pagrindus, 
dalis tyrinėtojų priskiria logiką matematikai, o ne filosofijai. Dabar
tiniu metu daugumas mokslo teoretikų, atrodo, sutinka su britų 
matematiku ir filosofu Bertrand Russell, su juo pripažindami, kad 
matematika tėra simbolių sistema, o ne mokslas.

Psichologijos, kaip pažinimo versmės, iškėlimas yra susijęs su 
fenomenologijos ir egzistencializmo sistemų formulavimu. Kantas 
visatos centre stato išgyvenantį ir tiriantį asmenį, nes pagal jį tik
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proto pripažintos aksiomos yra nediskutuotini tiesos šaltiniai. David 
Hume ir John S. Mill išryškino mintį, kad mokslinė psichologija 
turėtų būti etikos ir pedagogikos, humanitarinių mokslų, sociologijos 
ir teisės bazė. Ryškusis vokiečių fenomenologas Wilhelm Dilthey 
samprotavo, kad pats centrinis uždavinys yra žmogaus galių ir jo 
motyvavimo bei elgsenos nagrinėjimas. Nuo savęs pažinimo sėkmės 
priklausąs objektyvus kitų dalykų pažinimas, nes (pagal Dilthey) 
epistemologija remiasi psichologiniais mąstymo dėsniais ir jų studijo
mis. Pažymėtina, kad psichologija yra ypatinga ir tuo, kad ji savo 
objektą tyrinėja iš vidaus, kai tuo tarpu kiti mokslai studijuoja 
savo objektus išoriniai.

Bandymai mokslą ir atskiras jo šakas statyti aukščiau kitų 
pažinimo būdų yra arbitralus ir išdidus dalies specialistų-moksli
ninkų žingsnis link nepagrįsto atskiro mokslo ribų nepaisymo ir tuo 
pačiu link epistemologinės netvarkos. Kaip pažinimo šaltiniai atskiri 
mokslai ir mokslas apskritai yra ribotesnis negu filosofija, kurios 
teorinė sistema remiasi plačia ir mokslo davinius apimančia per
spektyva. Be to, mokslinės teorijos pažanga yra neišskiriamai susi
jusi su logikos ir metafizikos dėsnių žinojimu ir su jų tikslingu 
panaudojimu. Nors skirtingu laipsniu tiek mokslo, tiek ir filosofijos 
pažinimo ribos yra relatyvios — pažinimo perspektyvos absoliutu
mas yra Dievo apreiškimo požymis. Tačiau Apreiškime yra sutelkta 
Erlösungswissen esmė (M. Scheler), o ne specifinis pažinimo proble
mos nagrinėjimas.

: Šio šimtmečio pradžioje mokslinės teorijos vystymosi pažanga 
privedė prie epochinio mokslininkų persiorientavimo ir prie mokslų 
bei metodų ribotumo supratimo. Nauji konfiguracijų savumai negali 
būti pilnai išaiškinti ar suprasti vien pagrindinių mokslų perspekty
voje. Visomis savo priemonėmis naudodamasis, chemikas negali 
išaiškinti fiziologinių struktūra ar funkcijų, nes jų supratimas rei
kalauja išsamaus biologinių principų žinojimo ir šioje srityje pritai
kytų metodų tikslaus panaudojimo. Šiandien vis didėjančio moksli
ninkų ir filosofų įvertinimo susilaukia evoliucinė sintezė, kuri papil
do visumą ardančius analizinio mokslo duomenis. A. Angyal, H. 
Driesch, M. F. Scheler, P. Teilhard de Chardin ir M. Wertheimer 
patiekia įdomių duomenų, rodančių, kad kiekviename naujame gyvy
bės laipsnyje atrandama naujos savybės ir nauji uždaviniai, kurių 
negalima priskirti atskiriems organiniams elementams ar jų jungi
niams. Derindamas evoliucijos sąvoką su krikščionybe, P. Teilhard 
de Chardin ją apibrėžė kaip savo esmėje vieningą ir galutinai nu
kreiptą link Visatos Tvėrėjo (convergent evolution).

Iškeltų minčių perspektyva rodo, kad norint tiksliai apibrėžti 
žmogaus uždavinius, reikia žvelgti į atitinkamų mokslų patvirtintus
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duomenis, juos derinti filosofinėj plotmėj ir ieškoti jų formulavimo, 
nęapsilenkiant su apreiškimo tiesomis.

