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kmogaus veiksmai*
Kas yra irnogaus veiksmas
Bendroji kultiirologq tendencija tyrineti imogaus
veiksmus jtaigoja, jog imogaus veiksmus jmanu objektyviai paiinti, induktyviai apibendrinti ir susisteminti, nesvarbu, ar Sie veiksmai sietqsi su materialiais
dalykais, iodiniais simboliais, mitiniais vaizdiniais, sqmoningais imonemis ar dar kitokiais empiriniais duomenimis. TaCiau Sio paiinimo raidoje biita sunkumq
ir metodologiniq nesutarimq, kurie nera iinykq.
Mes kalbame apie metodologinius nesutarimus,
o ne apie epistemologijos dalykus. Visa praktinio paiinimo (iS kurio, kaip mateme, atsirado mokslinis
paiinimas) istorine pletote jtikinamai rodo, kad
imogaus veiksmai neatsiejami tiek nuo paCiq veikianCiqjq, tiek nuo juos stebinCiqjq patirties bei
mqstysenos. Kitaip biitq nejmanoma suiinoti, iS kur
atsiranda veiksmo duomenys ir kq jie reiSkia veikianCiajam; biitq nejmanoma palyginti skirtingq veikianCiqjq pa-sirenkamq veiksmq turinj ir prasmq bei
padaryti praktinius apibendrinimus, kuriais daugelis
veikianCiqjq galetq individualiai pasinaudoti. Epistemologine teorija, tvirtinanti, jog veiksmo esme
paiini tik veikiantiajam, nes tik jis tiesiogiai susieja
savo veikimq su vidine poelgio paskata, yra tokia pat
svetima moksliniam veiksmo tyrinejimui kaip ir
atvirkSti teiginiai, esq tik imogiSkojo elgesio stebetojai gali pasakyti, kas iS tiesq yra imogaus veiksmai.
Turint galvoje bendrqjq kultiiros istorijq, ypaC jau
minetq paiinimo istorijq, abi Sios teorijos tera
nesusipratimas.
Kiekvienu atveju mokslininko uZduotis - iS veikianCiojo, atliekanCio konkretq veiksmq, ir to paties
veiksmo stebejimq gauti patikimq jrodymq, leidiianeiq Si veiksmq objektyviai apibreiti iSvengiant
vertinamyjy sprendimy ir praktinio suinteresuotumo, o sykiu palyginti jj su kitais to paties pobiidiio
veiksmais, taip pat apibreitais pasiremiant patikimais jrodymais, idant teoriniai apibendrinimai jgytq
svarumo.

*

PrieS aptardami metodus, kuriuos Siai uiduoCiai
pasitelkia kultiiros tyrinetojai, turime bent preliminariai apibreiti sqvokq, kuriq simboliSkai apibiidiname kaip "imogaus veiksmq".
Veiksmaiodis "veikti" (lot. aggere) ir jo vediniai sqveika, veiksmas, atoveiksmis, veikiantysis (agent),
reagentas etc. - vartojami fizikoje nusakyti tam tikrai
prieiasties-pasekmes santykiq kategorijai. Sios
vartosenos galima visiikai nepaisyti, nes fizikai tuos
iodiius pasiskolino iS Snekamosios kalbos, kurioje a
jais buvo nusakomi praktiniai imoniq darbai ar
poelgiai; jq taikymas fizikos reiSkiniams iS pat pradiiq turejo moksliSkai neparemtq antropomorfiniq
konotacijq. Nepagrjstu laikome ir to@ terminq vartojimq, kai jie dainai kaip kategorija pasitelkiami
apibiidinti prieiastiniams-funkciniams rySiams,
kuriuos moksliniai stebetojai fiksuoja tarp individualaus organizmo ir jo aplinkos netgi tada, kai organizmas tq rySiq nesuvokia. Laime, sqvokas "veiksmas"
ir "atoveiksmis" biologai jau pradeda keisti sqvoka
"elgsena".
Todel mes sqvokq "veiksmas" taikysime tik
sqmoningiems veiksmams, t.y. t o k i e m s , k u r
veikiantysis, veiksmq atliekantis X (nesvarbu, kas
jis biitq), patiria savo veiksmo duomenis ir suvokia
savo vykdomus pokyCius. Kiekvienam, be abejo,
aiSku, jog nejmanoma grieitai atskirti nesqmoningos o r g a n i z m q e l g s e n o s n u o s q m o n i n g q
veiksmq; ontogenezes ir filogenezes poiiiiriu,
pirmoji aukStesne u i pastaruosius; o aktyviosios
sqmones evoliucija yra laipsniika. TaCiau visiSkai
pagrjsta apriboti termino "veiksmas" vartojimq tik
tiems veiksmams, kuriq sqmoningumq galima
patvirtinti faktiniais jrodymais. Taip apsiribojus
S j terminq biity galima taikyti n e tik i m o n i q
veiksmams, k u r i y s q m o n i n g u m q p a t v i r t i n a
simbolinis bendravimo lygmuo, bet ir jvairiy aukStesniyjy gyviiny elgsenai, kuri, kompetentingq
zoology tvirtinimu, yra sqmoninga' . Kadan gi
Sjkart miisq nedomina aktyvioji gyviinq veikla ir

Versta iS: Znaniecki F. Cultural Sciences. Their origin and Development, Urbana: University of Illinois Press, 1963, p. 186 - 21 5.
Salia tyrinttojy paraiyty moksliniy studijy apie gyviiny elgsenit idomiy, tiesa, maiiau patikimy aprazymy pateikia cirky gyviiny
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mes nesiimame sprqsti apie jos sqmoningumq,
noretume pabreiti, jog Cia nagrinesime imogaus
veiksmus tik kaip sqmoningq veikianCiojo elgsenq.
Nenoredami veltis j diskusijas del pasqmones
(psichologine prasme) sampratos, mes taikome
"veiksmo" sqvokq tik sqmoningiems veiksmams,
taCiau tai nereiSkia, kad atmetame ar pripaijstame
pasqmones motyvus, akstinus, paskatas, verEianCius
veikiantjjj elgtis taip, kaip jis elgiasi. Kai teigiame,
kad veiksmas sqmoningas, turime galvoje tik tai, jog
tuomet, kai veikiantysis jj atlieka, jo elgsena turi
jtakos jopaties turimaipatirEiai, kuriq jis yra sukaupqs
iS anksCiau. VisiSkai jmanoma, kad suvokdamas Siq
aukStesnq patirtj ir savo vykdomus pokyCius, jis visai
nesuvokia, kodel elgiasi taip, o ne kitaip; ar kad,
atlikqs veiksmq, apskritai ji pamirgta. Jeigu psichologiniais metodais jj galima priversti tq veiksmq prisiminti, tai yra akivaizdus ir pakankamas jrodymas,
kad atlikdamas jj veikiantysis elgesi sqrnoningai.
Esama dar vieno terminologinio keblumo. Sqmoningus poelgius ir veiksenq nagrinejantys teoretikai
vartoja tris tos paCios Saknies skirtingy afiksy vedinius: "poelgis", "veiksmas", "veikla" (act, action,
activity). Mums visy pirma reikalingas bendrasis
terminas, aprepiantis visq konkreeiy poelgiy bei
veiksenos jvairovq ir visa tai, kq veiksmo subjektas
veikdamas atsirenka ir modifikuoja. Kuris pavadinimas paskirq veikos faktq tinkamiau apibiidina "poelgis" (act) ar "veiksmas" (action)?
Ilgq laikq mes negalejome apsisprqsti. Precedenty turejo tiek viena, tiek kita vartosena. Pranciizy
mokslininkai linkq vartoti sqvokq acte. TaCiau daiktavardis "act" angly mokslineje literatiiroje Sia prasme
vartojamas retai. Be to, jis turi dar keletq reikSmiy,
galinCiy klaidinti, tarkim, teatro kalboje ar teismo
terminijoje. Pastarojoje jis dainiausiai reiSkia teisejy
ar juristy atlikty veiksmy baigiamqji protokolq. Tuo
tarpu mums riipi apibiidinti visq vyksmo eigq, jo
veiksmq; biitent tai ir nusako iodis "action". Vienintele Sios vartosenos kliiitis ta, jog daugelis autoriy pirmiausia pranciizai, taip pat anglai ir amerikieCiai - vartoja jj kitokia prasme; uiuot skyrq vienaskaitos "veiksmq" ir daugiskaitos "veiksmus" kaip
atskirus logines kategorijos demenis, jie suvokia
"veiksmq" (action) apskritai, abstrahuotq nuo empiriniy duomeny, kurie atsirenkami ir modifikuojami
konkreCios veikos ar poelgio metu. Musy manymu,
tokiems abstraktiems procesams tinkamesne biity
"veiklos" (activity) sqvoka.
Noredami pailiustruoti savqjq veiksmo, tikriau,
sqmoningo imogaus veiksmo sampratq, galetume
pateikti keletq biidingesniy kultiirology tyrinejamy

aktyvios elgsenos pavyzdiiy, kaip antai:
Laukiniy paukSCiy mediiojimas. ~ v e j o j i m a s .
Darbavimasis sode kauptuku. Ryiiy persodinimas.
KvieEiy pjiitis. Pyrago kepimas. Pyrago valgyrnas.
Statinaites vyno pasidarymas. Stiklo vyno gerirnas.
Geleiinio pliigo gaminimas. Kilimo audimas. Baldo
pasidirbdinimas. Baldo pirkimas. Namo statymas.
Privatus maginiy apeigy atlikimas. Meldimasis Dievui. Dalyvavimas vieSose religinese apeigose. Draugo pasveikinimas. Apsilankymas pas kaimynq. SveCio uiemimas. SerganCiojo slaugymas. PraSymas,
kad mergina pasiiadety teketi. ~ m o n o meiluiio
s
nuiudymas. PrieSo pajegy puolimas. EileraSEio raSymas. EileraSCio deklamavimas. Peizaio tapymas.
Paveikslo kritikavimas. Simfonijos kiirimas. Simfonijos atlikimas.
Sie veiksmai pastebimai skiriasi keletu poiiuriy.
Turbiit lengviausiai pastebimi tie skirtumai, kuriuos
sqlygoja veikianCiqjy atstovaujamos vertybes: veiksmai, sukuriantys materialius daiktus, skiriasi nuo
veiksmy, kurie nukreipti i mitines esybes; vyriSki
uisiemimai kitoniSki nei veiksmai, kuriais kuriamos
ar atkuriamos estetines vertybes. Siais skirtumais
grindiiama kultiiros moksly specializacija, ir tai
aptarsime veliau. TaCiau tarp veiksmy galima aptikti
ir kitokiy skirtingumy, nepriklausantiy nuo veiksmo
objekto.
Pirmiausia, kai kurie iS paminety veiksmy yra
palyginti trumpalaikiai ir paprasti, tokie kaip stiklo
vyno gerimas, baldo pirkimas, draugo pasveikinimas, prieSo nuiudymas. Kiti veiksmai tqsiasi gana
ilgai ir yra sudetiniai. Norint iStisai atlikti tokius
veiksmus, kaip namo statymas ar simfonijos kurimas, reikia daugelio paprastesniy operacijy derinio.
PaCias paprasCiausias iS jy pavadinkime elementariaisiais veiksmais. Sqvoka "elementarus" nurodo,
kad tokio paprasto veiksmo jau nebegalima skaidyti
j dar paprastesnius.
Sakykime, plytos dejimas yra elementarus veiksmas, jeinantis i sudetini namo statymo veiksmq. Vis
delto, atlikdamas Sj veiksmq, miirininkas turi pasirinkti keletq apibreity dalyky - plytq, vietq sienoje,
kur plyta bus jmiirijama, mentelq, Siek tiek skiedinio - ir tam tikra seka keisti jy erdvinj iSsidestymq.
J o veiksmo negalima suskaidyti j, tarkim, galincius
susikeisti vietomis judesius, nes miirininko objektai
ir pokyCiy seka tarpusavy susijq; iSkritus kuriai nors
grandiiai, Si konkreti plyta neatsidurs Sioje konkreCioje vietoje ar ten, kur buvo numatyta jau jmiiryty plyty ativilgiu.
Kitas gerai iinomas skirtingumas pastaruoju
metu pernelyg, ypaC sociology, pabreiiamas, iS-
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keliant jj kaip pamatini, reikalaujantj visus veiksmus
padalinti i dvi tarpusavyje nesqveikaujanCiaskategorijas. Kai kuriuos iS ankstiau iSvardyty budingesniy
veiksmy atlieka vienas individas, kitiems reikia
sutartinio keleto individy bendro veikimo. Sitokio
skirtumo esama, tarkim, tarp privatiy maginiy
apeigy ar asmeniSko meldimosi ir vieSy religiniy
apeigy, tarp individualaus prieiininko uipuolimo
taikos metu ir grupines prieSo atakos per karq, tarp
simfonijos orkestrui kiirimo ir tos simfonijos orkestrinio atlikimo. "Socialinio veiksmo" sqvoka
vartojama nusakyti kolektyviniams veiksmams,
kuriuos atlieka tam tikras individy skaiCius2.Sitokia
vartosena atejo iS devynioliktojo amiiaus individo ir
visuomenes priegpriedos, kurios nepagrjstumq atskleide sociologai Cooley'is, Simmelis, Meadas.
Laikydamiesi Sios sampratos, vienai bendrai klasei
turetume priskirti tokius veiksmus, kaip mediiojimas, ivejojimas, namo statymas, meldimasis,
ligonio gydymas, prieSo lektuvo numuSimas, kai juos
atlieka individas; o prieSprieSiais kitoje bendroje
klaseje palikti tokius veiksmus, kaip grupinis mediiojimas, keleto ivejy bendra ivejyba, keliq dailidiiq ir murininky darbas statant namq, tos patios
maldos sukalbejimas religineje bendruomeneje,
ligonio gydyrnas, priiiurint keletui gydytojy ir seseliy
bendruomenes ligonineje, prieSo lektuvo numuSimas prieS1ektuvine.s baterijos pastangomis. Ryiiy
persodinimas, jei paselio savininkas tai darys su
kaimynais, turety tapti iS esmes giminingu vieno
karinio junginio antpuoliui prieS kitq ir esmingai
skirtis nuo ryiiy persodinimo, jei darbuosis vien tik
paselio Seimininkas.
Tokio klasifikavimo absurdiSkumas juolab iSrySkeja, kai jsitikiname, jog kulturineje evoliucijoje
maine kiekvienas veiksmas, kurj atlieka paskiras
individas, gali virsti keleto individq kolektyviai
atliekamu veiksmu. Todel "socialiniy veiksmy"
terminq mes taikysime tiems veiksmams, kuriy
pagrindiniai objektai, atviri veikiantiyjq poveikiui,
yra sqmoningi individai ar jy grupes, nesvarbu, ar tie
veiksmai atliekami individualiai, ar kolektyviai.
~ i n o m a kaip
,
toliau nuodugniai jsitikinsime, kiekvienas kolektyviai atliekamas veiksmas - techninis,
religinis, estetinis, socialinis ar bet koks kitas - iS
jame dalyvaujanCiy individy reikalauja tam tikry
papildomy socialiniy veiksmy.
Kad ir kokie skirtingi biity anksziau iSvardinti
veiksmai, jie turi esminiy panaSumy, 1eidiianCiy

