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Iš tikrųjų Taisyklė reiškia: „Elkis 
su kitu taip, kaip tu pats nori su juo 
elgtis’...

Ričardas Bachas, Iliuzijos

Nepaprastai smarkiai klystame 
manydami, jog mus supantys daiktai 
yra mums grynai išoriški, griežtai at
skirti nuo to, ką laikome savimi pa
čiais. Betgi daiktai tėra veikiau savo
tiški „elektrostatai”, įkrauti vienokia ar 
kitokia žmogiška reikšme. Teisingiau 
sakant, „semiostatai”. Kiekvienas su
pančio pasaulio daiktas mums ką 
nors reiškia, yra viena iš tą mūsų pa
saulį sudarančių reikšmių it žodis 
knygoje, knygoje apie mus pačius. 
Knygoje, kuri nėra galutinai užbaigta 
anei iš anksto apspręsta, iš anksčiau 
nulemta, bet kas akimirksnį yra rašo
ma mūsų pačių, nuolat susitikrinan- 
čių pagal aplinkos reikšmes ir iš sa
vęs jas gaivinančių.

Mes patys suteikiam daiktams 
prieskonį juos liesdami, jais naudo
damiesi, primetam jiems reikšmę pri
klausomai nuo mūsų tikslų, kuriems 
pasiekti jie tarnavo, savo rykams, rū
bams, papuošalams ir įrengimams, 
pastatams ir ištisoms vietovėms, net 
savo papročiams, tikybai, istorijai, 
tautybei, pagaliau net kalbai, kurion 
išversti kad ir kokie dalykai atsimie- 
šia tuo pačioje kalboje jau tykančiu 
prieskoniu. Tokiu, kokį tai kalbai su
teikė ja kalbanti tauta.

Dėmesiu aplinkai mes nejučiom 
„skaitome" save iš daiktų ir savo el
gesiu „rašome” save į daiktus it į ko
kią magnetinę juostelę, pasikrauna
me juose slypinčiomis reikšmėmis ir 
įkrauname juos saviškėmis.

Mus supantys daiktai yra mūsų 
sielos veidrodžiai, veidrodžiai „nere
gimos" -  pernelyg akivaizdžios, kad 
būtų regima, -  mūsų sielų pusės, jie 
rodo mums ne tuos veidus, kuriais 
norėtume puikautis vienas prieš kitą 
bet kitus, ne atrodančius, bet vei
kiančiuosius, įsigalinčius mūsų gyve
nime.

Per daiktus mes kalbamės vienas 
su kitu gilesne, nebylia, nemeluojan
čia kalba. Nes daiktai negali apgauti, 
jie - o per juos ir mes - išbandomi 
betarpiškai. Mes iš tikrųjų esame 
kaip tik tokie, destis kokius daiktus 
gyvendami padarome, daiktus pačia 
plačiausia prasme, kitaip sakant, - 
destis kokį jspaudą aplinkoje, pa
saulyje paliekame.

Būtent šitaip, kuo plačiau, žvelg’u 
ir į kūrybą: kiekvienas, norime to 
ar ne, esame priverstas kurti. Bet 
koks darbas, veikla, kiekvienas valin
gas ar nevalingas poelgis nors šiek 
tiek pakeičia aplinką, palieka pasau
lyje nors šiokią tokią žymę. Mes ne
išvengiamai- veikiame, kuriame pa
saulį pačiu savo buvimu jame, kuria
me tokį pasaulį, kokiame esame pa
tys, todėl mėginti išsiginti atsakomy
bės už menkiausią savo poelgį, jude
sį, krustelėjimą -  tai išsižadėti nuosa
vo gyvenimo. Kiekviena mintis, jaus
mas bei sprendimas vogčia palieka 
pasaulyje neišdildomą pėdsa
ką -  raiškesnį ar neįžiūrimą, lemtingą 
ar mažareikšmį, lauktą ar netikėtą. 
Užtat be paliovos, visų mūsų kartu. 
Tarsi alsuotume reikšmėmis it vi
siems bendru oru, tarsi dalyvautume 
vieningoje su aplinka reikšmių apy

kaitoje. „Įkvepiam” savin vienokias 
reikšmes, o „iškvepiam” jau truputėlį 
kitokias, perkeistas kiekvieno pagal 
būdą, mąstyseną ar nuotaiką, tučtuo
jau truputėlį naujai įkraunančias ap
linką, savaip „pakvėpinančias” tąjį 
„orą”.

Pasaulis užsimezga proto ir šir
dies meilės guolyje ir gimsta darbuo
se.