Tvarkos principas. — Besikartoją ir vis tikslesni astronominiai 
tyrinėjimai rodo, kad visatos kūnai skrieja neįprastai normalioj 
tvarkoj. Todėl yra plačiai pripažįstama, kad šis planetų, žvaigž
džių ir kitų erdvės objektų judėjimo tikslingumas nėra atsitikti
numo padaras. Pripažindamas vidinę visatos harmoniją, A. Einstei
nas pareiškė : «Netikiu, kad Dievas pasauliu tarsi rulete žaistu». 
Tikslus judėjimas yra būtinas visatos kūnų egzistavimo pagrindas. 
Savo orbitų praradimas būtų katastrofiškas visatos egzistavimo ar
dymas.

Analoginė tvarka ir tikslingumas taip pat egzistuoja kiekvie
noje gyvybę turinčioje celėje. E. Schrödinger įrodė, kad tvarkos 
išlaikymas yra pagrindinis dėsnis išsaugoti celės gyvybei. Vidinės 
tvarkos suirimas yra neabejotinas gyvybės praradimo ženklas. Gau
siuose savo tyrinėjimuose H. Driesch surado ženklų, kurie įgalina 
mokslininką patvirtinti tokias sąvokas, kaip vystymosi tikslą, kei
timosi link tikslo būtinumą ir keitimosi ribotumą. Šios tyrinėjimais 
pagrįstos sąvokos pabrėžia organinių procesų tikslingumą.

Kas galioja makrokosminiams ir mikrokosminiams objektams, 
tas galioja aukštesniųjų gyvių, o taip pat ir žmogaus organizmui. 
Aukštesniųjų galių pasireiškimas nepanaikina medžiagą ar gyvybę 
saistančių principų. Savo tyrimais W. B. Cannon pademonstravo, 
kad sveikam organų funkcionavimui yra būtina tvarka ir pasikei
timų ribotumas, t. y. homeostazė. Vidinė organizmo aplinka pasi
žymi pastovumu ir prarastos pusiausvyros atgavimu. Stuburiniai 
gyvuliai turi savo pastovią temperatūrą, hidracijos laipsnį ir speci
finę kraujo sudėtį. Žymesnis vieno iš jų pasikeitimas yra ligos žen
klas ir nesugebėjimas atstatyti pirmykštės milieu interne veda į 
komplikacijas ir pražūtį. Tik laikini netikslingumai yra toleruojami.

Gyvybė daro tvarką iš jau gamtoje esamos tvarkos. Molekulė 
yra atpažįstama, kai tam tikras atomų skaičius suartina savo bran
duolius ir išlaiko šią struktūrą žemo entropijos laipsnio pagalba1. 
Žemėjantis ir negatyvus entropijos laipsnis yra didėjančios tvarkos 
požymis. E. Schrödinger pastebi, kad šitoks tvarkos sudarymas 
ir jos išlaikymas yra nepalyginamai didesnis negu bet kokia tvarka 
randama negyvoje gamtoje2. Organizmas, apjungdamas miliardus 
molekulių, žymiai padidina tvarkos ir tikslingumo laipsnį savo

1 E = k log D, kur E = entropija; k = 3.2983.10-2*; D = netvarka.
2 E. Schrödinger, What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, 

Cambridge, 1944, 76-78 psl.
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struktūros dalyse. Šio tikslingumo išlaikymas yra pasiekiamas taip 
vadinamų stabilizuojančių procesų (W. B. Cannon) pagalba; ir tai 
laiduoja gyvybę.

Gamtos objektuose vyrauja natūrali tendencija į netvarką ir 
chaosą, nebent kas nors palaiko tvarką, kontroliuodamas pasikeiti
mus ir mažindamas bendrą judėjimą. Kai kurios bakterijos ir viru
sai sukelia organizme per didelius pasikeitimus ir tuo pačiu tampa 
ligos ir mirties priežastimi. Karštis, pavyzdžiui, didina judėjimą, 
ardo ir tvarką ir, pasiekdamas objektams maksimalią entropiją, 
sunaikina bet kokią gyvybės bei kitų veiksnių palaikomą struktūrą.