laikyti juos viena logine klase. Pirmiausia, kiekvienas
iS jy turi pradiiq ir pabaigq; jy trukrne ribota. PrieS
jj galejo vykti ir greiCiausiai vyko kiti veiksmai - to
paties veikiantiojo ar kity veikiantiyjy, sudariusiq
sqlygas atlikti Si veiksmq. Norint mediioti, reikia
pagaminti tam skirtus ginklus. Ryiiy neimanoma
persodinti, prieS tai jy nepasodinus. Pyrago kepimas
ar kilimo audimas numato prielaidq ankstesniy
veiksmy, iS kuriy atsirado mediiagos bei instrumentai kepejui ir audejui. Individuali religine malda
rodo, kad besimeldiiantysis pereme tam tikras
iSpaiinimo praktikas iS savo pirmtaky; vieSos apeigos aprepia daugybq ankstesniy veiksmy - Sventyk10s statymq, apeigose naudojamy Sventy reikmeny
gaminimq, ritualiniq tradicijy tqstinumq, religines
bendruomenes susibiirimq etc. I sudetini namo
statymo veiksmq jeinantis elementarus veiksmas,
tarkim, atskiros plytos jmiirijimas, jmanomas tik
kaip daugybes ankstesniy elementariy veiksmy
pasekme. 0 iki namo statymo veiksmo turejo biiti
atlikta daug kity veiksmy - plyty degimas, jrankiy
gamyba, sienojy paruoSimas ir pan. Kiekvienas
paeiliui einantis veiksmas paprastai yra ir sqlygy
kitam veiksmui ar keletui kitq veiksmy kurimas.
Baldo gaminimo veiksmas yra svarbiausia, nors ne
vienintele, sqlyga Sio baldo pirkimo veiksmui. Simfonijos kiirimas - biitiniausia, nors ne vienintele, sqlyga
jq atlikti orkestrui. Namo statymas yra butinai
reikalingas tolesniam jsikraustymo i namq veiksmui.
TaCiau kad ir kaip paskiras veiksmas buty susijqs
su paskesniais veiksmais, jis negali testis be galo.
Nors (kaip netrukus pamatysime) nustatyti, kada
veiksmas prasideda, nera lengva - tai iSties viena
sudetingiausiy veiksmo metodologijos problemy palyginti nesunku pasakyti, kada veiksmas baigiasi,
tiksliau, kada pats veikiantysis ir stebetojai laiko jj
pasibaigusiu.
Kai teigiame, jog veiksmas tqsiasi nuo savo
pradiios iki pabaigos, turime galvoje tarn tikrq
tqstinumq. Tai kitokios riiSies tqstinumas nei abstraktaus astronominio laiko trukme. Kai kurie veiksmai
iS tiesq vyksta tam tikrq laiko tarpq be pastebimo
pertrukio - ne tik palyginti paprasti veiksmai, kaip
meldimasis, draugo pasveikinimas ar neilgo eileraSCio deklamavimas, bet ir netgi kai kurie labai
sudetingi kolektyviniai veiksmai, tarkim, simfonijos
atlikimas ar lektuvo statymas gamykloje, kuri dirba
dienq ir naktj. Vis delto daugelis palyginti sudetingy
tiek individualiy, tiek kolektyviniy veiksmy gali kurj

-

:

. h i p Siq sqvokq apibretia Sociologijos iodynas, red. Hany P.Fairchild (New York: Philosophical Library, 1944). Autorius visiikai
ignoruoja vieninteles iki Siol iileistas dvi sociologijos knygas, kuriose Si sqvoka iikelta i pavadinimq: Znaniecki Florian. Social
.4ctions, N e w York: Farrar, 1936; ir Parsons Talcott. The Structure ofSocial Action, New York: McGraw, 1937.
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laikq nutriikti ir po to atsinaujinti, nenustodami savo
tapatybes ir tqstinumo, tarytum pertriikio ir nebiity
buvq. ISausti indibkq ar persiikq kilimq vienam
audejui uitrunka ne vienq menesi. Darbas nutniksta
kas vakarq, kai audejas eina miegoti, o dainai ir
dienq, kai jam ar jai reikia atlikti jvairius kitus
veiksmus. Vis delto tai tas pats sudetinis veiksmas,
kiekviena jo atlikimo dalis po pertnikio yra ankstesniyjy daliy tqsinys, kuri prates biisimos dalys3.
Kitus visy veiksmy skiriamuosius poiymius jau
aptareme nagrinedami praktinj mqstymq. Kiekvienam veiksmui reikia tam tikro kiekio atsirenkamy
duomeny, kurie veikiantiojo patirtyje laikomi vertybemis. Paprastojo veiksmo atveju tokiy vertybiy nera
daug. 1 draugo pasveikinimq jeina draugas, kaip
socialine vertybe, keletas prasmingy pasveikinimo
iodiiy, draugo atsiliepimas, kaip ji girdi sveikinantysis. Vyno stiklo gerimas - tai vynas, tai geriantiojo
ranka, pakelianti stiklq prie liipy; geriantiojo burna;
jo lieiuvis ir burna, kuriq vynas maloniai suiadina.
Sudetinis veiksmas aprepia jau daug vertybiy - ir
panaSiy, ir skirtingy. Statant namq reikalinga ieme,
ant kurios bus statoma; daugiau ar maiiau nuodugnus namo projektas (leidiiantis jsivaizduoti namq,
kai darbas bus atliktas), kuris bus 1aipsniSkai jgyvendinamas; tiikstantiai akrneny, plyty, sijy ir lenty;
gausybe jvairiausiy jrankiy; taip pat statytojy rankos.
Tatiau bet kuriuo atveju kiekviena Siy vertybiy gali
buti atpaiinta iS tos neaprepiamos duomeny ivairoves, kuri Siame veiksme nedalyvauja.
Negana to, vykstant veiksmui, kiekviena jame
dalyvaujanti vertybe ima sqveikauti su kai kuriomis
kitomis vertybemis; toji sqveika daro poveikj jos
empiriniam turiniui ir reikSmei. Poveikis, kuris yra
ar bus daromas kuriai nors vertybei, tiesiogiai ar
netiesiogiai priklauso nuo poveikio, kuris buvo ar yra
daromas kitoms vertybems, ir atvirkitiai. Veiksmo
tqsa nuo jo pradiios iki pabaigos suponuoja tam tikrq
dinamidkq tarpusavio priklausomybes sekq tarp ty
specifiniy pokytiy, kuriuos veiksmo metu patiria
veiksme dalyvaujantios vertybes.
Turint galvoje
Siuos pamatinius panaSumus,
galima hipotetiSkai tarti, jog kiekvienas imogaus
veiksmas yra apreita, dinamiika, tavusavyje priklausomq kintanc'iy vertybiy sistema. IS to iSplaukia, kad
imogaus veiksmus galima tyrineti moksliSkai tais
paCiais metodais, kurie naudojami tiriant ribotas
natiiraliqsias sistemas.
Manytume, jog pateiktasis euristinis imogaus

veiksmy, kaip apreitos dinamiSkos vertybiy sistemos, apibreiimas taikytinas tiek sudetiniams, tiek
paprastiesiems veiksmams. Toks teikimas gali sukelti
abejoniy. Regis, sudetinis veiksmas turetu biiti
suvokiamas veikiau kaip organizuota elementariu
veiksmy, o ne vertybiy, sistema. IS tikryjy jame
dalyvauja ir viena, ir kita. ~ i u o k a rneturime
t
galimybes aptarti veiksmy sisteminio sqrySingumo klausimo. Tai tikrai sudetinga problema, ir jai skirsime
nemaia demesio veliau. Pamatysime, jog esama
didiiules veiksmy sistemy jvairoves, kur vienose
veiksmus galime laikyti pavieniais, sudetiniais a r
ribotais, kaip tia apibiidinome, o kitose to daryti
negalima. Ankstiau pateiktuose pavyzdiiuose elementariis veiksmai ijungiami j sudetinius vien todel,
kad visi jie tiesiogiai ar netiesiogiai siejasi su ta patia
centrine ar vyraujantia vertybe (vertybiy grupe),
kuriai pakliista kitos tuose veiksmuose esantios
vertybes. Biitent Si vyraujanti vertybe suteikia sudetiniam veiksmui vieningumo; jo tqstinumq lemia visy
vertybiy pokytiq susitelkimas j vienq galutini Sios
vyraujantios vertybes pokyti. sitaip sudetiniame
religinio kulto veiksme Dievas yra amiina vyraujanti
vertybe; o aktyvios visy likusiy vertybiy modifikacijos - Sventieji iodiiai, sakraliniai reikmenys,
aukojami gyviinai, augalai ir negyvi daiktai - pasitelkiamos vienam galutiniam tikslui, t.y. maloningam Dievo nusiteikimui kulto iSpaiinejy atZvilgiu. Sudetiniame namo statymo veiksme vyraujanti vertybe yra busimojo namo materializavimas, o
visi kity vertybiy, atsirandantiy elementariuose
veiksmuose, pokyziai yra sutelkiami galutiniam
pokytiui, kai jsivaizduojamas pavidalas pavirs materialia tikrove. Simfonijos visuma, kaip estetine garsy
sistema, yra vyraujanti vertybe tiek sudetiniame jq
sukurusio kompozitoriaus individualiame veiksme,
tiek kolektyviniame jq atliekanCio orkestro veiksme.
Laikant miisy euristinj imogaus veiksmy apibreiimq teisingu, iSkyla klausimas, ar Sias visas
sistemas sieja koks nors bendras vidinis sqrySingumas.