Tačiau mes visi kartu gimdome 
vieną pasaulį, kuris sykiu yra ir mūsų 
pačių gimdymo namai. Visi mes esa
me tarytum vieno milžiniško, visa ap
imančio Žmogaus nesuskaičiuoja
mos galimybės, skirtingi atvejai, įvai
rūs atžvilgiai. Vis kitokiu kampu Pa
saulio Veidrodyje atsispindėjęs tas 
pats vienas veidas. Nevalingai šitai 
nujausdami ir baimės likt akis į akį su 
tikruoju savimi paKurstomi, mes lai
komės įsikibę vienas kito, buriamės 
krūvon, bendruomenėn, kuriame sau
ir visiems bendrą pasaulį. Ką visi 
kartu bendron dirvon pasėjam, tą visi 
kartu ir pjaunam. Todėl visad sėjantis 
čia geriausią grūdą susilaukia pra
stesnio -  vidurkinio, o barstantis 
prasčiausią -  truputėlį gerėlesnio. 
Suprantama, jog kiekvienas atidesnis 
savajai sėklai stengias ją pasilaikyti, 
nemesti perlų kiaulėms, taip sakant, 
ir bendras derlius pamažėle neišven
giamai skursta, kol galiausiai mūsų 
pasaulis visiškai suprastėja, nurieda į 
apokaliptinę prapultį, o mes patys ge
riausiu atveju pavirstame slapukais 
svajotpjais, pasižyminčiais puikybe ir 
bergždumu.

Šitoks pasaulio sunykimas -  kai
na, kurią sumokame už šeimynišką 
bendrumą. Nes kaip tik dirvos bend
rumas leidžia vienam ją užteršti pra- 
stalu ir kėsintis į brąsvą, ir šitaip para
zituoti kito sąskaita, engti kitą ir alinti 
pačią dirvą.

Galima tarti dar drąsiau: bendru
mas yra ne kas kita, o būtent engi
mo, dykapenystės priemonė.

Tas, jog pasaulis vienas, dar ne
reiškia, kad jis turi būti bendras.
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Būtent čia slypi hermetiškumo, 
ezoterizmo esmė. Hermetiškumas -  
tai mėginimas atskirti savo sklypelį 
nuo bendros dirvos, idant būtų gali
ma „pjauti, ką pasėjai”, ir šitaip su
taurinti savo sėklą ar bent-išbandyti 
ją, save, pažvelgti j tikrą, neiškrai
pantį veidrodį, pamatyti, kas iŠ tikrųjų 
esi. Todėl atsiskyrimas ir užsidary
mas yra būtina prisilietimo prie tiesos 
ir tikrovės sąlyga. Atskirumas nebe
leidžia išsisukt nuo atsakomybės ir 
verste priverčia susidurti su pasauliu 
tiesiogiai, betarpiškai, susidurti su tik
ruoju savo pasauliu, susidurti akis j 
akj su tikruoju savimi ir šitaip įgalina 
save pažinti, keisti, kurti, sykiu kuri
ant ir savąjį -  vadinas, ir visą -  pa
saulį. Kiekviena laboratorija, kiekvie
na kūrybos erdvė reikalauja užda
rumo, kaip kad apgaubiama nuo 
skersvėjo stiklu žibinto liepsnelė. Es
miškai bet koks susiskirstymas pagal 
amatą, profesiją, tikybą ir t.t. yra tokio 
atsiribojimo apraiška. (Ne atsitiktinu
mas tad, jog vadinamoji masonų ložė 
išsirutuliojo iš amatininkų-mūrininkų 
cecho.) Ir atvirkščiai -  pats atskiru
mas savaime prispiria sąmoningai 
kūrybai, suremia dėmesį su betarpiš
ka, asmeniška tikrove. (Gal todėl pir
minė kalėjimo prasmė buvo ne įtei
sinta vergija, bet priverstinis atskyri
mas, uždarymas, priverstinis susitel
kimas ir saviugda.) Hermetiškumą 
galima palyginti su nėštumu, kuomet 
gemalas privalo išbūti atskirtas nuo 
išorinio pasaulio ir augti sandarioje -  
hermetiškoje -  terpėje, idant subręs
tų gimt žmogumi, užuot išrėpliojęs 
varliagyviu. Nes neįmanoma anks
čiau laiko išsinert iš rupūžės odos.