Žmogaus prigimtį vystant. — Žmogaus prigimčiai pasireikšti yra 
reikalingas ne tik vidinių procesų pastovumas, bet ir sąlygos efek
tingam jo galių vystymui. Plačioji aplinka turi visko, kas gali paten
kinti jo gyvybinius polėkius, bet neretai tokiose formose, kurias 
reikia pakeisti ir individualiai priderinti. Iki tam tikro laipsnio tai 
yra lengvai suprantama, tačiau paskutinių dešimtmečių tyrinėjimai 
atskleidžia naujų faktų, k. a. biologinis brendimas sustoja ir regre
suoja, nesant pakankamo kontakto su tais pačiais asmenimis. Vaikų 
globos institucijų tyrinėjimais D. Burlingham ir A. Freud, o taip 
pat R. Spitz ir kiti pademonstravo, kad motinos netekimas kūdi
kiui yra gyvybinis reikalas. Nežiūrint pakankamai gero bendro aprū
pinimo ir pilnos medicinos priežiūros, kūdikiai ir vaikai tose globos 
institucijose miršta be mediciniškai pakankamų priežasčių. Šie ty
rinėtojai priėjo išvados, kad mirtis yra galima vien neatrandant 
motinos pakaitalo3. Atmestų ir pamestų vaikų pavyzdžiai nurodo, 
kad, išskirtinoms aplinkybėms esant, vaikas neįgyja žmogaus galių 
ir savybių, o kai kuriais atvejais jis pamėgdžioja gyvuli ir įgyja 
kai kuriuos jo bruožus.

Iki šiol suminėti mokslo daviniai suteikia pagrindus vienam 
žmogaus uždaviniui — tvarkos savyje išlaikymui. Šis uždavinys yra 
platus ir apima organizmines, psichines, proto ir charakterio dimen
sijas. Susidarančių konfliktų išsprendimas, motyvavimo faktorių har
monizavimas ir pasaulėžiūrinio vientisumo ieškojimas yra esmingai 
susiję su šiuo uždaviniu.

Žmogaus prigimtis nėra vien biologinio vystymosi ir pasireiš
kimo apribota. Vaikas yra emocinė, socialinė ir dvasinė būtybė. Šių 
galių vystymosi eiga yra artimai susijusi su šeimos ir aplinkos veiks
niais. Pavyzdžiui, išskiriant įgimtas primityvias jausmines reakcijas, 
vaikai savyje išvysto jausmus, kurie jiems yra tėvų bei artimųjų

3 K. Soddy [red. ], Mentalh Health and Infant Development, New Yorkas
1956, 103-107, 132-138, 141-160 psl.



rodomi. Iššaukdama gausų pozityvių jausmų spektrą, socialė vaiko 
aplinka vysto jo emocinį repertuarą teigiama kryptimi. Faktoriai 
skatiną negatyvius jausmus mažina emocinio pasireiškimo tvarką 
ir, nesant balansuojančių įtakų, įdiegia emocinio suirimo elemen
tus4.

Panašiai yra ir su visuomeniniais, tautiniais bei kultūriniais 
bruožais : jie yra įgyjami iš artimų asmenų, pastariesiems juos su
prantamai ir patraukliai išreiškiant. Nesant tautinio auklėjimo pas
tangų, vaiko tautinės sąmonės vystymasis lieka be turinio ir struk
tūros. Trūkstant kultūrinių faktorių, paprastai pasireiškia priešso
cialinės įtakos. Jaunuolių nusikaltimai nėra jų prigimties o auklė
jimo stokos ir bekultūrės aplinkos padaras.

Žmogaus prigimties pagrindų vystymasis yra atbaigiamas su 
moraliai religinės dimensijos pasireiškimu ir su jos elgsenos orga
nizavimu idealų linkme. Stebint vaiko natūralų palinkimą į mo
ralinį vertinimą bei į religinį išgyvenimą ir į jaunuolio jautrumą 
šiems išgyvenimams, prieinama išvadų, kad tai yra esminė prigim
ties dalis. Kai gyvulio prigimčiai tai yra svetima savybė, jokios 
pastangos neiššaukia panašių reagavimo būdu.