Teleologinks ir deterministinks veiksmo
teorijos
Nors filosofai apmqsto veiksmus jau tiikstantius
mety, jy svarstymus paprastai nulemia praktiniai
sprendimai, tad nuolatinis tokiy sprendimy poveikis
tebera dainas kliuvinys objektyviam moksliniam

Toks apibreitos trukmes tqstinumas, besiskiriantis ir iS dalies nepriklausantis nuo abstraktaus laiko tqstinumo, yra analogiSkas atminties tqstinumui, kuri yra tyrinejq kai kurie filosofai (Henri Bergson, Matiere et memoire) ir sociologai (Maurice Halbwachs, Les
Cadres sociaux de la memoire).
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tyrinejimui. Kaip jau mateme, praktinis protas
imogaus veiksmus apibiidina ir lygina pagal rezultatus, kuriy siekia veikiantieji, o vertina pagal tai,
pavyko ar ne ty rezultaty pasiekti. Kadangi praktiniy
veiksmy apibendrinimus filosofai dainiausiai pateikia tam, kad jais galety vadovautis veikiantieji,
tuos apibendrinimus paprastai sudaro eksplicitigkai
ar implicitiSkai apibreiti rezultatai, kuriy veikiantieji
turety siekti, ir suformuluotos taisykles, kuriy
veikiantieji turety laikytis, noredami Siy rezultaty
pasiekti. Tokiaveiksmy samprata buvo ir tebera plaCiai diegiama rengiant specialistus mokymo jstaigose: jos laikosi valdovai, planuotojai ir organizatoriai,
kontroliuodami savo pavaldiniy veiksmus administracinio, karinio, pramoninio bei ekonominio
valdymo srityse; taip pat specialistai, raSantys visiems, kuriems gali prireikti patarimo.
Bendrasis Siy praktiniy veiksmy apibendrinimo
principas tas, kad iki prasidedant veiksmui buty apibreitas jo galutinis rezultatas irpasirinkti objektai bei
procesai, reikalingi Siam rezultatui pasiekti. Atliktinas veiksmas teoriSkai numatomas kaip tam tikra
teleosistema (gr. telos, kilm. teleos- tikslas,vert. past.)
- priemoniy derinys pasiekti tam tikram tikslui.
Veiksmas apmqstomas turety biiti pirma nei jis atliekamas ir taip tikrai yra, kaiveikianciajam patariama iS Salies. Kai veikiantysis priima pasiiilymq, tai
reiSkia, kad ir jis, patarejo poiiiiriu, mqsto prieSveikdamas, nors tasai mqstymas iS esmes atkartoja patarejo mintis. Tadjo,kaipveikianCiojo,uiduotisyra, tiesq sakant, perprasti iS anksto teoriSkai numatytq
teleosistemq.
Toks praktinio mqstymo poiiiiris i veiksmus, kai
veikiantiajam iS anksto patariama, kaip pasiekti iS
anksto numatomy rezultaty, ilgiems SimtmeEiams
nuleme filosofy bei kultiiros tyrinetojy veiksmo teorijy pobiidi. Veiksmas, apskritai paemus, buvo
suvokiamas kaip teleologinis darinys; jis prasideda
po to, kai veikiantysis nusprendiia, kokio tikslo ir
kokiomis priemonemis siekia, yra tqsiamas pasirinktomis priemonemis ir pasibaigia tikslo pasiekimu. Jo
atlikimui reikia dvejopo prieiastinio nuoseklumo.
Veikiantiojo sprendimas siekti tikslo yra pagrindas
naudotis tam tikromis priemonemis, causa finalis.
Priemoniy naudojimas yra dingstis tikslui pasiekti,
causa efficiens. Kadangi tokia samprata atskiria
teori-ni, subjektyvy mqstymq apie biisimq veiksmq
nuo realistinio, objektyvaus ir paprastai fizinio
veiksmo atlikimo, metafizikai nuo seno kele ir
svarste klausimq: kokiu biidu Sis abstraktus, subjektyvus, protinis procesas gali biiti tikroviSko,
objektyvaus, fizinio vyksmo prieiastis?

Tatiau filosofai ir kultiirologai ilgai nesuvoke, kad
teleologine veiksmo samprata, kad ir kokia paranki
praktiSkai, moksliniu poiiiiriu gali biiti ydinga.
Laikantis Sios sampratos, lyginamasis veiksmy
tyrinejimas atrodo visiSkai paprastas. Veiksmai
klasifikuojami pagal savo tikslus. Kito kieno atliekamo veiksmo stebetojas, iinantis, kokio tikslo
veikiantysis nusprende siekti, gali numatyti Sio
veiksmo eigq; kiekvienas, stebintis S j veiksmq, iS
veikiantiojo pasirinkty priemoniy gali spresti apie
tikslq, kurio pastarasis nusprende siekti. 0 stebint
daugeli veiksmy, ypat Siuolaikinese techninese ir
ekonominese sistemose, pakanka, regis, nepaneigiamy jrodymy, jog teoriSkai numatoma teleoseka
sutampa su teleoseka, vykstantia tikroveje, jeigu tik
laikomasi patikimomis iiniomis paremto ir logiSkai
nuoseklaus plano.
Suprantama, teoretikai netruko pastebeti, kad
daugeliui imoniy veiksmy tokios teleosekos kaip tik
ir stinga; %ties,jau pats specialisty ir instruktavimo
poreikis rodo, kad tokiy veiksmy esama, jy netgi
dauguma. Tatiau, uiuot suabejojq teleologinio poiiiirio teoriniu patikimumu, jo Salininkai paprasEiausiai dalijo imogaus veiksmus j dvi kategorijas: i
tuos, kurie atitinka teleosekq, ir tuos, kurie jai
nepakliista. Pirmieji kartais vadinami "loginiais",
turint galvoje, kad juos parengqs ir jy vykdymq
surikiavqs mqstymas grindiiamas logikos principais,
kartais dar pavadinami "racionaliais", nes pats
veiksmo atlikimas racionaliai numatomas. Antrieji
apibudinami kaip "neloginiai", "iloginiai", "neracionaliis", "iracionaliis", o Sios klasifikacijos, siekianEios bene Sokrato laikus, vis dar laikosi daugelis
dvideSimtojo amiiaus mqstytojy. Kartais skiriami
iloginiai arba iracionaliis veiksmai, t.y. tokie, kurie
numatyti kaip teleologiniai, turintys tam tikrq tikslq,
tatiau del ydingo mqstymo, nepakankamy iiniy ar
kitokiy prieiasEiy negali to tikslo pasiekti; ir, kita
vertus, neloginiai arba neracionaliis veiksmai, t.y.
tokie, kurie nenumatyti kaip teleologiniai.
Bet kuriuo atveju kontrastas tarp loginiy arba
racionaliy veiksmy ir ty, kurie tokie nera, reiSkia,
kad teoretikas nusprendiia, esama ar ne jo tyrinejamuose veiksmuose logines ar racionalios sekos,
lygiai kaip mokytojo-mokinio atveju mokytojas nusprendiia, pakliista ar ne teleosekai mokinio veiksmai. Ir lygiai kaip mokytojui mokinio nepaklusnumas vyresniojo sprendimams yra asmens nebrandos
poiymis, triikumas, kurj galima iStaisyti tolesniu
ugdymu, taip kultiiros teoretikui, klasifikuojantiam
imogaus veiksmus pagal teleologinio racionalumo
principq, nepaklusimas Siam principui reiSkia iemq
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kultiiros lygi, ikilogini protavimq. Ir jeigu konkreCioje kultiiroje tam tikros ruSies veiksmai (ypat
veiksmai mediiagineje technineje sferoje) tampa
racionalesni u i kitos riiSies veiksmus, pastarieji jau
suprantami kaip nusileidiiantys pirmiesiems.
Kadangi neracionalaus veiksmo eigos negalima
paaiSkinti veikiantiojo apsisprendimu pasiekti logiSkai apibreitq tikslq priemonemis, kurios Siam tikslui
numatomos iS anksto, teleologinq teorijq palaikantys
mokslininkai megina parodyti tokio veiksmo ydingumq apeliuodami j kaikokiq jegq, slypintiq veikiantiojo
sqmoneje ir trukdantiq jam logiSkai mqstyti. ~igerai
iinomq argument4 pasitelkia tie, kurie kritikuoja kity
imoniy veiksmus ir stebisi, kodel tie kiti, galedami
mqstyti, vis delto nesielgia taip, kaip, pasak kritikuojantiyjy, turety elgtis racionaliai mqstantios biitybes.
Nukrypimai nuo teleologines sekos siejami su subjektyviais faktoriais (akstinais, emocijomis, pasqmones
troikimais), kurie nepakliista veikiantiyjy objektyvaus loginio mqstymo kontrolei. Galbiit iSsamiausiai
tokius aiSkinimus yra atskleidqs Pareto, kuris, suskirstqs veiksmus j "loginius" ir "neloginius", paskiria
bemai pusantro tiikstantio puslapiy jvairiariiSiy
neloginiy veiksmy apivalgai ir lyginamosios analizes
biidu nustato ne tik svarbiausius psichologinius
veiksnius, paaiSkinantius j y loginj ydingumq, bet sykiu
nurodo ir pagrindinius antrinio racionalizavimo
budus, kuriais Sis loginis ydingumas paslepiamas4.
Nukrypimai nuo teleosekos yra ne vieninteliai
sunkumai, su kuriais tenka susidurti teleologinei
veiksmo teorijai. Ne maiiau svarbiis yra ir tie gausiis
ivairiopy veiksmy atvejai, kurie akivaizdiiai sutampa
su teleoseka, tatiau nepaklfista loginiam mqstymui.
Paivelkime j gyviiny elgsenq. Taikant tq patj
teleologinj matq kaip ir imoniy veikimo techniniam
aspektui, daugeliu atvejy tenka fiksuoti teleosekq,
kuri tokia pat veiksminga ir bemai racionali, kaip ir
kai kurie puikiai suplanuoti imoniy veiksmai, jie
netgi atrodo pranaSesni u i daugelj imoniy veiksmy,
&? kuriuos kritikai laiko iracionaliais. Individualiis
lizdus sukanciy paukSCiy, voratinklius rezganCiy
vory ar juolab kolektyviniai sudetiniai bebry, biCiy,
skruzdeliy ir termity veiksmai dainai pasirodo turi
apibreitus tikslus, kuriy siekiant reikia nuosekliai
naudotis tam tikromis pasirinktomis priemonemis.
Stebetojui, kuris numato tokiy veiksmy galutini
rezultatq pagal ankstesnius stebejimus ir paijsta
gyvuno gyvenamosios aplinkos sqlygas bei jo kiino
gebejimq kai kurias Siy sqlygy keisti tarn tikrais

:

judesiais, atrodo, kad ir gyvunas prieS pradedamas
veikti numate Si galutini rezultatq ir iS anksto planavo savo kiinu atlikti tuos ir tik tuos pokytius aplinkoje, kuriy visumos derinys biitinas ir pakankamas
Siam rezultatui pasiekti. Vis delto lyginamieji mokslo
tyrimai jau seniai jrode tokio poiiiirio nepagrjstuma.
Tariamas gyviiny veiksmy racionalumas iS tikryju
nera patiy gyviiny loginio mqstymo pasekme. Taip
tik atrodo pagal aiSkinimus ty stebetojy, kurie
pritaiko tq patiq teleologinq imogaus veiksmy
koncepcijq gyviinams. 0 jeigu Si koncepcija pasirode
nepamatuota taikant jq gyvuny veiksmams, savo
sqranga panaSiems i imogiSkuosius, nejau galima
manyti, kad ji tinka imogaus veiksmams.
Sio klausimo neigsprendiia teorine prielaida, esq
veiksmy teleosqrangq gali nulemti dvi labai skirtingos prieiastys: protas, pavertiantis imogaus veiksmus teleologiniais, ir instinktas, kuris teleologiniais
pavertia gyviiny veiksmus. Mat protq galima stebeti,
o instinkty - ne. "Proto" sqvoka apima, Salia kity,
tokius reiSkinius kaip reflektyviniai sprendimai apie
veiksmus, buvusius, esamus ar biisimus, atliekamus
paties veikiantiojo ar kieno kit0 - Sie sprendimai
pasirodo ne tiesiogiai per veiksmq, bet turi simboline
raiSkq. ~ i reiSkiniai,
e
kaip tolydiio jsitikinsime, gali
biiti tyrinejami atskirai nuo veiksmy, tad hipotezes
apie jy poveikj imogaus veiksmams galima patikrinti
indukcijos budu. Tatiau pirmykSte "instinkto" sqvoka reiSke stebejimui neprieinamas prieiastines
paskatas, kurias teoretikai postulavo, noredami
paaiSkinti, kaip jiems atrode, kitaip nepaaigkinamq
W n y ir imogaus veiksmy panaSumq. Be Bergsono
epistemologines teorijos, jog gyvuliSkas instinktas
yra pradmuo ir Saltinis imogaus intuicijos, kuriq
galima tiesiogiai paiinti ir simboliSkai perteikti
kitiems, gyvuny veiksmy aiSkinimas instinktais
neprideda nieko nauja prie to, kas jau buvo iinoma
iS Siy veiksmy stebejimo. Suprantama, niekas nekliudo instinkto sqvokq vartoti grynai apraSomqja prasme, tam tikroms bendrosioms stebimos gyviiny
elgsenos charakteristikoms iymeti, tatiau su iSlyga,
kad bus atsisakoma Siy charakteristiky antropomorfines interpre tacijos.
Kai abejojame teleologines veiksmy teorijos
pagrjstumu, neprivalome griebtis alternatyvios
natiiralistinio determinizmo teorijos, pasak kurios
kiekvienas veiksmo procesas yra prieiastingai sqlygojamas kity procesy, vykstanCiy veikianCiojo natiiralioje aplinkoje ir/ar patiame veikianCiajame kaip