Pasaulis yra vienas kaip galutinis 
padarinys, tačiau atskiras, kaip kiek
vienam asmeniška užuomazga. Tarp 
užuomazgos -  kiekvieno iš mūsų šir
dies -  ir galutinio padarinio -  visiems 
vieno pasaulio -  yra tarpinės santyki
nio atskirumo grandys, kurių dirbtinis 
išardymas, subendrinimas atima iš 
pasaulio gyvastį, paslankumą, kūry
biškumą, galią keistis, perdėtai jj su
daiktina, sustangdina ir atveda prie 
mirties.

Bendrumas mirdina gyvybę, iš- 
vėpdamas jos įsčias, gemalo vysty
mosi terpę. Hermetiškumas, uždaru
mas tad yra būtinas tiek tautai bei 
šeimai, tiek savo ruožtu paskiram 
žmogui, norinčiam gyventi iš savęs, 
savo gyvenimą, ir save ugdyti. Gi 
siekimas visus atlapoti, išiežti, išglob- 
ti ir subendrinti rodo kūrybinę nega
lią, savotišką dvasinį bergždumą,

verčiantį dykapeniauti svetimos kūry
bos sąskaita. Kitaip sakant, pjauti, ko 
nešėjai. Joks parazitas, englys nega
li pakęsti šalia jokio atsiskyrimo, už
sidarymo, nes tat atima iš jo mitybos 
šaltinį. Englys nepakelia atskirumo 
apskritai, nes svetimas atskirumas 
jam gresia badu, o nuosavas tepalie
ka akis j akj su saviškų bergždumu.

Englj bergžduolj galima pažinti iš 
to, kaip jis suteršia, išniekina ir nu- 
niokoja aplinką, likęs joje vienas 
pats. Englys išsunkia ir nusakina, 
čiulpte iščiulpia kad ir turtingiausią, 
tauriausiai įreikšmintą pasaulį, nes 
nesugeba įkvėpti jo iš savęs, nesu
geba sužmoginti, įprasminti aplinkos 
pats. Nesugeba jos apvaisinti ir pa
versti įsčiomis, išnešiojančiomis vai
sių -  prasmingą gyvenimą. Englys 
yra dvasios išdaras, tuščiažiedis, gy
vybė be gyvasties, negyvėlis, mintąs 
gyvųjų krauju, kraučiulpys, vampy
ras.

Englys visuomet yra atlapas, atla
paširdis ir „geras”, „plačios dūšios”, 
jis provokuoja „gerumą”, nuoširdu
mą, o atsivėrus aukos širdžiai, išėda 
joje slypinčias neišnešiotas galias. 
Tačiau jo „gerumas” tučtuojau virsta 
įpareigojimu, prievarta, vos nuo jo 
pamėginama atsiriboti, atsiskirti, nusi
mesti jį.

Iš tiesų net savo kūnams, savo 
veido bruožams, laikysenoms, išraiš
koms mes suteikiame reikšmes min
timis ir jausmais, kuriuos anie pertei
kia; atpažįstame vienas kitą, nejučia 
sprendžiame vienas apie kito būdą iš 
to, kuo „įkrautas” jo veidas, povyza, 
išvaizda, kas „įrašyta” jo akyse, ju
desiuose, balse, kokios mintys ir 
jausmai, koks pasaulis veržiasi lauk, 
kokia „dvasia” reiškiasi jo gyvenimu, 
jo rūpesčiais ir džiaugsmais. Kiekvie
nu prisilietimu paliekame daiktuose ir 
vienas kitame savo žymes, jkvepiam 
daiktams ir vienas kitam mumyse,
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mumis gyvenančią „dvasią”, kuriai 
tesame laidininkai, įkūnytojai; palie
kame daiktuose bei vienas kitame 
dalelę savo sielos ir nusinešam sie
loje dalelę svetimos, aplinkoje tyko- 
jusios. Nėra anė vieno bešališko, at
šalaus daikto, kad nieko nereikštų, 
nieko neteigtų ir slapta nepirštų ko
kios nors jame įsispaudusios žmogiš
kos reikšmės, kokios nors „dvasinės 
būklės”.

Englys gi nieko nepalieka, o tik 
nusineša. Kitaip sakant, englys palie
ka tuštumą, tuštybę, nieką englys iš
niekina aplinką ir jos daiktus, ir mus, 
tos aplinkos reikšmių apykaitoje da
lyvaujančius. Englys išvagia iš reikš
mės turinį, išduria jai prasmę, atima 
iš jos vertę. Englio dvasia yra bepra
smybė, piktoji dvasia, išgrobianti iš 
gyvenimo būties džiaugsmą -  betar
pišką jo vertės patirtį. Englys paglem
žia juoką.