Polinkis į moralinius ir religinius išgyvenimus yra bene pats 
svarbiausias įrodymas, kad žmogaus sąmonės dalis yra skirta šių 
galių funkcionavimui. M. Scheler suteikia įdomių parodymų, kad 
viena iš sąmonės dimensijų yra skirta talpinti religinį motyvavimą 
ir turinį5. Be moralinio ir religinio išgyvenimo ir be savęs vertinimo 
jų šviesoje, žmogaus vystymasis nėra nei pilnas nei jį patenkinąs.

A. Busemann, C. Buhler ir A. Gesell buvo pirmieji psichologai, 
kurie pabrėžė tvarkos principą žmogaus vystymosi eigoje. Nuosek
liai stebint paskiros sistemos ar galios brendimą, atpažįstama taip 
vadinama maturational sequence : specifinės struktūros ir funkcijos 
pasirodo viena po kitos visuomet toje pačioje eilėje, nebent trūktų 
pačių minimalių sąlygų. Išorinės sąlygos turi didelės įtakos, ypač 
pirmaisiais gyvenimo metais. Pamažu vaiko vystymasis pasidaro vis 
daugiau savarankiškas ir, jei neįvyksta gilesnių fiziologinių ar psi
chologinių pažeidimų per pirmuosius trejus metus, pagrindinių žmo
gaus galių plėtra įgauna sveiką linkmę. Atsparumas negatyvioms 
įtakoms žymiai sustiprėja.

Trūkstant normalių aplinkos sąlygų ir socialinio paskatinimo, 
paskiros asmens dimensijos ir galios lieka potencialiam stovyje ir 
todėl nepasiekia joms prideramo efektyvumo elgsenos organizavime. 
Šis dėsnis galioja bet kuriai prigimties plotmei, nors autogenetinio

4 O. H. Mowrer, The Crisis in Psychology and Religion, Princeton 1961, 
55-58 psl.

5 M. F. Scheler, Religiöse Erneuerung, Berlynas 31933, 227-228 psl.
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dinamizmo laipsnis yra joms skirtingas. Pavyzdžiui, proto galios 
brendimas yra dinamiškai gaivus, vienok, nenormalioms individui 
sąlygoms pastoviai dominuojant, jos panaudojimas praranda savo 
efektyvumą ir linkmę.

Pilnas žmogaus prigimties supratimas tegalimas, stebint jos pa
sireiškimus laisvoje aplinkoje, kuri turi savyje visa, kas yra žmo
giška. Tokia kultūrinė aplinka lengvina pilnutini savęs realizavimą, 
asmeniui palaipsniui vystant ir naudojant savo prigimties galias. 
Aukšto laipsnio vidinė tvarka tegalima tik žmogui visą savo pri
gimti ir gabumus išreiškiant veikloje. Tokiose aplinkybėse atsisklei
džia pilnas uždavinių repertuaras.

Žmogaus prigimties turtingumas yra pastebimas tiek valingame 
savęs panaudojime, tiek atsidūrus ypatingose aplinkybėse, kuomet 
beveik kiekvienas savyje atranda naujų jėgų šaltinius ir tikslingai 
atlieka neįprastus veiksmus. Tos versmės yra ypač atskleidžiamos 
psichoterapijoje, kai pacientas, pasinaudodamas specialisto paska
tinančiais nurodymais, išvysto savyje naujus sugebėjimus ir polin
kius, tuo pačiu atmesdamas ilgai turėtas savybes ir bruožus, prive
dusios prie psichinio suirimo.

Nustelbiant ar iškreipiant vieną ar daugiau prigimties dimensijų, 
asmuo patenka į gilų pasąmonės konfliktą, nustelbtoms galioms 
veržiantis į sąmonę ir į savo plėtrą. Tokia padėtis sudaro netvar
kos versmę to asmens motyvavimo plotmėje. Jo elgsenoje prityręs 
stebėtojas pastebi to suskilimo simptomų. Šv. Tomas Akvinietis 
teisingai pastebėjo, kad asmenys, kurie yra konflikte su savo pri
gimtimi, negali būti taikoje su kitais. Vidinės disharmonijos žlug
domi, tėvai negali išbūti santaikoje su savo vaikais, vadovai su savo 
valdiniais ir valstybės su kitomis tautomis.