Pareto Vilfredo. Traite de sociologie general, Paris, 1917, Secs. 150 - 5 1, p. 66 - 67. Gana itikinam~nors ir neigiamg Pareto teorijos
analizq randame jau minetame Parsonso veikale; grieitai neigiamq "Pareto jvertinimq" ("Estimate of Pareto") pateikia Ellsworth
Faris. The Nature of Human Nature, New York: McGraw, 1937.
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gyvoje biitybeje. Kadangi Eia nenagrinejame gyviiny
veiksmy, leiskime spresti zoologams, ar deterministine teorija pajegi atsakyti i visus klausimus, kurie
kyla stebint gyviiny elgesj. Kai del imoniy, tai Siq
teorijq taikant visy pirma remiamasi stebejimais
paprasty, elementariy veiksmy, kurie daugmai atitinka instinktyvy organiSkq elgesj ta prasme, kad
giminingus pokytius individo aplinkoje ir/ar jo
organizme visada lydi atitinkamas paties individo
elgesys. Toks elgesys tia suprantamas kaip procesas,
kurj prieiastiniu ryiiu paaiSkina prieS jj vykes ankstesnis procesas; paprastiau kalbant, ji galima apibiidinti kaip savitq atsakq i savitq stimulq.
TaCiau empiriniai duomenys, gauti tiek iS simboliSkai iireikgtos veikiantiojo patirties, tiek iS kity
stebetojy, rodo, kad kuo sudetingesnis individualus
veiksmas, tuo sunkiau jam pritaikyti Siq deterministine teorijq. Imkime tq pati kilimo audimq ar spinteles gaminimq. Suskaide toki veiksmq i elementarius
veiksmus ir noredami paaiskinti, kodel veikiantysis
tarn tikru laiku atlieka tam tikrqveiksmq, turime suiinoti, kq jisper tq laikq daro su visais jo veiksme
dalyvaujantiais duomenimis. Tada mes pamatome,
kad tai, kq jis daro, nera prieiastingai sqlygojama
praeities, nors nuo jos ir priklauso, bet yra nukreipta
i ateiti. Specifiniai pokytiai su pasirinktais jrankiais
bei mediiagomis tap0 galimi ankstesniy pokyCiy,
kuriuos jis jau atliko, deka, t a f au darydamas pokytius dabar, jis numato, kad velesni veiksmai priklausys nuo jo dabartiniy veiksmy rezultaty ir Siuo
numatymu vadovaujasi. Visas kilimo iSaudimo ar
spinteles pagaminimo veiksmas yra daugiau nei
paprasta elementariy veiksmy seka; tai dinamiSkas
derinys elementariy veiksmy, nukreipty j ateiti,
rikiuojamy perspektyvos, jog jy daliniai rezultatai
susilies viename galutiniame produkte. Taikant
tokiam sudetiniam veiksmui prieiastingumo principq, turety biiti paaiSkinta ne tik tai, kodel i kiekvienq
elementary veiksmq patenka (iS neribotos galimy
pokytiy jvairoves) tiktai tie duomeny pokytiai, kurie
sudaryty reikiamas sqlygas paskesnio veiksmo atlikimui, bet ir tai, kodel per visq sudetinioveiksmo eigq
atliekami tik tie elementariis veiksmai (iS neribotos
galimy veiksmy ivairoves), kuriy rezultatas yra tokio
sudetingo, o sykiu techniikai ir estetiikai vientiso
daikto, kaip kilimas ar spintele, atsiradimas.
Kadangi ne vienas iS Siy klausimy, susijusiy su
elementariais veiksmais, sudarantiais sudetini
veiksmq - nekalbant apie viso sudetinio veiksmo
problem? - negali biiti iisprestas nurodant vienintele
prieiasti, tiesiogiai sqlygojusiq d u o t a i veiksmq,
deterministai neiSvengiamai griebiasi pasikarto-

jantio netiesioginio prieiastingumo principo. Jie
megina aiSkinti individualy veiksmq kaip rezultatq
daugelio prieiastiniy procesy, vykusiy artimesneje
ar tolimesneje praeityje ir veikusiy individq kaip
biopsichologine butybe, atvirq aplinkos poveikiui.
Toks meginimas, einant sqiiningai iki galo, veda i
neribotq prieiasCiy aibq, kur ne viena prieiastis
negali biiti atmesta, nes be prieiasties konkretus
individas konkretiu laiku bei aplinkybemis nebiity
atlikes konkretaus veiksmo taip, kaip jis buvo atliktas. Norint pateikti nepriekaiitingq bet kokio sqmoningo veiksmo, kaip ji mat0 pats individas ar stebetojai, prieiastini paaiikinimq, tekty iSstudijuoti
visq individo praeities istorijq ir jo tuometing aplinkq. Metodinis prieiastinio determinizmo principo 3
nepritaikomumas imogaus veiksmams d a r akivaizdesnis kolektyviniy veiksmy srityje, nes t i a
reikety studijuoti visy veikiantiy individy gyvenimo
istorijas ir aplinkq. Nuoseklus Sio principo taikymas
galy gale reikalauty adekvataus visos imonijos
istorijos ir jos natiiralios aplinkos paiinimo.

Kuriamyjy veiksm y dinamika
Tiek teleologines, tiek deterministines imogaus
veiksmy teorijos bendrasis metodinis triikumas tas,
jog ne viena neatsirado iS veiksmy lyginamyjy indukciniy tyrinejimy. Abi teorijos grindiiamos aprioriniu
postulatu - tai arba sqmoninga tikslo siekianti valia,
kaip pirmine prieiastis, arba pasikartojantis natiiralistinis prieiastingumas - ir ieSko tik tokiy duomeny
bei fakty, kurie tokiam postulatui nepriestarauja.
Mat indukciniai veiksmy tyrinejimai, paremti tiek
veikiantiojo patirtimi, tiek kity stebetojy duomenimis, nera iS lengvyjy; bemai visa, kq teleologines ir
deterministines teorijos laiko savaime suprantamu
dalyku, tia privalu iS naujo patikrinti. Jei sqmoningas
imogaus veiksmas yra dinamiSka vertybiy sistema,
ji reikia tyrineti kaip trukrnes procesq. J o negalima
iki gal0 apibreiti pagal vieno kurio moment0 turini
ar struktiirq; tai besivystanti, tampanti sistema, kuri
egzistuoja tik vyksmo metu; uibaigusi savo raidos
keliq, ji nustoja egzistavusi. $ vyksmq sudaro tolydiio atsirenkamos ir kaupiamos vertybes, tampantios sudetinemis vyksmo dalimis, ir faktiniy ryiiy,
kuriais Sios vertybes aktualizuojamos, jtraukimas bei
funkcinis organizavimas. Trumpai tai biity galima
nusakyti taip: veiksmas per visq savo eigq rod0 laipsniikq susifomzavimq tikslo, kuris, igydamas pavidalq,
sykiu laipsniikai realizuojamas.
Platiai vartojamas iodis "tikslas" (purpose) nera
itin sekmingas miisy norimos sqvokos simbolinis
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atitikmuo, nes iprastineje kalboje jo reikime maiai
kuo skiriasi nuo iodiiy "baigtine paskirtis, pasekme"
(end) reikimes; taCiau geresnio iodiio nera, tad
naujo iiradineti neverta.
~ i a i iodiiais
s
ienklinamas sqvokas galetume
skirti, teigdami, jog, visy pirma, tikslas apima tiek
galutinj siekimq (tiketinas galutinis veiksmo rezultatas, kurio tikisi veikiantysis), tiek priemones
(tiketini pradines biisenos pokyCiai, kuriy deka jis
tikisi tq tikslq pasiekti). Atsisakymas skirti tikslq ir
priemones paaiSkinamas tuo, jog, kaip kai kurie
teoretikai jau seniai pastebejo, veiksmo eigoje tai,
kas atrodo priemones tolimesnes ateities poiiiiriu,
gali biiti tikslas artimesnes ateities poiiiiriu; ir,
atvirkSCiai, kas atrode tikslas, kol jo jvykdymas
palyginti toli, gali tapti priemonemis, kai jo pasiekimas arteja ir iikyla kitas, tolimesnis tikslas. Negana
to, kultiiros raidoje panaSios priemones pasitelkiamos skirtingiems tikslams, o panaSiy tiksly siekiama
skirtingomis priemonemis, kq patvirtina Vilhelmo
Wundto suformuluoti "heterogoniSky tiksly" ir
"priemoniy transformacijy" principai5.Tad teleologinis veiksmy klasifikavimas pagal tikslus moksliniu
poiiiiriu visada kele abejoniy.
Antra, veiksmo tikslq mes suprantame kaip
nuolatos evoliucionuojantj ir funkcionuojantj nuo to
momento, kai veikiantysis pradeda atsirinkti duomenis savajam veiksmui, iki tol, kol nustoja darqs
poveikj tiems duomenims. J o veiksmas jau yra
pakeliui dar iki nusprendiiant, kq daryti ir kaip
daryti; toliau, iingsnis po iingsnio veiksmq jgyvendinant, veikiantiojo sprendimai darosi vis labiau
apibreiti. Skiriamosios linijos tarp Sio veiksmo
teorinio numatymo ir realaus atlikimo nera. Veiksmq numatqs veikiantysis arba realizuoja savo ketinimus konkretia elgsena - Siuo atveju jo planavimas
yra integrali visuminio veiksmo dalis, - arba veikiantysis savo plano Ivykdymq patiki kam nors kitam tokiu atveju (tarkim, Siuolaikineje pramoneje) pats
planavimas yra aiSkus uibaigtas veiksmas, susijqs su
vaizdiniais, abstrakCiomis idejomis ir turintis simboline israiikq. Planuotojo susisteminty sampraty bei
idejy atkuriamoji interpretacija ir tolesnis jgyvendinimas yra visiSkai skirtingas veiksmas, atliekamas
jau kolektyviai - tai techninio pobiidiio veikla,
susijusi su materialiais objektais. JungianCioji Siy
skirtingy veiksmy grandis yra socialinis veiksmas
(veiksmy seka), vadovaujant individui ar grupei,
kuriy poveikyje veikiantieji pakliista planui ir juo
vadovaujasi savo realioje kolektyvineje veikloje.

'