Tarp reikšmių, kuriomis regime 
pasaulį, ir gyvenimo pilnatvės slypi 
tam tikras energetinis ryšys. Bet koks 
žinojimas, žinojimas apskritai -  reikš
mių sistema -  nėra energetiškai indi
ferentiškas, kitaip sakant, nuo žinoji
mo, nuo reikšmių sistemos teisingu
mo -  atitikimo tikrovei -  priklauso 
įvaldomos energijos kiekis. (Iš kitos 
pusės pažvelgus, būtent šitas įvaldo
mos energijos kiekis ir lemia žinoji
mo teisingumą, jis ir yra atitikimo tik
rovei kriterijus.) Mokslinis-techninis 
žinojimas čia būtų akivaizdžiausias 
pavyzdys. Tačiau betarpišką žmo
gaus santykį su bet kokia išorine, fizi
ne ar net fiziologine energija tvarko 
kiek kitokia, grynai žmogiška, galėtu
me sakyti, dvasinė energija, papras
čiausiai pasireiškianti kaip gyvenimo 
prasmės energija. Geras ūpas, įkvė
pimas, entuziazmas ar net pasišven
timas -  tai vis jos apraiškos. Bet ko
kia žmogaus veikla, tame tarpe ir 
mokslinė-techninė, yra visiškoje šitos 
gyvenimo prasmės energijos val
džioje. Suvirš, galime teigti, jog gyve
nimo prasmės energija yra esminė, 
lemiamoji žmogaus gyvenimo galia, 
slepianti savyje visas ir bet kokias ki
tas išreikštas galias bei energijas, 
kaip kad duona jau slypi brandžiame 
rugio grūde. Tačiau tai dar ne viskas. 
Svarbiausia, jog pats būties džiaug
smas, gyvenimo pilnatvė yra ne kas 
kita, o betarpiškai patirta gyvenimo 
prasmė, vidinė, asmeniška šitos 
energijos išraiška. Dydis, kurio nega
li nei pamatuoti, įvertinti, nei suteikti 
niekas kitas, tik nuosavo gyvenimo 
prasmė, nesumeluojama nei sau, nei

kitam. Ją tegalima įkvėpti ir išnešioti, 
sukurti, sukuriant aplink save pras
mingą pasaulį.

Englio bergždumas ir glūdi visiš
kame būties beprasmiškume. Šito
kia gyvenimo beprasmybė ne tik kad 
slopina ir užmuša bet kokias kūrybi
nes galias, prislegia žmogaus nuotai
ką atima ūpą, betarpišką būties 
džiaugsmą, bet galiausiai išsunkia, 
pakerta bei pribaigia jį ir fiziškai. Iš ši
to prapulties lobo tėra vienui viena iš
eitis -  atgauti savo žmogišką vertę ir 
pačiam suteikti, įkvėpti savo gyveni
mui prasmę. Atsiskirti, surasti savo 
nuosavą tikrovę, atpažinti ir prisipa
žinti tikrąjį save, išsprogdinus visus 
vaikystės išpūstus alpių svaičių bur
bulus, prisiimti atsakomybę už save, 
savo ateitį ir nebeišsiginamąsąžinės 
naštą už praeitį bei dabartį. Šitas ke
lias prilygsta kopimui, ropštimuisi ko
ne stačiu šlaitu aukštyn, laukan iš 
pragarmės, tai tarsi slidus ir kupinas 
pavojų kalnų takelis. Tad supranta
ma, kodėl dažną suvilioja apgaulin
gas klystkelis -  prisišlieti prie sveti
mos gatavos vertės, prie svetimo 
žmogaus ar bendrijos gyvenimo 
prasmės. Susiklastoti sau mamytę ir 
tėtuką, amžiną vaikystę, kad niekuo
met neišvystum, koks vienas esi. 
Taip nabagas, neįstengęs laiku nusi
traukti jį kitados išpenėjusios, bet da
bar mainais pavergusios bambagys
lės, virsta priežindu engliu, vergu, 
vergiančiu viską aplink save.