Z. Freudas, kaip ir nemaža dalis psichoanalistų, teigia psichinį 
pakrikimą kylant dėl seksualinių pageidimų blokavimo. Tarp dau
gelio kitų O. H. Mowrer apibūdina dabartinį žmogų kaip dažnai 
užgniaužiantį savyje moralinį pojūtį ir asmeninį atsakomingumą, o 
ne lytinius troškimus. Psichiniai pakrikę asmenys nerodo moralės 
tvirtumo, atvirkščiai, klinikinis patyrimas rodo, kad jie yra, beveik 
be išimties, seksualiai palaidus ar perversyvūs. Šiandieninio konflikto 
ir pakrikimo bazė susidaro užgniaužiant dvasinę prigimtį. Moralinė 
ir religinė atsakomybė yra pajuntama, bet dažnai lieka nepaversta 
į pastangą ir veiksmą. Tokia vidinė padėtis didina kaltumo paju
timą iki nesąmoningo bausmės ieškojimo.

Vidinių ir išorinių faktorių spektre susidaranti motyvavimo sis
tema yra individuali, nes kiekvienas asmuo turi specifinę prigimtį, 
paveldėjimą ir praeitį, polinkius, sugebėjimus ir trūkumus. Kaip 
organizmo gerbūvis yra susijęs su ritmiškai susidarančių geidimų
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patenkinimu, taip ir psichinis vaiko ir jaunuolio brendimas yra 
neišskiriamai surištas su jo gaunamu « dvasiniu penu », išreiškiamu 
domėjimusi, požiūriu ir emociniu prisirišimu prie vertybių ir jas 
simbolizuojančių objektu.

Dėl visuomenės ir šeimos suirimo ryški bręstančiųjų dalis išgy
vena « save triuškinančius » įvykius, skatinančius nepriimtinas reak
cijas. Tai dalinai išaiškina subrendimo stoką psichinėse ir charakte
rio savybėse. Dvasinės prigimties daigai nėra lengvai įžvelgiami ir 
todėl dvasinės prigimties tendencijos dažnai susilaukia klaidingos 
interpretacijos. Beprincipinis auklėjimas neiššaukia prisirišimo prie 
idealų siekimo. Be kasdieninės religijos įtakos jaunuolio religinis 
motyvavimas nepasiekia savo dvasinio pilnumo. Be nuolatinio kul
tūros stebėjimo jo estetinis ar teisinis nuvokimas negali išsivystyti 
iki prigimtyje duotų galių ribos. Įvairiose savęs realizavimo plot
mėse žymi šių dienų jaunuolių dalis neišauga iš vaiko lygio, o dalis 
suaugusių tegyvena paauglio motyvavimų sukūryje.

Asmenybės ugdymas kyla ne vien iš įgimtų gabumų, bet kartu 
ir iš visų asmenį paliečiančių faktorių. Vidinė darna išplaukia iš 
gilaus kultūrinių ir dvasinių vertybių pajutimo ir iš vertybių hie
rarchijos nustatymo. Materialinės, ekonominės, biologinės, socialinės, 
kultūrinės ir dvasinės vertybės sudaro spektrą, kuriame asmeniui 
reikia atrasti savo specifines roles ir uždavinius. Etinio ir estetinio 
neišsiauklėjimo dėka, lygiai kaip sukrikusių jausmų ar valios įta
koje, žmogus gali paneigti kelias ar net visas šias vertybes ir tuo 
pažeisti ir nužeminti savo prigimtį. Materialistinė ir nihilistinė pa
saulėžiūros yra neišnykstą fenomenai. Neįgyjant vertybių skalės, 
vyraujančiu elementu tampa aplinkybės, nepastovumas ir galop 
anarchija.

Civilizacijos ir technikos veiksnių ir gaminių sūkurys daug ką 
lemia asmens ir visuomenės gyvenime, sakytum, skirdamas premijas 
už su juo suderintus veiksmus. Šio sūkurio spaudimas ypač pajun
tamas, kai veikla kreipiama nesiderinančiomis su juo vagomis. Pas
kiri civilizacijos veiksniai neretai stabdo ir «baudžia » eksperimen
tuojančius asmenis. Todėl daug kas ir atsisako nuo tolimesnių dirvos 
bandymų ir siejasi su mase ar eina kitų jau pramintomis vagomis. 
Lengva yra plaukti su srove, bet taip darant yra sunku ką nors 
reikšmingo atsiekti — palikti ženklą « žmogumi buvus ».