Wundt W. Logik, 111, p. 28 1 ; ir. to paties Volkerpsichologie.
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Toks tikslo iSrySkejimas veiksmo eigoje akivaizdiiausias tuose imogaus veiksmuose, kuriais
sqmoningai siekiama kurti naujas vertybes, t.y. vertybes, kuriy anksCiau nebuvo imogaus patirtyje.
EileraSCio, paveikslo, muzikos kiirinio, kurie nira
esamy originaly kopijos, sukiirimas; naujo technikos
instrument0 iiradimas; esamose religijose neiinomo
sakralinio jvykio ar dievybes mistines patirties
simbolinis reiikimas ir perteikimas kitiems; gamtos
srities tyrinejimas, ieikant iki to1 imogaus patirCiai
neiinomy objekty; naujy hipoteziy skelbimas, remiantis ankstiau neiinoma faktine mediiaga; visa tai
- tipiSki tokiy veiksmy pavyzdiiai, paijstami kiekvienam kultiiros istorikui.
Tokius veiksmus galima pavadinti kuriamaisiais.
Kultiiros istorikui jie turi pamatines reikSmes, nes
visq kultiirq (istoriniu poiiiiriu) sukiire veikiantis
imogus. PrieS milijonus mety kulttiros nebuvo. Jei,
remdamiesi archeologijos duomenimis, palygintume
savqjq kultiirq su kurio prieiistorinio laikotarpio
kultiira, pamatytume, kaip iiaugo jos turtai ir jvairove ir kad daugelis, tikriausiai dauguma, dabartines
kultiiros produkty yra nauji, savo turiniu ir paskirtimi besiskiriantys nuo viso to, kas egzistavo
pirmykitiais laikais. Nera jokios prasmes neigti, kaip
kai kurie kultiiros teoretikai, kiirybinj kultiiros
augimo pobiidj - nebent Sie teoretikai apskritai
atmesty kultiiriniy duomeny realumq, o tai implikuoty ir jy paCiy teorijy atmetimq. Faktais grindiiamas kultiiros kiirybiikumas akivaizdiiai prieStarauja
teorijai, jog visi imogaus veiksmai yra nulemti
prieiastinio rySio, nors tai ir netrukdo ieSkoti specifines prieiastines sqveikos tarp veiksmy sistemy.
Vargu ar reikia aiikinti, kad, pavadindami veiksmq kuriamuoju, mes visiikai nenorime pasakyti, jog
jis sukuria kq nors iS nieko. Tokio absoliutaus kiirybiikumo dar niekam neteko matyti. zmogaus
kiirybiikumas - tai sukurti dalykai, kuriy sqmoningai
veikiantis imogus iki to1 niekad neidentifikavo ir
nepatyre, skirtingai nuo to, kq jis jau ankstiau yra
identifikavqs ir patyrqs. Kai kalbame apie veikiantio
imogaus sukurtq kultiirq, tai nereiSkia, kad visa
kultiiros pletra yra iStisine kiirybine evoliucija su
savo vidine dinamika, kaip Siq sqvokq vartoja Bergsonas. Neturime jokiy faktiniy jrodymy apie universaliq kiirybinq galiq, kuriai Si pletra paklusty. Kaip
giandien visi puikiai iino, daugelis imogaus veiksmy
yra ne kuriantys, o griaunantys ir, kaip ankstiau
sakeme, daug kultiiros sunyksta ir iSkrinta iS imogaus patirties, nes veikiantis imogus tiesiog jos
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neiSgyvena ir nevartoja. Tatiau tas faktas, kad
kultiira, nepaisant griovimo ir nykimo, nesustojo
augusi, yra dar vienas jrodymas, patvirtinantis
imogaus kiirybines veiklos iSsipletojimq ir nuolatinj
tqstinumq.
ReikSmingos faktines mediiagos, susijusios su
kuriamaisiais veiksmais, randame autobiografijose,
memuaruose, laiSkuose, poety, dailininky, skulptoriy, kompozitoriy, visuomenes reformuotojy, filosofy, tyrinetojy, mokslininky dienoraitiuose, taip
pat biografijose, paraSytose jy bendraiygiy, darbo
tqseju ar gerbejy. Nors daug kas toje mediiagoje del
subjektyvaus SaliSkumo nepatikima ir visa kuriamojo
veiksmo eiga retai tegali biiti atkurta, taziau, lyginant
jvairius apraiymus, galima prieiti prie tam tikry
bendry iSvady.
Istorines paiinimo raidos kontekste mes jau aptareme dvejopq indelj i kultiirq: naujus technikos
iSradimus ir naujus mokslinius apibendrinimus. Ir
vieni, ir kiti yra produktai imogaus veiksmy, kuriuos
galima pavadinti "kuriamaisiais". Sie veiksmai buvo
stebimi, analizuojami ir apraSomi pakankamai nuodugniai, kad biity galima hipotetiSkai rekonstruoti
jy eigq. Kad ir kaip skirtysi jy ypatumai, visi jie, regis,
pakliista vienai bendrai schemai. Kiekvienam Siy
veiksmy biidingas apgalvojimas, nukreiptas ne i praeitj, o i ateiti, ir tikslo tqstinumas, kol veiksmas atliekamas. Tatiau ne vienas neatitinka teleologines
teorijos, nes bendrasis tikslas nera iS anksto nustatomas ir apibreiiamas prieS veiksmo vykdymq;
tikslas iSrySkeja patioje veiksmo eigoje.
Siy kuriamyjy veiksmy apraSymuose randame
bent keturias veikiantiyiy arlir stebetojy dainiausiai
fiksuojamas pakopas. P i r m ~ qpakopq galima apibiidinti kaip atsirandantj susidomejimq kai kuriais
veikiantiojo patirties duomenimis - paskirais natiiraliais objektais ar kultiiros produktais, abstraktiomis idejomis arba ir vienais, ir kitais. Paskesniy
h
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pakopy ativilgiu tai jau yra preliminari, reflektuojama arba nereflektuojama veikiantiajam reikSmingy vertybiy atranka. Antroji pakopa, kuriq iSskyreme
ankstesniame aptarime, yra vis akivaizdesne nejvardintos problemos, susijusios su Sia patirtimi praktiSkai ar teoriSkai, nuojauta. Tretiqjq pakopq charakterizuoja vis tikslingesne instrumenty ir metody,
kuriais tikimasi problemq iSsprqsti, atranka bei
vartojimas. Ketvirtoji pakopa ienklina naujo kultiiros produkto - techninio objekto ar sistemos, mokslines teorijos - susiformavimq ir sykiu galutini
problemos iSsprendimq6.
PanaSus modelis biidingas ir kitiems kuriamiesiems veiksmams. Tapytojas susidomi peizaiu ar
imogaus figiira; lyrinis poetas sukaupia asmenini (3
emocini patyrimq; dramaturgas aptinka jdomiy
imoniy socialines sqveikos fakty. Toks suinteresuotumas galiausiai jsisqmoninamas kaip neiSsprqsta estetine problema, pvz., peizaio a r imogaus
figiiros tapytojas atranda tokius spalvy ir formy
derinius, kurie, jo turimomis iiniomis, iki to1 tapyboje nebuvo panaudoti; poetas suvokia, kad jo
emocinis patyrimas niekad nebuvo adekvatiai iSreikStas lyrikoje; dramaturgas supranta, kad jo
pastebetos socialines biisenos ir sqlygos ankstiau
nebuvo dramatizuotos. Problema - kaip visa tai
pateikti estetinemis priemonemis. Tapytojas ar
poetas gali susidometi savo pirmtaky kuriniais ir
pamatyti ankstiau nepastebetus jy estetinio modelio
triikumus bei privalumus; tuomet problema ta, kaip
naujajame modelyje paSalinti senojo triikumus ir
perimti privalumus. Estetinq problemq galima
iSsprqsti tiktai sukuriant naujq meno kiirinj; tai
reikalauja atsirinkti ir metodiSkai pasinaudoti instrumentais (dailininko atveju tai drobe, pieitukas,
daiai, teptukai, peilis, poeto - iodiiai), kuriais
originaliis menininko patirties duomenys laipsniSkai
susintetinami j estetinq sistemq, potencialiai atsi-

Salia konkreEiy iSradimy ar atradimy apraSymy biografijose, autobiografijose, technikos ir mokslo istorijose, apie Sias dvi kuriamqjy
veiksmy niSis igspausdinta daug apibendrinamqjy darby. TaEiau Siy veikaly turinys gana skirtingas. Beveik visuose galima rasti
lyginamqjy paties kiirybinio proceso apibendrinimy, pvz.: Piraud J. Invention, Paris, 1928; Paulhan F. Psychologie de /'invention,
Paris, 1930; Bouthol G. L'Invention, Paris, 1936 (iSradimo sqvoka Eia apima technikos iSradimus, mokslinius atradimus ir tai, kqjis
vadina "morales iSradimaisW);Gregory Sir R. Discovery, New York: Mcmillan, 1929; Porterfield L. A. Creative Factors in Scientific
Research, Durham, N. C . : Duke University Press, 1941. Kiti autoriai siekia paaiSkinti reikSmingy iSradimy bei atradimy prigimti,
pasitelkdami konkreEiy asmenybiy gyvenimo lyginamuosius tyrinejimus: Candolle A. de. Histoire des sciences et des savants depuis
der1.r siecles, 1885. Pastarasis pradejo Sios krypties tyrinejimus, prieidamas prie tam tikw iSvady. Veliau kai kurias iS jy, greiEiausiai
nepriklausomai, pateike Wilhelmas Ostwald. Grosse MCinner, 2d ed., Leipzig, 1910.
KiirybiSkumui skirti darbai mene ir literattiroje paprastai maiiau objektyviis ir sistemiiki nei lyginamieji techniniy iSradimy bei moksliniy atradimy tyrinejimai - galbiit todel, kad dauguma Sios kulmros srities mokslininkq yra kritikai ir estetikos filosofai, o ne tyrinetojai teoretikai; pabreidami meno produktq unikalumg jie prieitarauja iSvadoms apie veiksmus, kurie tuos produktus sukuria. Vis delto
esama ne vienos reikimingos, nors ir gana kategoriikos, psichologines teorijos apie menini MrybiSkumq. Antai Gabriel Seailles (Essai
sur le genie daris 1 'art, Paris, 1902) mano, jog tai, kq jis vadina "genijumi", yra bendroji imogaus minties charakteristika: "Genialumas
yra imogaus savybe; skiriasi jo laipsniai, o ne prigimtis.. . Mintis yra gyvenimo tqsa.. . tai yra Mryba. .. Norint suprasti genialumg reikia
studijuoti visus Sios Mrybines galios laipsnius, visokiausius pavidalus.. ." (p. VIII - IX).
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verianCiq bet kieno kit0 patyrimui (tiesioginiam ar
netiesioginiam), kurio iki to1 nebuvo'.
Sios keturios kuriamojo veiksmo pakopos, kurias
randame lygindami autobiografinius tekstus, ne
visada issidesto tiksliai ta tvarka, kaip Cia nurodeme;
jos dainai iS dalies sutampa. Tad iSradejo susidomejimq techniniais objektais, mokslininko - teorinemis
koncepcijomis ar konkreeiais duomenimis, dailininko - peizaiu, drarnaturgo - socialine situacija gali sukelti neiSspresta technine, teorine, estetine problema. Si dar neiSsprqsta problema gali iSkilti jau po to,
kai technikas pradejo taikyti esamas priemones,
kurios, anksCiau buvusios veiksmingos, netiketai tq
veiksmingumq praranda; arba po to, kai mokslininkas jau apdorojo empirinius duomenis pagal
esamq teorijq ir netiketai pamate, kad jie teorijos
nepatvirtina; arba po to, kai dailininkas pradejo
tapyti peizaiq ir pastebejo, kad jame triiksta estetiSkai reikSmingy elementy.
Instrumentai ir metodai problemai iSspresti gali
biiti pasitelkiami anksCiau nei tiksliai suformuluojama
pati problema arba gali jtakoti kitokj jos formulavimq.
Sitaip mokslininkas kartais pradeda taikyti tikslesnius
tyrinejimo metodus nei ankstesnieji. Tik aptikes naujy
fakty jis gali suprobleminti ankstesnes iivadas. Lyrinis
poetas gali pradeti nuo grynai formaliy ritmo bei
melodijos dalykq (E. PO teige Sitaip rases savo "Varnq") ir tik veliau 1aipsniSkai apsisprqsti, koks bus
emocinis jo eileraSCio turinys. Prie tikslingo instrumenty bei metody pasirinkimo ir vartojimo gali biiti
prieita tik po keleto nesekmingy bandymy iSsprqsti
problemq rizikos ir galimy klaidy keliu, kuriuo eina
dainas iSradejas ar menininkas. Galutinis problemos
sprendimas gali paaiSketi anksCiau nei tiketasi;
dailininkas kartais neuibaigia paveikslo kaip buvo
sumanqs, o baigia darbq, netiketai iSvydqs, kad
pasieke originaly estetinj efektq. Artejant problemos
sprendimui, gali netiketai iSkilti naujy problemy,
lemianCiy veiksmo pokyEius. TaCiau visa tai tera
Salutines galimybes, kurios nesugriauna bendrosios
kuriamojo veiksmo schemos.
Akivaizdu, jog Sios tikslo forrnavimosi ir jgyvendinimo eigos nejmanoma perskirti i dvi dalis: ividinj,
subjektyvy mqstymo procesq prieS veiksmq ir iSorinj,
objektyvy veiksmo atlikimq. Tokia perskyra reikSty,
pirma, kad kai idealines kultiiros produktas veikianCiojo sukuriamas ir jau egzistuoja kaip jo patyrimo
d w m u o , kol kas netapqs kity patyrimu, visq Sis

produkto sukiirimo eigq turetume laikyti ne realiu
aktyviu veikimu, o tik planavimu biisimo veikimo,
kuris prasides tik tuomet, kai veikiantysis imsis
simboliSkai perteikineti jo turini ir reikSme kitiems.
Tokiu budu eileraStis, dar neiSspausdintas, o tik
perskaitytas auditorijai, neatliktas muzikos kiirinys
(pvz., Bethoveno velyvieji kiiriniai, paraSyti, kai jis
jau buvo kurCias), filosofine ar moksline teorija, su
kuria autorius dar nesupaiindino kity filosofy ir
mokslininky, biity laikomi nerealiais, objektyvios
egzistencijos neturintiais dalykais ir realumq jgyty
tik pasidarydami iinomi kitiems.
Antra, kai veikiantysis, atlikes pirmuosius regimus pokyCius savojo veiksmo objekty ativilgiu, sustoja nebaiges Sio veiksmo, kai pradeda veikti iS
naujo, galbiit dar kartq sustoja ir imasi veikti vel
kitaip, mes turetume visa tai laikyti skirtingais
veiksmais, visiSkai ignoruodami tq faktq, jog Sie
sustojimai ir pradejimai iS naujo tik patvirtina
mqstyrno tqstinumq veiksmo rnetu ir padeda formuotis bei iSrySketi veikianCiojo tikslui, nes leidiia
rasti biidq, kuriuo tas tikslas gali biiti jgyvendintas.
Kai dailininkas kaikelintq kartq iS naujo tap0 savo
peizaio ar portreto fragmentus, kai iSradejas kaskart
atlieka bandymus su jvairiausia technika, kai mokslininkas vienq po kit0 daro keletq skirtingy eksperimenty, tai nereiSkia, kad jis vis keiCia savo tikslq
ir Siam tikslui griebiasi vis naujy priemoniy, bet kad
tolydiio randa naujy galimybiy jgyvendinti tikslq,
kuris, iS pradiiy neapibreitas ir nenumatytas, tampa
vis labiau apibreiiamas ir numatomas, nes kai kurios
galimybes patikrinus atkrinta, kol galiausiai lieka
viena, iilaikiusi visus bandymus.
Kuriamieji veiksmai kaip bendrojo
tip0 iSraiSka
Tai, kad esama panaSaus kuriamyjy veiksmy
dinaminio modelio jvairiose kultiiros srityse, pripaijsta gana daug tyrinetojy, nors paties modelio
sampratos pastebimai skiriasi. Tarkim, psichologo
C. Spearmano bandymq iSanalizuoti kurybiSkumq
kaip psichologinj procesq ir suformuluoti keletq
labai paprasty kokybiniy ir kiekybiniy desningumy
palyginkime su kultiiros teoretiko P. Sorokino lyginamqja kiirybiSkumo, kaip kultiiros proceso, studijas .
Daugumq kiirybingumo teoretiky stipriai veike
populiari senojo herojy kulto ideja, jog tokie kuria-