Englys -  tai dvasinis vergo var
das. Englys priverstas griebtis sveti
mo gyvenimo, misti svetima pilnatve, 
svetima būtimi, kurios atžvilgiu tik ir 
tesužaidžia savąją -  lyg paklaikęs 
skęstantysis, užuot mėginęs plaukti, 
stvertus besikapanojančiam už kojos. 
Englys priverstas brautis į svetimą 
uždarumo sritį, į svetimas „įsčias”, 
kištis į svetimą aplinką ir vienaip ar 
kitaip susireikšminti jos gatavai 
įreikšmintų daiktų atžvilgiu -  arba pri
siimant jų vertintojo, teisėjo vaidmenį, 
arba išniekinant ir naikinant. Jis gy
vas ne pats iš savęs, bet tik atžvilgiu 
svetimų vertybių, tik čiulpdamas sve
timo pasaulio, svetimo gyvenimo 
prasmės energiją. Englys tampa ven
giamas, pavaromas, pašiepiamas ar 
net nekenčiamas. Savo ruožtu jis vis 
aršiau, tūžliau išniekina, išprasmina 
viską, prie ko beprisiliestų, ir vis gi
lesnė beprasmybės bedugnė atsive
ria jo širdyje ir aplink jį.

Englys atpažįstamas iš beprasmy
bės, tuštumos, tuštybės, kurią sklei
džia aplink save, kad ir kaip bukliai

slapstytųsi po svetima -  svetimų min
čių, kentėjimų, džiaugsmų bei atradi
mų -  prasme; iš beprasmybės, ku
rios prieskonį norom nenorom palie
ka .ant paliestų daiktų, atkartotų žo
džių, veidmainiškai pamėgdžiotų lai
kysenų, ant svetimų pasisavintų iš
raiškų, paverstų kaukėmis, svetimų 
likimų, paverstų vaidmenimis. Kartais 
tai atsaini ironija, išdidus nusivylimas, 
viešas priekabus skepsis, triuškinan
tis menkiausią aplinkoje beužsimez
gantį betarpišką įkvėpimą, spindesį, 
gyvybę, kartais kilnus paslaugumas, 
primygtinas draugiškumas, pasiruo
šęs tučtuojau jsižeist, pilnas visokiau
sių taisyklių vietoj paprasčiausios ši
lumos, kitąsyk englys imasi malonin
gai „gelbėti” aplinkinius, skleisti ko
kią visuotinę tiesą visiems bendrą ir 
privalomą išganymą, kurio tikrasis 
tikslas tėra suvedžioti ir surakinti au
kų sąžines, surišti rankas. Englys gali 
apsiskelbti bet kuo, apsimesti ir prisi
dengti kuo tauriausia, niekam nepa
siekiama, suvirš, kosminio masto Mi
sija, bet visuomet ne vardan tikslo, o 
dėl dėmesio sau, kuriame pasijustų 
nepaprastai, neregėtai reikšmingas. 
Englys skleidžia aplink save dvasinę 
mirti, žudo bet kokią atskirą, asme
nišką, savitą gyvenimo vertės supra
timą, savo melu bei klasta išbergždi- 
na visas žmogiškas reikšmes, išva
gia iš reikšmės jos prasmę. Betgi 
neveidmainiaut ir nemeluot englys 
negali, nes esmiškai nesupranta 
reikšmių, kuriomis naudojasi vien 
kaip kraugerystės įrankiais, o tik 
mėgdžioja jas, stengdamasis atitikti 
„aukščiausią prabą", prisigretinti 
prie tauriausių vertybių. Vienintelis 
tikrasis englio nuoširdumas -  tai prie
varta ir smurtas, ar tat būtų kryžiaus 
karai, inkvizicija, ar klasių kova ir tau
tų vadavimas nuo jų pačių. Būtent 
prievarta ir smurtu englys galiausiai 
visad išsiduoda ir apnuogina savo 
tikrąją esmę, vos auka pamėgina 
nuo jo nusigręžt ir atsiskirt. Smurtas 
tėra kraštutinis, karštligiškas ne
įstengtos pasiglemžt ir išniekint sveti
mos prasmės neigimas, neigimas 
svetimo savarankiško gyvenimo 
prasmės bei vertės, kuomet naikina
mas pats jos laidininkas, nešėjas, 
nepavergtos dvasios kūnas. Smurtas 
yra mirtinos englio negalios ženklas.

Englys iš esmės neskiria melo 
nuo tiesos, nes tiesos jausmas ir 
poreikis -  prasmingo gyvenimo žy
mė. Beprasmybėje nėra tiesos arba 
netiesos. Englys tėra mėgdžiotojas, 
bedvasis dvasios mėgdžiotojas, jis
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mėgdžioja vertingomis pripažįstamas 
reikšmes pagal joms rodomą dėme
sį, prisiplaka prie jų ir šitaip tą dėmesį 
gręžia j save, vagia dėmesį; prisi
gretina prie joms įkvėptos prasmės ir 
šitaip dirbtinai susiprasmina pats. Il
gainiui dėl tokio elgesio įprastos 
reikšmės darosi nepatikimos, jos nu
vertėja. (Pinigų infliacija -  tik atskiras 
atvejis, tik ekonominė, kūniškoji at
maina visas reikšmes ištinkančios 
beprasmybės, apokaliptinio visa ko 
išprasminimo ir nuvertinimo.)