Kadangi civilizacija yra žmogaus sukurtos aplinkos dalis, reikia 
ne vien prie jos derintis, bet taip pat ją keisti savo kūrybinių galių 
ir tautinių savumų perspektyvoje. Polinkis į kūrybą yra vienas iš 
natūralių žmogaus patraukimų, prasidedąs vaiko žaidimu ir jaunuo
lio fantazija. Tautai klestėti aplinkos kūrimas yra vienas iš esminių 
visuomenės uždavinių. Suaugusio galių išreiškimas pilnėja jam daly
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vaujant tautos uždavinių vykdyme. Pasireiškimas bent kai kuriose 
kultūros srityse suteikia progos kūrybiniam savęs išryškinimui.

Suminėti duomenys rodo, kad sugebėjimų pažadinimas ir jų 
ugdymas yra viena iš pagrindinių žmogaus uždavinių. Visa gyve
nimo struktūra yra susijusi su šio uždavinio sėkme. St. Šalkauskis 
buvo bene pirmasis lietuvių tautos auklėtojas, tiesioginiai susirūpi
nęs pilnutiniu vaiko ir jaunuolio galių ugdymu. Kaip ir J. Mari
tain, jis pabrėžia visos prigimties skatinimą ir visų joje pasireiškian
čių galių praktišką panaudojimą. Prasminga auklėjimo uždavinių 
bazė yra susijusi su skatinimais, vaikui savo prigimtį realizuojant 
ir asmenybę ugdant 6.

Subrendimo ir integracijos stoka pasireiškia įvairiose plotmėse. 
Neapvaldomi vidiniai konfliktai išsilieja santykiuose su kitais. Šei
mos pakrikimui tereikia vieno asmens su kokiu nors nenormalumu 
ar gilesne problema. Kai į organizaciją patenka asmenys su dide
liais nesklandumais savyje, joje atsiranda sunkenybių. Visuomenės 
netampa bendruomenėmis (nebūtinai formaliai organizuotomis), kai 
jose yra žymus nesocialių, migruojančių bei iškrypusiųjų skaičius, 
nes jų dalis, neretai be piktos valios, ardo vidinius grupių ir vado
vybių ryšius, sukeldami nepagrįstus nuomonių pasidalinimus. Tar
pusavio vaidai ir ypač veiklos prieš veiklą nukreipimas didina orga
nizacijų skaičių ir blokuoja veiklos derinimą ir tikslingumą. Tauta 
silpnėja savyje, kai ekstremistai ir iškrypėliai organizuoja savas 
grupes ir įtraukia jaunimą saviems tikslams, neretai pabrėždami 
tai, kas tautą ar visuomenę skiria, o ne tai, kas ją jungia.

Save atrandant. — Vidinis diferenciavimasis ir naujų galių bei 
bruožų išvystymas yra asmens brendimo požymis, nurodąs bendrą 
savęs realizavimą. Pilnutinis savo prigimties atradimas didele dalimi 
yra tinkamų auklėjimo ir laisvės įtakų padarinys. Taip pat tai yra 
vidinės drausmės bei saviauklos išdava. Žmogaus prigimtį ardančios 
įtakos ne vien užslopina vaiko ar jaunuolio galias, bet kartu paža
dina agresyvumo ir neapykantos jausmus aukštesniųjų vertybių 
bei iš jų pasireiškiančios tvarkos naikinimui. Tik paskatinimų pa
grindinėse išgyvenimo ir veiklos srityse pasėkoje įvyksta platus po
zityvių prigimties tendencijų bandymas ir jų ugdymas. Trūkstant 
paskatinimų, dėmesys savaime krypsta į dabarties sąlygas ir reklamą, 
atskleidžiančius materialinę dalykų vertę. Specialių efektų įtaka 
blaško gilesnius žvilgsnius ir mintis į dalykų ir įvykių esmę, į mo
ralinės ir dvasinės prigimties išsivystymą.