Plg., Spearman Ch. E. Creative Mind, New York: Appleton, 193 1 , I11 ir I V skyriai; Sorokin P. Society, Culture and Personality, New
York: Harper, 1946, 35 - 37 skyriai.
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mieji veiksmai, kokius matome jiymiy imoniy
biografijose, sudaro atskirq klasq, kurios negalima
lyginti su visais kitais imoniy veiksmais; tai esq
"didieji" imones, apdovanoti kiirybine galia, kuri
paprastai vadinama " g e n i a l ~ m u ir
' ~ kuri neduota
"paprastiems", "eiliniams" imonemsg. Tokia kuriamyjy veiksmy tyrinejimo nuostata neatskiriamai
susijusi su poiiiiriu i kiirejus kaip i aukStesnq imoniy
riiSj, o tai iSkelia keletq ginCytiny momenty.
Pagrindinis klausimas yra jgimty biopsichologiniy
faktoriy ir sociokultiiriniy faktoriy santykine reikSme individualaus kiirybiSkumo prigimCiailO. TaCiau
tie mokslininkai, kurie pripaijsta jgimtq genijaus
pranadumq, nesutaria, ar tai sugebejimy laipsnio, ar
prigimties esmes pranaSumasl1. Negana to, siekiantys kurianCiyjy asmenybiy bendrojo apibiidinimo
turi ieSkoti vidurio tarp grieitai individualistinio
poiiiirio j kiirejq kaip unikaliq nelygstamq asmenybq
ir visuotinesnio poiiiirio, ieSkanCio esminiy panaSumy tarp didiiyjy imoniy ir eiliniy asmeny12.
Galiausiai tenka sprqsti klausimq apie Radestocko
ir Lombroso iSkeltq genialumo ir beprotybes rySj13.
Visy Siy klausimy turime atsisakyti ar juos atideti,
nes Cia nagrinejame ne apskritai imogaus asmenybq,
o tik imogaus veiksmus kaip ribotas, dinamiSkas
sistemas. Ir, prieSingai populiariai nuomonei, mes
randame daugybq veiksmy, kuriuos, jei turesime galvoje visq jy apimtj, galima lyginti su veiksmais,
atneSanCiais kiirejams Slovq, nors pirmqjy rezultatai
ir menkai tepraturtinty ar visiikai neprisidety prie
istorines kultiiros pletotes.
Veiksmai, kuriy rezultatai yra visiems iinomas
indelis j kultiiros augimq, yra, kaip mateme, panaSiis
todel ir tiek, kiek sqmoningas tikslas veikianCiqjy to
indelio autoriy yra sukurti tai, kas biity nauja, vertinga ir reikSminga ne tik paCiam autoriui, bet ir vi-
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siems, kas naudotysi sukurtuoju produktu. Veikiantysis iino, kad jgyvendindamas savo tikslq ir noredamas, kad jo produktas biity originalus, skirtingas nuo
ankstiau sukurty produkty, jis turi pastaruosius
paiinti; kad, siekdamas savo produkto vertingumo
pripaiinimo, turi iimanyti tokiy produkty vertinimo
kriterijus; ir kad jo produktas bus laikomas reikimingu tiek, kiek jis pades kitiems veikiantiesiems iSsprqsti savqsias problemas. TaCiau Siuos principus
atitinkantys kuriamieji veiksmai parodo tik patj matomiausiq, sistemiikq ir sqmoningq dinaminio veikimo biidq, platiai paplitusj ir pradetq tyrineti tik
paskutiniuoju metu. Galetume tarti, jog jie sudaro
"idealyji tipq", prie kurio arteja vis didesnis kity
veiksmy skaiCius. "Idealiojo tipo" sqvokq mes skolinames iS Maxo Weberio, nors ir nesutinkame su jo
teorija, kad kultiiros istorijos, ypaC moderniosios
istorijos, poiiiiriu svarbiausias idealusis tipas yra
racionaliis veiksmai, suprantami teleologine prasme.
NesuskaiCiuojama daugybe individualiy produkty kaip ir netampa jnaSais j kultiirq - todel, kad
maiai aktyviy tos kultiiros dalyviy apie juos suiino,
arba del to, kad suiinojq juos atmeta ar ignoruoja.
Tikriausiai milijonai jaunuoliy raSo eileraSEius; tiikstanCiy tiikstanCiai suaugusiyjy kuria apsakymus,
romanus ar dramas, kurie lieka neisspausdinti. Daug
kas pateikiama autoritetingiems vertintojams ir
atmetama kaip estetiSkai reikSmingo naujumo
stokojantys dalykai; kita kiiryba, nors ir su kai
kuriomis naujovemis, atmetama del to, kad nukrypsta nuo vertintojy estetiniy normy. Vis delto kai kurie
autoriai galy gale prasimuSa, nors ne visada literatiiros srityje, palikdami autobiografinius liudijimus
apie savo nesekmingq literatiirinq darbuotq. Nemaia literatiiros mokytojy yra stebejq savo mokiniy
kiirybinius bandymus. Jy atsiminimai ir stebejimai

Biita daliniy bandymy tyrineti Sios idejos istorijq kai kuriose kulMrose, pvz.: Zilsel E. Die Entstehung des Geniebegriffes, Tubingen,
1926; Thiime H. Beitrage zur Geschichte des Geniebegriffesin England, Halle, 1927. TaEiau, kiek mums iinoma, "genijaus" sampratos kilmes ir raidos visuotine istorija neparalyta.
Pirmuosius faktorius perdetai sureiklmino, pavyzdiiui, Francis Galtonas. Hereditary Genius, ir Theodule Ribot. L'Imagination creatrice. Naujesnes L. M. Termano ir jo darbo tqsejy studijos buvo taip pat grindiiamos prielaida apie nulemianti igimtq protini pranaSumrl;
ir.: Cox C. M. The Early Mental Traits of Three Hundred Geniuses. In: Studies of Genies, Vol 11, Stanford, Calif.: Stanford University
Press, 1926. Tuo tarpu Alfred Odin. Genese des grands hommes, Paris, 1893, John Fiske ir Lester Ward "auklejimq bei maitinimq"
("nurture") laike reiklmingesniu u i "prigimtf' ("nature").
Pirmajai teorijai atstovauja Termanas, gerai iinomas savo matuojamaisiais intelekto tyrinejimais; tipiikas antrosios atstovas yraNathanielis D. M. Hirschas, kuris savo veikale Genius and Creative Intelligence, Cambridge, Mass.: Sci Art Publishers, 1931, suformuluoja
tokiq iivadq: "IS imoniy padermes genijus skiriasi kaip riiiis (p. 98).
Plg. Joly H. Psychologie des grands hammes, Paris, 1912.
Genijaus kaip psichopatines asmenybes teorijos nepagjstumq yra neginEijamai irode iinomi psichiatrai Antoine REmond ir Paul
Voivenel, Le G2nie littzraire, Paris, 1913.
h . , pvz., Creative Expression through Literature. In: Creative Expression. The Development of Children in Art, Music and Dramatics,
for the Progressive Education Association, New York: Day, 1932, p. 141 - 252 ir Babcock R. W., Horn R. D., English T. H. Creative
Writ~ng
for College Students, New York: American Book, 1938.
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leidiia teigti, kad neoriginaliu ar estetiSkai ydingu
laikomo eileraSCio ar romano pilnutinis sukiirimo
aktas iS esmes nesiskiria nuo originalaus, estetiSkai
vertingo eileraSCio ar romano kiirimo14. Nes, atsirinkdamas ir sintetindamas savo kurinio mediiagq
autorius, jei tik jis nera sqmoningas plagiatorius,
paprastai yra jsitikinqs, kad tai, kas jam atrodo nauja,
bus nauja ir kitiems, nesuvokdamas, jog beveik visa,
kq jis iSreiSkia ar vaizduoja, tik atkartoja tai, kq kiti
autoriai jau iSreiSke ar pavaizdavo; paprastai toks
autorius tikisi, kad jo uibaigtas kiirinys bus estetiSkai
vertingas, nes nera pakankamai savikritiikas a r
susipaiinqs su savojo laiko kriterijais.
Plastiniai menai yra dar viena kultiiros sritis, kuri,
kaip rod0 naujieji tyrinejimai, patvirtina, jog kultiiros produktus sukuriantys veiksmai savo dinamine
eiga yra esmingai panaSiis, nors jy produktai pastebimai skiriasi originalumo laipsniu, estetine verte
(nustatoma kity) ir galutiniu reikimingumu. Daugelis meno pedagogy daro iSvadq, kad meninis talentas
yra dainas reiSkinys paauglysteje ir jaunysteje. Siuo
klausimu a5 daug kalbejausi su skirtingy tautybiy
meno mokytojais - lenkais, anglais ir amerikieciais.
Pasak jy nepriklausomy stebejimy, daugiau kaip
puse jy mokiniy turejo igimto talent0 poiymiy,
taciau dauguma atvejy jis nebuvo iSvystytas, dainiausiai todel, kad estetinius interesus iSstiime kiti
poreikiai, taCiau iS dalies ir del to, kad miisy vyraujantys mokymo metodai slopina originalumq, leisdami pastarajam reikStis tik vaikiikuose iaidimuose.
Siaip a r taip, Siy talentingy jaunuoliy veiksmai
grynajame ir taikomajame mene panaiiis j iymiy
menininky kuriamuosius veiksmus, nors ir nusileidiia pastariesiems techniniu meistriSkumu, sqmoningu originalumo siekimu ir, suprantama, iiniomis
bei suvokimu, kq iS tikryjy reiikia originalumas
praeities meniniy produkty ativilgiu15.
Lyginamieji tyrinejimai patvirtina, jog ir mediiagines technikos srityje veiksmy, pasibaigiantiy
iSradimais, schema labai daina. Siuolaikineje pramoneje ne tik daugeja iSradimy, kurie laikomi
pakankamai originaliais ir reikimingais, kad biity
uipatentuoti, t.y. vieSai pripaiinti. Kur kas daugiau
smulkiy iSradimy, palyginti nedideliy specializuoty
techniniy patobulinimy, kurie vis delto taikomi
individualioje veikloje, taip pat, galima manyti,
daugybe iiradimy (tarp jy ir labai originaliy), kurie
ignoruojami kaip techniSkai ar ekonomiSkai nenaudingi. Dainiausiai mes suiinome apie Siuos
iSradimo veiksmus, turinCius nedidelj poveikj mel5

diiagines kultiiros raidai arba neturincius jokio
poveikio, iS paiiy iSradejy autobiografijy ar biografijy. Beveik kiekvienas iinomas iSradejas, greta
pripaiinty ir jdiegty iSradimy, yra pateikes ir smulkesniy techniniy naujoviy, kurios maiai kq ar nieko
nesudomino, o neretai padarqs ir stamby iSradimq,
kuris, nepaisant savo naujumo, buvo atmestas kaip
nenaudingas. Ne viename meistry gyvenimo apraSyme kalbama apie iiradimus, kuriuos jie pritaike
savo amatui; kai kuriais, nors ir ne visais, iSradimais
pasinaudojo kiti. ISradimai - dainai originaliis, bet
nesulaukq sekmes - buvo ir yra jvairiausius profesinius vaidmenis atliekanciy individy aistra. Faktiniai liudijimai rodo, kad Siy uimirity iSradimy
veiksmo eiga panaSi i veiksmus, kurie baigesi svarbiais laimejimais. Ir jau nuo Pestalozzio laiky didejantis vaiky ir jaunuoliy techniniy interesy bei
techniniy veiksmy skatinimas ir sisteminis stebejimas patvirtino, jog Sie veiksmai, kai jie atliekami
nepriklausomai nuo mokytojy autoriteto ir kontroles, dainai yra tokie pat dinamiSki, nors ne tokie
turiningi ir organizuoti, kaip ir suaugusiy kurianCiqjy
iiradejy. Kartais jy rezultatai isties originaliis ir
praktiSkai reikSmingi.
Kalbant apie paiinimq, mokslininky biografijos
rodo, jog tyrinejimy eigagali biiti labai panaSi, nepriklausomai, ar tie tyrinejimai baigiasi nauju reikSmingu jnaSu i iinijq, ar tik patvirtina ankstesnius
apibendrinimus ir siiilo naujas iivadas, kurios atmetamos kaip nepagrjstos arba ignoruojamos kaip
moksliSkai nereikgmingos. Kai kurie tekstai apie
pirmojo atvejo nesekmingas mokslininky, kurie
veliau iSkilo, pastangas leidiia teigti, kad skirtumus
tarp paskesniy ir ankstesniy rezultaty nuleme
platesnis ir nuodugnesnis susipaiinimas su ankstesniy tyrinejimy rezultatais arba paiangesne duomeny
atrankos, fakty, stebejimo, iivady formulavimo ir
tikrinimo metodika; taciau visa veiksmy dinamika
panaSi, jskaitant tarpusavyje neatskiriamus procesus
- rySkejantj problemos apibreitumq ir 1aipsniSkq
artejimq prie jos iisprendimo.
Daugeli mety savo studentus - bakalaurus ir magistrantus - aS skatinau biiti ne pasyviais iiniy kaupejais, bet aktyviais mokslininkais, besiveriianCiais j
naujus atradimus. Atskirai konsultuodamas kiekvienq studentq, aS stengiausi iSsiaiSkinti student0 interesy ratq destomo kurso ribose. Paprastai tame interesy rate atsirasdavo sociology dar neiStirty a r
nepakankamai iStirty dalykq, biidavo galima suabejoti
ankstesniy tyrinetojy teoriniy iSvady pagrjstumu. Bet

Plg. Creative Expression through Art, op. cit., p. 13 - 66, k a ~kuriq schemq ir samprotavimq taip pat pateikia Josephine Murray ir Effie
Bathurst. Creative Ways for Children f Programs, New York: Silver Burdett, 1938.