Sąmoningai ar ne, mes paprastai 
nutuokiam šitą parazitavimo mecha
nizmą, savaip apie jį ištisai kalba tau
tosaka, jo esmę gvildena senieji šal
tiniai, ypatingas dėmesys jam skiria
mas jau Vedose, atidumo jam moko 
krikščioniškasis šventraštis. Tačiau 
užuot mėginę pasigilinti, patyrinėti, 
atsekti siūlų galus, mes dažniausiai 
puolam į pačią lėkščiausią isteriją, 
paklaikstam nuo sudirginto įtarumo,

pasiduodam paranojai, gynybinei ne
apykantos karštinei, kiekviename ne
jučiom įžiūrėdami slaptą priešą, di
džiausią, kone metafizinį žmonijos 
piktadarį, visuotinio Blogio pasiuntinį: 
visi klastingi niekšai, išskyrus mane. 
Dar vienas lankstesnės minties 
žingsnis nutrintų ir tą „išskyrus”. Ir 
savotiškai priartintų prie tiesos. Mat 
paranoja ir baisi tuo, jog ne kas kitas, 
o būtent englys pirmiausia puola gin
tis, gilia pagieža, pasipiktinimu ir net 
stingdančiu kraują pasišlykštėjimu 
trempdamas, susindamas ir niekinda
mas viską aplink save. Englys kiek
viename mūsų. Slaptos neapykantos 
karštinė -  kaip ji bepasireikštų išoriš
kai: besaikiu teisuoliškumu, perdėta, 
nuolat susitikrinama ištikimybe ar 
smaugiančiu, primygtinu pamaldumu 
-  visuomet užgniaužia kūrybines ga
lias ir pakenkia ne menkiau už leng
vabūdiškumą, jas atlapojantj išori
niam engliui. Bet kokia neapykanta

visuomet yra englio neapykanta, pa
tyrusio savo negalią.

Kiekviename iš mūsų slapta 
tūno englys. Nė vienas nesame vi
siškai, besąlygiškai savarankiški, nė 
vienas nesame galutinai, suvis nepri
klausomi ir atskiri. Kol gyvename vie
name pasaulyje, esame priversti imti 
iš jo ir vienas iš kito. Klausimas tik, 
ko daugiau: imti ar duoti. Mes visi 
esame engliai tiek, kiek mumyse yra 
tuštybės, kiek atrodyti, imti iš kitų, 
mums yra svarbiau už būti, duoti iš 
savęs; kiek mes ne teikiame prasmę 
ir vertę savo elgesiui, žodžiams ir 
darbams iš savo širdies gelmių, bet 
bandom dirbtinai susireikšminti at
gręžto į mus svetimo dėmesio są
skaita, suvaidinti sau ir kitiems nuo
savo taurumo spektaklį; kiek mūsų 
pastangose yra noro pasigrožėti sa
vimi. Englys -  tai veidas, kaukė, ku
rią pasidirbam ir kurios iš paskutiniųjų 
laikomės įsikibę. Ir šitas englys kiek
viename iš mūsų yra patikimas išori
nio englio -  mūsų pavergėjo -  suo
kalbininkas. Argi ne jis tad, mūsų sie
los išdavikas, yra pirmiausias, tikra
sis Priešas, tikroji visų mums tekusių 
negandų priežastis?

Visad esame vergai to, kuris laiko 
veidrodį, kuriame savimi grožimės. 
Esame vergai to, kurio nuomonei 
apie save suteikiam pirmenybę, le
miamą žodį savo gyvenimo prasmės 
byloje. Mus laiko valdžioje kiekvie
nas, į kurį savo valioje atsižvelgiant, 
ir tėra vienintelė tikra laisvė -  tai lais
vė paklusti nuosavos širdies bal
sui, neperkeliamos ant svetimų pečių 
sąžinės balsui, tam, kurs neturi var
do, užtat yra neišduodamas, nepa
mėgdžiojamas, jokiam engliui nepa
siekiamas.