Asmeniui bręstant, pajuntamas stiprus atsakingumo jausmas pa
daryti savo gyvenimą vertingu. Kai žmogus pastebi, kad jis pra

6 J. Maritain, Education at Crossroads, New Haven 1943, 11-15 psl.
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rado veiksmo darną ir nieko reikšmingo neatsiekia, jame atsiranda 
noras pradėti gyvenimą iš naujo. Kadangi tas negalima, jis siekia 
atrasti naujų uždavinių ir tikslų savo gyvenimo vertingumui pa
kelti. Tik įsigijus pasaulėžiūrą galima visą motyvavimą palenkti 
į prasmingą visumą. Tarp daugelio kitų, G. W. Allport, J. Maritain 
ir M. P. Scheler nurodo, kad bręstančiam asmeniui religija yra pla
čiausia bazė sukurti vieningai pasaulėžiūrai7. Krikščionybėje ran
dama tikri vertybių skalės pagrindai. Pasaulėžiūros plotmėje suprasti 
žmogaus uždaviniai pakelia bendrą efektingumą ir palengvina struk
tūrini tikslo-priemonės modelio formavimą.

Prasmingas savęs atradimas priklauso nuo didėjančio brendimo 
laipsnio, savo galių bei talentų vystymo ir pasaulėžiūros Įgijimo. 
Tai yra psichiniai stabilizuoją veiksniai, būtini asmens savybių ir 
bruožų integracijai. Savo prigimties išsipildymo šviesoje A. Angyal 
pabrėžia, kad po gerai užbaigto gyvenimo mirtis nėra baisi, gi po 
blogai vesto gyvenimo — ji yra tragiška 8.

Uždavinių formulavimas. — Literatūros apžvalga terodo vieną 
didesnio mąsto bandymą nustatyti žmogaus uždavinius, remiantis 
mokslo duomenimis. Vertindama lygšiolinius mokslo duomenis, C. 
Buhler yra šiaip formulavusi gyvenimo uždavinius: trūkumų paten
kinimas, save ribojąs prisitaikymas, kūrybinis išplitimas ir vidinės 
tvarkos išlaikymas. Pagal jos teoriją, ištisame gyvenimo laikotar
pyje visi uždaviniai egzistuoja kartu, nors vienas ar kitas iš jų gali 
būti dominuojantis ar atmetamas. Bet kurio uždavinio atmetimas 
esąs nesveikatingumo požymis. Vieno ar kito uždavinio desintegra
cija vedanti į psichini ligotumą. Tikslingas visų uždavinių efekty
vumas vedąs į aukštą integraciją ir į savęs realizavimą.

Biologiniai ir psichiniai trūkumai veda į didėjančią vidinę įtam
pą, ir šios įtampos kontroliavimas tegalimas šiuos trūkumus papil
dant. Tai yra vienas iš pagrindinių psichologijos postulatų, ypač pa
brėžiamas nuo konfigūracinės (gestaltinės) ir psichoanalitinės teorijų 
pradžios. Kūrybinių galių plėtojimasis stumiąs vaiką, jaunuolį ir 
suaugusi į aktualų tų galių naudojimą. Baimės ir konflikto padari
niai skatina į vidinės harmonijos atstatymą. Tačiau Buhler sistema 
neapima žmogaus dvasinės prigimties ir savęs vertinimo moralinių 
principų ir religinių tiesų šviesoje.

Santrauka ir išvados. — Savo pažinimo versmėmis mokslas ir 
menas, filosofija ir religija turtina ir laisvina žmogaus dvasią. Žino

7 G. W. Allport, Pattern and Growth in Personality, New Yorkas 1961, 
294-304 psl.

8 A. Angyal, Foundations for a Science of Personality, New Yorkas 1941, 
355 psl.
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jimas yra jėga (F. Bacon), kurią galima daugeriopai panaudoti. Ka
dangi žmogaus prigimtis apima ir pažinimo galias, jis siekia įžvelgti 
dalykų reikšmę. Bent protarpiais jis nagrinėja ir stengiasi pilnai 
suprasti savo gyvenimo uždavinius. Asmens veiksmuose atpažįstama 
ne vien noras valdyti (Herrschaftswille, M. Scheler), bet taip pat 
ir valia atrasti prasmę (Wille zum Sinn, Y. Frankl). «Žmogus, kuris 
žvelgia į savo ar kitų gyvenimą kaip beprasmį, nėra vien nelaimin
gas, bet ir beveik disklasifikuotas gyvenimui », patvirtina A. Eins
teinas 9.