Sociologijos istorija
kuriuo atveju studentui jtaigodavau, kad esama dar
neiisprqstq problemq, kuriq jis galetq imtis. Jei
studentas biidavo pasirengqs tai daryti, patardavau
jam sociologineje literatiiroje ieSkoti teorijq, susijusiy
su jo interesq sritimi ir susipaiinti su prieinamais
faktines mediiagos Saltiniais. Toliau jam biidavo
siiiloma tiksliau apibreiti problemq (pageidautina
auditorijoje) arba aptarti galimus jos sprendimo
biidus; kitais atvejais, jei jis pasimesdavo, problemos
jvardyti nesugebedavo ir nebeiinodavo, ko griebtis,
jam biidavo rekomenduojama apraSyti ir paaiSkinti,
kaip jis priejo iki tokios biisenos. Pastaraisiais atvejais,
kai problema pagaliau pasidarydavo aiSki, tyrinejimo
rezultatai paprastai biidavo originalesni.
Mano pastangos skatinti nepriklausomus tyrimus
daugiau ar maiiau pavykdavo bent su puse studentq;
sekmes atveju visa studento intelektualinio veikimo
eiga pasireikSdavo tuo paEiu kiirybinio mqstymo tipu,
kuris biidingas ir visiems iymiems mokslininkams,
nors (del riboto laiko ir galimybiq) studento Saltiniai
biidavo neiSvengiamai siauresnes apimties, tyrinejimas ne toks nuoseklus metodiniu poiiiiriu, o iSvados
ne tokios jtikinamos. ManyCiau, kad, netgi turint
galvoje Siuos ribotumus ir triikumus, bent dvideiimt
penki procentai man0 buvusiy studenty paraiyty
monografiniy tyrinejimq sudare tegu palyginti ir
nedidelj, tatiau realy jnaSq j sociologijq; daugelis iS
jq pravers ir bus cituojama biisimuoseveikaluose. Kai
man nepavykdavo jtikinti studentq, kad elgtqsi kaip
tikri mokslininkai, tik retais atvejais tai buvo galima
paaiSkinti nesugebejimu nepriklausomai mqstyti.
Dainiausiai studentai arba nenoredavo skirti savo
tyrimui pakankamai laiko ir pastangq, arba stengdavosi iSvengti visq problemq, kurios neturi gatavo ir
aiSkaus sprendimo - pastarqjq tendencijq dainai
skatina ir jtvirtina miisq Svietimo sistemos modelis,
paremtas egzaminais ir klasiq gradacija.
Si palyginti plati sritis veiksmq, kuriais sqmoningai
siekiama visuose kultiiros baruose sukurti kq nors
nauja ir vertinga, kultiiros istorijos akiratyje pasirode
visai neseniai. TaEiau jie rodo, kad kiirybiSkumas nera
iSskirtine didiiyjq imoniq maiumos galia. Kiekvienas
sqmoningas imogus, gebantis atlikti veiksmq, empirinj pasaulj gali praturtinti naujovemis. Paprastai
tokios naujoves laikomos perdem nereikSmingomis ar
nepakankamai vertingomis, kad sudomintq ir kitus;
todel jos greitai iSnyksta iS istorinio imogaus patirties

.
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akiratio. Taip atsitinka beveik su visais vaikq ir
jaunuoliq atradimais, gimstantiais iS jq aktyvaus
patyrimo duomenq.
Maia to, netgi moderniose visuomenese, kur
kultiirinis kiirybiSkumas pripaijstamas labiau nei
kada nors anksEiau, naujovems nepalyginti dainiau
uikertamas kelias arba jos slopinamos, o ne skatinamos. Uitat turime gausybq veiksmq, kuriq baigtis
aiSki nuo pat pradiiq. Tai veiksmai, kuriais paremtos
tiek teleologine, tiek deterministine teorijos.

Mkgdiiojamieji ir iproEio veiksmai
zrnogaus veiksmai jgyja teleologiSkumo, t.y.
pasiekia tq rezultatq, kuriuos veikiantieji apibreiia
iS anksto, tokiu mastu, kokiu Sie veiksmai sqmoningai megdiioja ar atkartoja ankstesnius kity
veikiantiyjq veiksmus.
Vis delto grieitai skirti atgaminamuosius (reproductive) ir originalius kuriamuosius veiksmus nera
Iengva. Su Sia problema akivaizdiiai susiduriame
skaitydami aktoriq, dainininkq, koncertuojantiq
muzikantq, orkestro dirigentq biografijas ir autobiografijas. Lyginant su dramaturgais ir kompozitoriais,
jy veiksmai atrodo veikiau atgaminantys, o ne originaliai kuriamieji. Aktorius neparaio naujo vaidmens, o dainininkas ar dirigentas nesukuria naujo
muzikos kiirinio; jo novatoriikumo galimybes ribotos. TaEiau visa veiksmo eiga, pradedant momentu,
kai aktorius (nesvarbu prieiastis) susidomi konkreEiu vaidmeniu, kompozitorius konkretiu kiiriniu, ir
baigiant vieSu spektakliu ar kiirinio atlikimu, savo
raida ir 1aipsniSku tikslo jgyvendinimu yra tapati
dramaturgo ar kompozitoriaus veiksmui. Aktorius,
pasirenkantis vaidmeni, ar dirigentas, nusprendiiantis parengti kiirini su savo vadovaujamu orkestm, negali iS anksto iinoti, kaip jis visa tai galiausiai
igyvendins. J o sprendimas reiSkia, kad imamasi
sprqsti problemq, dainai labai sudetingq. Koks
geriausias Sio vaidmens ar Sio kiirinio atlikimo
biidas? ISsprqsti Siq problemq galima tik laipsniSkai,
iingsnis po iingsnio, numatant tolesnj iingsni,
jvertinant keletq galimybiq, atmetant vienas ir
pasirenkant kitas, kol randamas tinkamiausias
biidas, atitinkantis autoriaus estetines nuostatas.
Nors aktorius ir dirigentas nesukuria nebiito
vaidmens ar kiirinio, jq atgaminamoji veikla yra

Pastamoju rnetu rnCgdiiojarnuosius veiksmus tyrineja ir psichologai. Paprastai jie pradeda, o kartais ir baigia paprasEiausiomis, rnaiiausiai
sqrnoningornis rnegdiiojirno formornis, bfidingornis vaikarns ankstyvoje vaikysteje. Tuornet pagrindine psichology problerna - atskirti
tikslingus rnegdiiojamuosius procesus nuo instinktyviq potraukiq bei reakcijq. Paul Guillaume (L'lmitation chez I'enfant, Paris,
1925) pateikia gana gerq Sios srities lyginarn4q analize. Jis pradeda nuo to, kas, jo nuomone, galetq biiti vadinarna "instinktu" arba
"refleksu" - "kiekviena instinktyvi reakcija i vidini ar iSorini postiirnr (p. 1 - 2). 0 baigia "pilnutiniu mCgdiiojirnuW,kai "ima veikti
rnegdiiojanti sqrnone, susiformavusi savGi ego pagal kitus irnones ir jq veiksrnus" (p. 137).
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kiirybine, nes naujai papildo dramaturgo ar kompozitoriaus kurinio turini bei prasmq. Tuo galime jsitikinti palyginq Sitokj veiksmq su aktoriumi ir muziku,
kuris, atlikdamas vaidmenj ar kiirini, megdzioja kito
aktoriaus ar muziko atgaminamqji veiksmq.
K~ltiirology'~
- visy pirma Gabrielio Tarde'o vartojama "megdiiojimo" (imitation) sqvoka reiSkia,
kad megdiiojantysis ne tik tikisi rezultato, panaSaus
j ankstiau kity originaliai sukurtqjj, bet ir siekia
atkartoti visq originalaus veiksmo eigq. ISties daugeliui megdiiojanCiyiy svarbus ne galutinis rezultatas,
bet pats veiksmo atlikimas. Tarde'as suskirsto megdiiojimq j loginj ir neloginj, kuris iS dalies grindiiamas skirtumu tarp ty atvejy, kai individai
megdiioja kity veiksmus iS esmes del to, kad laiko
pastaryjy rezultatus vertingais, ir atvejy, kai kity
veiksmai imituojami iS esmes todel, kad tie kiti
laikomi pranaSesniais ir pasirenkami kaip elgsenos
pavyzdiiai. TaCiau abiem atvejais megdiiojantysis,
iinantis pasirinkto pavyzdinio veiksmo rezultatq ir
buvqs to veiksmo liudininku, gali iS anksto apibiidinti
savojo veiksmo tikslq ir iS anksto pasirinkti priemones, kuriomis jis ketino Sio tikslo siekti. TaCiau net
ir toks, sqmoningai sumanytas kaip megdiiojamasis,
veiksmas gali biiti laikomas teleologiniu tik po tam
tikro mokymosi periodo. 0 mokymasis sqmoningai
megdiiojant, skirtingai nuo esamy iiniy palaikymo,
yra tikslinga ir dinamiika veikla. Jos trukrne priklauso nuo keleto veiksniy - ypat nuo veiksmo, kuri
besimokantysis imituoja, sudetingumo ir jo naujumo
ankstesniojo aktyvaus patyrimo ativilgiu17.
Suprantama, megdiiojimas suponuoja suinteresuotumq kito kieno veiksmu, kurj individas stebejo,
jsimine ar jsivaizdavo. TaCiau toks suinteresuotumas
ne visuomet baigiasi megdiiojimu. Suinteresuotas
individas gali netureti realiy ketinimy atlikti dominantiveiksmq, o tik jsivaizduojamai atkartoti ji, susitapatindamas su veikianeiuoju ir perimdamas jo
santykj su vertybemis bei atliekamais pokytiais. To&
jsivaizduojamq atkartojimq galima pavadinti "pava"

:

duojamuoju dalyvavimu" kit0 veiksme. sitaip elgiasi
besiiavintis paveikslu iiiirovas, kuris, pats nebudamas tapytojas, prisimena ar jsivaizduoja, kaip
paveikslas buvo sukurtas, ar aistringi futbolo sirgaliai, stebintys iaidejy pasirodymq.
Megdiiojimas iS tiesy vyksta tik tada, kai pavaduojantysis realiai imasi atlikti kartotinj veiksmq,
siekdamas jo panaSumo j ankstesndi pavyzdj. Atlikdamas tokj veiksmq, megdiiojantysis paprastai
suvokia savo liikestiy neiSsipildymq, mato, kad jo
veiksmo eiga nuk~ypstanuo to, kq jis nori atkartoti
ir kad gaunamas rezultatas nepanaius j besilygiuojamq originalq.
Tokie pirmieji jspudiiai budingi kiekvienam
qmoningam besimokanciajam, kai jis neturi veiksmo eigq kontroliuojanCio mokytojo. PO pirmosios
nesekmes bandydamas megdiioti dar kartq, jis
suproblemina uiduoti savo aktyviosios patirties
poiiiiriu, lygindamas jq su aktyviaja patirtimi kito
veikiantiojo, tapusio pirmojo pavyzdiiu. Kol mokosi, besimokantiojo tikslas yra daryti taip, kad kiekviena jo atliekamo veiksmo pakopa sutapty su
pasirinktu pavyzdiiu; nors pasirinkdamas megdiiojamqjj veiksmq, jis daugiau maiiau apibreitai nusprende, kokio siekia tikslo, ir mane iinqs, kokiomis
priemonemis galima ji pasiekti, dabar jis jauCiasi vis
tiek nesqs tikras, kaip geriausiai pasinaudoti priemonemis ir pasiekti tikslq.
Tik mokymuisi pasibaigus (su mokytojo pagalba
ar be jos) jis gali jvykdyti veiksmq jau be to minties
darbo, kurj atliko mokydamasis. Tokiu atveju jis
susiduria tik su pradine problema - ar atlikti toki
veiksmq konkreciu laiku ir aplinkybemis. Teigiamai
iisprendqs Siq problemq ir nusprendqs daryti tai, kq
i i n o busiant reikalingu daryti norint pasiekti iS
anksto apibreitq rezultatq, jis nustato tikslq ir tikisi,
kad daugiau problemy neiikils. TaCiau ir tuomet jy
gali atsirasti, jei atliekant veiksmq netiketai jsiterpia
nauji veiksniai; tada veikiantysis gali vel apgalvoti ir
pakoreguoti savo tikslq.