Mes gi, pabūgę neatitikti jokių 
standartų, neįtikti jokiai nuomonei, įsi
rengtam savo šventovėje turgų, ap
rengiant savo širdį prakilniausiais 
vardais ir kaišiojam, kur reikia ir ne
reikia, bukliai iš jų žvalgydamiesi, ar 
jau mato mus visoje grožybėje pa
saulis, ar dar ne? Betgi nuo mūsų 
pačių, nuo mūsų vienų ir pareina tas 
pasaulis, mūsų pasaulis, reikšmės, 
kurias įkvėpsime mus supantiems 
daiktams. Nuo mūsų galios kurti jį, o 
ne tąsioti jo liesus, išmelžtus tešme
nis. Nuo mūsų galios įdvelkti gyveni
mui prasmę, kiekvieno asmeniškai, iš 
nuogos, nepridengtos širdies, stiprios 
ar silpnos, užtikrintos ar abejojan
čios, tebedunksinčios krūtinėje ar jau 
krauju patvirtinusios šią savo galią.
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Kai kurios mintys apie 
minios psichologiją

.O. Polukordienė

Laisvė -  tai atsiskyrimas, atsiribo
jimas nuo englio išorėje ir viduje, nuo 
svetimo ir saviškio englio, kada išties 
nebelieka į ką remtis, ko tvertis, be 
savo giliausios, neištariamos vilties. 
Kada esi priverstas tikėti, nes laisvė 
-  bet kokios ironijos, atsainumo bei 
nusivylimo galas. Išsilaisvinti, vadi
nas, sudaužyti visus veidrodžius, at
siskirti nuo vienas kito priekabaus 
vertinimo, paleisti vienam kitą iš 
tamprių savo nuomonių gniaužtų, 
liautis teisus ir svarsčius vienam kitą, 
kabinusis vienam kito ir siurbus sau 
jo gyvastį, liautis lygiavusis į kaimy
ną-guodusis jo klaidom, nesėkmėm 
ir trūkumais, liautis įtarinėjus ir smer
kus vienam kitą nuosavų slaptų gėdų 
atrūgomis.

Nes tėra vienintelis tikras kelias į 
laisvę: ne glemžtis vienam iš kito gy
venimo prasmę, ne gvelbtis ją iš įvai
rių bendrijų, ar tat būtų partija, ar net 
ištisa tauta, ne godžiai pusti ją iš 
pompastiškų eisenų, iškilmių ir viešų 
susibūrimų, ne čiulpti ją iš garbingų 
vardų, titulų, iš prakilnių žodžių, 
bliūkštančių dar nė nebaigus jų tarti, 
bet pačiam skleisti aplink save 
prasmę savo nepakartojamu gyvu
mu; ne reikalauti vienam iš kito sa
viškių įsitikinimų vykdymo, ne teisti ar 
kaltinti vienam kitą, ne matuoti pagal 
savo kurpalį, kuo įdėmiausiai stebeili
jantis mažiausio šapelio kaimyno 
aky, bet džiaugtis vienam kitu, at
rasti kitame nors kruopelytę savai
mingos, Aukščiausios Vertės ir pas
katinti, paremti, pripažinti ją kitame.

Nesgi išties, -  mes ne naudoja
mės daiktais ir pasauliu, gyvendami 
jame, ne vertiname, priimam arba at
stumtam jį, bet kuriame savo pasaulį. 
Ir esame galiausiai vienas kitam to
kie, kokius norime ir įstengiame vie
nas kitą matyti.

Nes vienui viena tikra pergalė, 
galima šioje žemėje, -  tai pergalė 
prieš englį, prieš vergą prieš dvasios 
negalią o vienui viena galima perga
lė prieš dvasios negalią -  tai suteikta 
pasauliui Prasmė, tokia, kokią savo 
mintimis, žvilgsniu ir laikysena andai 
suteikei atsitiktiniam gatvės praei
viui...

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, 
kaip skiriasi nuotaika, išgyveni
mai, veiksmai, kai būname vieni 
ir kai atsiduriame tarp žmo
nių — t.y. kai ką nors veikiame 
kokioje nors grupėje, kai bendrau
jame asmeniškai, dalykiškai, profe
sionaliai ir 1.1. Labai pasikeičia 
mūsų elgesys ir tada, kai paten
kame į žmonių masę — t.y į mi
nią. Visais šiais atvejais lyg atsi
randa daugybė papildomų taisyk
lių, kurių dalį suvokiame, o di
džiosios dalies ir neįsisąmoniname 
arba tiesiog nesvarstome, kodėl el
giamės vienaip ar kitaip. Akivaiz
du, kad grupės atmosfera, visuo
menės normos, masiniai elgesio 
stereotipai, minios nuotaikos stip
riai veikia kiekvieną žmogų. Koks 
tasai poveikis?