Mokslas padeda atsakyti į šv. Augustino iškeltą questio mihi 
foctus sum. Mokslininkai ir filosofai daug ką apibrėžia, nagrinėdami 
žmogaus galias ir jo uždavinius. Norint apibūdinti pilną gyvenimo 
ir jo siekinių prasmę, reikia apreiškimo. Esmėje nėra prieštaravimų 
tarp mokslo ir filosofijos, tarp šiųjų ir religijos. Pilnai suprastos 
šios pažinimo versmės viena kitą papildo ir tuo pačiu atbaigia as
mens atsiekiamą pažinimą. Garsieji fizikai — Leibnizas, Kepleris ir 
Newtonas, kaip ir pats įžymiausias XX amžiaus fizikas ir kvantų 
teorijos autorius M. Planckas, pakartotinai pažymi, kad tarp religijos 
ir gamtos mokslų nėra jokių prieštaravimų. Daugiau negu tai, Plan
ckas nurodo, kad «religija ir mokslas yra lygiagretūs keliai link 
Dievo, kovoją bendrą kovą prieš skepticizmą, dogmatizmą, netikė
jimą ir prietarus ». Gamtos mokslai rodo « Visagalinčio Proto duotą 
racionalią tvarką »10.

Filosofinis nagrinėjimas sugestijuoja mintį, kad savo gyvenimo 
eigoje žmogus turi palaipsniui kilti nuo medžiaginiai organizminio 
vystymosi iki psichiniai dvasinio subrendimo ir gyvenimo uždavinių 
bei prasmės atskleidimo. Paversdamas pasąmonines tendencijas ir 
sąmoningai pasirinktus motyvus į savo priemones ir tikslus, asmuo 
dar turi atrasti ir kelrodį, kitaip «jokie vėjai nepadės tam, kuris 
nežino savo paskirties uosto ». Dievo apreiškimu paremta religinė 
perspektyva suteikia nepakeičiamą bazę gyvenimo uždaviniams for
muluoti.

«Aprūpintas laisve, sąmone ir sąžine, žmogus tampa tuo, kuo 
jis save padaro », pastebi S. Kierkegaardas. Savo laisvos valios pa
galba žmogus gali darbuotis savo ir kitų labui visuomenės ir kul
tūros baruose, bet taip pat jis gali nusigręžti nuo bendruomenės 
ir tautos, nuo moralės ir religijos vertybių ir tenkinti save vien 
hedonizmu ar ekonominių gėrybių telkimu. Kokios vertybės ir trū
kumai susitelkia jo viduje, tąsias jis neša ir skleidžia savo aplinkoje. 
Vidinės tvarkos išlaikymas, savo prigimties savitumus ugdant ir juos

9 A. Einstein, The World as I See it, New Yorkas 1934, 237 psl.
10 M. Planck, Scientific Autobiography and Other Papers, New Yorkas 

1949, 181-187 psl.
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pakankamai išreiškiant visuomeninėje plotmėje, yra vienas iš pa
grindinių žmogaus uždavinių, keliančių vidinę harmonizaciją. Gilus 
pasitenkinimas kyla ne tiek iš savo prigimties išvystymo, kiek iš 
savo turimų galių ir sugebėjimų konstruktyvaus bei kūrybinio 
panaudojimo.

Nagrinėtų mokslų duomenys nurodo, kad tik ugdydamas ir 
išgyvendamas visas savo prigimties dimensijas, žmogus tampa pri
gimti realizuojančia asmenybe. Pats esminis žmogaus uždavinys 
mokslo šviesoje yra tvarkos padidinimas jau egzistuojančioj tvarkoj. 
Keldamas integraciją ir darną savyje, visuomenėj ir tautoje, žmo
gus mokslo prasme atranda pilnutini savęs realizavimą.
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SummaryA scrutiny of many natural science phenomena shows distinctive order in the microscopic and macroscopic universes. Similar order exists in the human sphere in its course of development. For example, this fact is manifest in homeostasis and in maturational sequences of various aspects of organismic and personality growth. Desire for meaning and strivings for a Weltanschauung represent rational attempts of meaningful integration of one’s long-term goals as well as with other situational and specific motivational variables.The need to unfold all dimensions of human nature is demonstrated. In the complexities of life, man must move gradually to the formulation of meaningful goals and tasks. By constructive and creative utilization of his energies and abilities, he comes to satisfactory terms with himself and with others. By increasing internal equanimity and the furtherance of social harmony, man finds the broad avenue for his self-realization.