Gydytojas psichiatras Napoleo
nas Indrašius (1942) apie minios 
psichologiją štai ką parašė (kalba 
netaisyta): „Įvairių sąjūdžių metu 
galima pastebėti, kaip žmogus 
staiga pakinta, pagautas „laiko 
dvasios” nuotaikos [...] Ir juo 
žmogus daugiau lengvabūdiškas, 
tuo greičiau jis yra paveikiamas 
masės nuotaikos”.

N.Indrašius pabrėžia 7 masės 
psichologijos ypatumus:

1. Bendrumo nuojauta. Kai 
žmogus pajunta, pamato, kad vei
kia ne vienas, jam̂  atsiranda daug 
papildomų jėgų. Žmogus jaučiasi 
stipresnis, galingesnis, veiksminges
nis negu paprastai. Minios jėga 
sustiprina jo asmeninę jėgą. (Taigi 
būkime atlaidesni jaunimui, kuris, 
ypač paauglystėje, taip veržiasi 
būti krūvoje — šiame amžiuje 
ypač norisi būti stipriam ir galin
gam, bet taip sunku tai įgyven
dinti... O štai grupė — tai jau jė
ga. Dar jei su motociklais be dus
lintuvų ir su juodom odinėm 
striukėm per visą miestą... — aut. 
replika)

2. {takumas — #.y. „apkrečia- 
mumas”. Minioje išties lengva

„apsikrėsti” bendra nuotaika — ir 
juoku, ir ašaromis, ir pykčiu, ir 
gerumu.

3. Atsipalaidavimas nuo 
skirtingumų. Minioje žmonės su
panašėja. Individualybė tampa 
mažiau reikšminga. Kaip sakė 
A.Maceina „asmenybė masėje su
menkėja. Dorine prasme ji net vi
sai išnyksta. Ji pasineria į bendrą 
nuotaiką, pakankamai stiprią, kad 
užmuštų asmeninį gyvenimą”.

4. Užsimiršimas. Anot prof. 
Erismann, minioje susiaurėja indi
vido sąmonės laukas — ima domi
nuoti bendra idėja ar veikla, dėl 
kurios minia susirinko, o visi kiti 
asmeniški dalykai tuokart pamirš
tami. Būdami įvairiausiuose sąjū
džiuose, masiniuose renginiuose, 
žmonės dažnai pamiršta savo li
gas, skausmus, negalavimus, asme
ninius išgyvenimus. Pavyzdžiui, 
per karą pastebimai. sumažėja ser
gančiųjų neurozėmis.

5. Pasidavimas. Minioje vi
suomet atsiranda lyderiai, vedliai, 
idėjiniai vadai. Tuo metu 
jie — minios autoritetai, ir minia 
paprastai jiems paklūsta.

6. Siekių bendrumas. Minios 
veikla paprastai nukreipta į vieną 
tikslą4 kuris ir skatina visus veikti 
išvien.

7. Įtaiga. Žodžio jėga minioje 
įgauna naują galią — miniai tar
tas žodis sujudina dešimtis, šim
tus, tūkstančius tuo metu susivie
nijusių sielų.

Prof. Erismann (1925) apie as
menybės ir minios santykį išsakė 
tokias mintis: „asmenybė galvoja, 
jaučia ir veikia kitaip, kai tik ji 
tampa masės dalimi [...]. Minioje 
atsiranda vienybės jausmas. Ta
čiau jis įmanomas tik veikiant vi
siems žmogaus jutimams ir pojū
čiams” . Erismann iliustruoja tai 
tokiu pavyzdžiu: per karą, kai ka
reiviams liepiama užsidėti dujo
kaukes (o su jomis, suprantama, 
pojūčiai darosi ne tokie stiprūs),
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Pernelyg strimgalviais kur be- 
puolant, kaskart iškyla pavojus 
mąstymą -  ypatos pranokmę -  
užvaduoti daužymusi krūtinėn, 
kas išties garsiau bei įtikinamiau 
pavyksta būriu. Idant Lietuva ir 
lietuvybė liktų skaidriu langu pa
saulin, o nebūtų užtamsota vė
liavų -  kad ir skaisčiaspalvių -  
pravartu nuolat atminti, kas yra 
kas ir vardan ko. Šie dažnam pa
sirodysiantys bergždi sakiniai yra 
ne koks priekaištas kam nors, o 
veikiau prisipažinimas, kaip sun
ku yra pačiam susiturėti nuo ka
tučių bei mostigavimo ženklais ir 
prilaikyti rankas kiek derlesniam 
užsiėmimui -  darbui.

DAINIUS