Psichologijos istorijoje "mokymosi" sqvokai buvo teikiamos skirtingos, dainai prieitaringos reikimes, susijusios su ivairiomis ontologinemis imogaus prigimties koncepcijomis. Plg. Bode B. H. How We Learn, Boston: Heath, 1940, ir Fletcher J. M. Psychology in
Education, New York: Doubleday, 1934, sk. V R.
Nesileisdami i ontologinius klausimus, noretume apriboti Bios sqvokos reikime tik tarn tikra fenomeny kategorija. Pirma, mes nematome pagrindo i tq paEiq sqvokq itraukti (kaip Watsonas ir Thordike'as) naujq sqlyginip refleksq formavimo psichologinius procesus,
patvirtintus eksperimentiniais gyviinp elgsenos stebejimais, ir tikslingq mokymqsi, siekiant atlikti naujus sqmoningus veiksmus. Antra,
jei "mokymosi" sqvoka suprantama tik kaip sqmoningi procesai, ji netureN apirnti jsiminimo, nes pastarasis (nors ir bndamas naujq
veiksmq iSmokimo sqlyga) anaiptol ne visada baigiasi veiksmq atlikimu. TreEia, veiksmas, kuri veikiantysis iimoko atlikti, veliau gali
biiti kartojamas arba nekartojamas; tik dainai kartojamas jis tampa iproEio veiksmu. Tad mokymasis dar nereiikia naujy iproEip
igijimo. Ketvirta, nors spontaniikas mokymasis be mokytojp ir mokytojp visiikai kontroliuojamas mokymasis daug kuo skiriasi, vis
delto, kad ir kokie bii@ skirtumai, besimokantysis niekada nera pasyvus objektas, o visada veikiantysis, nesvarbu, ar veiksmas, kurio
jis mokosi, pasirenkamas jo paties, ar parenkamas mokytojo. Svarbu tai, jog kuo spontaniSkesnis mokymasis, tuo jis arEiau kiirybiikumo. Plg., pvz., Fletcher J. M. Op. cif.;Tuttle H. S . A Social Basis ofEducation, New York: Crowell, 1934; Cantor N. Dynamics of
Learning, Buffalo, N. Y.: Foster and Stewart, 1946.

Kaip mateme, deterministine teorija grindiiama
stebejimu veiksmy, kurie atrodo paaiSkinami ir
prognozuojarni kaip kylantys iS veikiantiojo patirties, tatiau pradedami ne jo iniciatya. Veiksmai
- sqmoningi imogaus veiksmai - arteja prie Sio tipo
ta prasme, jog veikiantysis be nenumatyty trukdymy
pakartotinai atlieka tam tikrq veiksmq, kuri jis galejo
iSmokti megdiiodamas ar iS pradiiy atliko nesqmoningai. Kartojimas suforrnuoja @rot?.Iprotio veiksmas skiriasi nuo teleologinio tuo, jog nera sqmoningai probleminamas. Pakartotinai nusprqsdamas esamomis aplinkybemis atlikti veiksmq, panaiy i ankstiau atliktqjj panaSiomis aplinkybemis, veikiantysis
atsiivelgia i panaSiy aplinkybiy kartojimqsi, leidiianti pradeti panaSy veiksmq kaskart maiiau ji apgalvojant. Galy gale jprotio veiksmas gali biiti traktuojamas kaip nereflektuojamas atsakas i stimulq.
TaCiau nereflektuojamas nera tas pat, kas nesqmoningas. Jei jprotio veiksmas susiduria su kliiitimis,
veikiantysis, jvertindamas nenurnatytq problemq,
parodo savo ligtolinio veiksmo sqmoningumq, o pats
veiksmas iS nereflektuojamo tampa reflektuojamu.

***
Tad jvertinus empirinius duomenis, gautus stebint
sqmoningus imoniy veiksmus, pasirodo, kad kuriamieji, atkuriamieji (megdiiojamieji) bei iprotio
veiksmai labiausiai skiriasi savo tiksly formavimusi.
Viename pakraStyje turime kuriamuosius veiksmus,
kai tikslas nenusistovi iki veiksmo pabaigos. Kitame
pakraityje matome iprotio veiksmus, kur tikslas
aiSkus nuo pat veiksmo pradiios. Tarp Siy pakraSCiy
atsiduria megdiiojamieji veiksmai, kuriy tikslas
nusistovi pirmoje veiksmo puseje ir lieka nepakitqs.
Kitaip pasakius, per pirmqiq kuriamojo veiksmo dalj
IaipsniSkai iSrySkeja problema, kuri iki veiksmo
pabaigos nera visiSkai Esprendiiama; rnegdiiojamajame veiksme su problema susiduriama patioje
pradiioje ir per pirmqq veiksmo dali nulemiamas
jos sprendimas; iprotio veiksmo atveju problema ir
jos sprendimas tampa apibreita, kol susiformuoja
jprotis, ir Sis problemos apibreitumas savaimingai
perimamas ir iSlaikomas.
Suprantama, tai laipsnio, o ne riiSies skirtumai;
kuriamieji, megdiiojamieji ir jproeio veiksmai yra
biidingi tipai, o ne savarankiSkos klases. Lyginamoji
kuriamyjy veiksmy, kaip dinamiSky sistemy, analize leidiia geriausiai atskirti sqmoningus imogaus
veiksmus, sudarantius bendrqjq kultiiros reiSkiniy
kategorijq, nuo organiSko elgesio, priklausantio
gamtos reiSkiniams - Stai kodel mes renkames kuriamuosius veiksmus, kaip geriausiai imoniy veiks-

mus reprezentuojanti tipq, ir lygindami su Siuo
pagrindiniu apibiidiname likusius du tipus. Kai
biologams prireike aiSkiai atskirti organinius reiSkinius nuo neorganiniy, jie taip pat pasirinko labiausiai
iSsivystiusias organines sistemas (aukStesniuosius
gyviinus), nepaaiSkinamas vien chemine sandara ir
fiziniais procesais, kaip geriausiai atitinkantias
pirmosios kategorijos tipus.
Kas sieja miisiSkq imogaus veiksmy tipologijq ir
sisteminq taksonomijq, t.y. veiksmy skirstymq i
klases ir poklasius pagal panaSumus ir skirtumus,
iaikomus svarbesniais nei miisy iiskirtqjy trijy tipy
panaiumai ir skirtumai, su kitais tipais? Atsakymq i
Si klausimq turime atideti. Noredarni parodyti
skirtumq tarp tipy ir klasiy, Siuokart pasitikime
sveika nuovoka. Imkime dvi veiksmy riiSis: eileraStiy
raSymq ir techninj jrankiy gaminimq. Jy skirtumas
nepalyginti akivaizdesnis nei skirtumas tarp originalaus eileraStio raSymo ir raiymo megdiiojant
kieno kit0 eileraiti; ar tarp pirmojo pagaminimo
jrankio, kuri iirado pats gamintojas, ir pagaminimo
kaikelintq kartq jrankio, kurj iirado kas nors kitas.

Destruktyviy veiksmy klausimas
Savqjq euristine veiksmy sampratq mes visy
pirma grindeme kuriamyjy veiksmy analize ir jy
lyginimu su megdiiojamaisiais bei jprotio veiksmais.
0 kaip su tais veiksmais, kurie yra tiesiogine kuriamqjy veiksmy prieSybe ir kurie, uiuot tikslingai kiire
naujas, ankstiau neegzistavusias vertybes, tikslingai
griauna esamas vertybes ir sqmoningai paSalina jas
iS imoniy patyrimo? Tokius veiksmus galima pavadinti "destruktyiais". Si sqvoka netaikoma gamybiniams, ypat technines sferos veiksmams, kurie
dainai reikalauja dalinio materialiniy vertybiy
sunaikinimo. Reikia skirti tuos atvejus, kai naikinamos vertybes, kurios veikiantiojo akimis yra
negapios. Naikinimas gyviiny ar augaly, laikomy ne
tik nenaudingais, bet ialingais; imogiSkumo prieSy
nuiudymas; naikinimas materialiy produkty, kuriuos tie prieSai naudoja agresyviais ar savigynos
tikslais; Salinimas visy kultiiros produkty, kurie
laikomi piktavaligkais, amoraliais, pavojingais,
trukdaneiais. Visa tai - mums paijstami racionaliy
destruktyiy veiksmy pavyzdiiai.
Kai kuriuos iS jy aptarsime ir palyginsime veliau,
ypa? tuos, kurie susijq su tarpgrupiniais konfliktais.
Matysime, kad Siy veiksmy, kad ir kaip jie skirtysi
nuo miisy nagrinetyjy, analize nelietia miisy iSvady
apie sqmoningy imogaus veiksmy dinamiSkq eigq.
IS pirmo ivilgsnio, destrukcija, palyginti su konstruktyvia veikla, yra elementari. UimuSti imogy, be
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abejo, paprasCiau nei gydyti jj susirgus ir nepalyginti
primityviau u i tq konkreCiq veiksmu jvairovq, kurios
prireikia ugdant ir kulturinant imogu nuo kidikystes
iki brandos. Per paskutiniji karq d a u a b e bainytiy,
biblioteky, muziejy, kuriu kiirimas pareikalavo ilgy
mety, buvo kone akimirksniu sunaikinti. ISradus atomine bombq, vienas asmuo per kelias minutes gali
sugriauti miestq, kuri tiikstantiai imoniy state ne
vienq amiiy.
GreiCiausiai del Sio paprastumo jspiidiio destruktyviis veiksmai dainai aiSkinami prieiastinio determinizmo principu. Tarkim, socialdarvinistai, taikydami biologinq "kovos u i bivj" teorijq imoniy Santykiams, bande paaiSkinti destruktyvius imogaus
veiksmus karo metu, laikydami juos instinktyvia
antagonistine reakcija i specifini kity imoniy elgesi.
Netgi dabar karo prieiasCiy meginama ieSkoti tokiuose procesuose kaip gyvybines erdves poreikis,
konkurencine kova del egzistencijos sqlygy ir pan.
Atidiiau paivelgq i visq racionalaus destruktyvaus veiksmo eigq jsitikinsime, jog jis anaiptol nera
paprastas. zmogaus uimuSimo ar materialaus objekto sunaikinimo veiksmai vartojant fizinius jrankius paprastai tera tik viena, nors galbiit ir lemiama,
pakopa sprendiiant problemq, kuri galejo iSrySketi
kur kas anksCiau ar dar ilgai likti galutinai neiSsprqsta po jvykdyto veiksmo. ISties, kartais vienas
individas nuiudo kitq fizinese grumtynese, neturedamas jokiy iSankstiniy tiksly ar ketinimy; tokiu
atveju nuiudymq galima laikyti paprasta reakcija j
kito individo elgesj ir aiSkinti jj psichobiologineje
plotmeje. Tatiau tuomet, kai sqmoningas tikslas
uimuSti imogy formuojasi dar iki fiziniy grumtyniy
arba jgyvendinamas be fizines kovos, tikslo formavimasis apima jvairias teigiamas vertybes, kurioms,
veikiantiojo nuomone, kito imogaus buvimas kenkia
ar kelia pavojy. Tad nuiudymo veiksmo nejmanoma
paaiSkinti ar numatyti, neiStyrus Siy vertybiy ir
veikianciojo motyvy bei jy sqrySio su kitu imogumi;
juk yra daug jvairiy problemy, kuriy visiSkas ar
dalinis iSsprendimas paskiry veikianCiUy siejamas su
imogaus nuiudymu. Visa tai gerai iinoma krimi-

nologams, ypaC tiems, kurie lyginamuoju budu
tyrineja imogiudystes veiksmus kultiiriSkai nevienalytese visuomenese ar kultiiriSkai skirtingose tos
patios visuomenes grupese ir klasese. Atidiiau
pasigilinus, kaip formuojasi sqmoningas tikslas dar
prieS tarpgrupinj karq ir jo metu, paaiSkes, kad
prieSy iudymas ir jy kultiiros produkty naikinimas
laikomas bent jau daliniu problemy sprendimu dainai labai seny problemy, apimantiy ne tik individualias, bet ir bendrqsias visos grupes vertybes.

Padarykime Sios lyginamosios veiksmy, suprantamy kaip sqmoningi imogaus veiksmai, apivalgos
hipotetiniy rezultaty santraukq. 1 Siq sqvokq mes
jtraukiame tik tuos veiksmus, kuriuos atliekantys
asmenys ibgyvena, atsirenka ir jvertina savo veiksmy
duomenis ir, siekdami norimy pokyCiy, inicijuoja
realiq Siy duomeny sqveikq. Taigi veiksmas yra dinamiSka kintanCiy vertybiy sistema, kuriq reikia tyrineti kaip atlikimo vienovq. Laikantis tokio poiiurio,
veiksmq sudaro tikslo susiformavimas ir jo jgyvendinimas. Kad ir koks biity tikslas ir kada jis susiformuoty, jo jgyvendinimas negali biiti atskirtas nuo
formavimosi. Tikslo formavimasis nulemia jo jgyvendinimo krypti. Tai bendra visiems imogaus
veiksmams.
Turedami galvoje kultiiros moksly paiangq, kuriq
padare sisteminiai imogaus veiksmy tyrinejimai,
mes teigiame, kad visi veiksmai, kaip ribotos sistemos, gali biiti analizuojami ir lyginami sykiu su
organinemis, cheminemis ir fizinemis sistemomis ir
kad iS jy lyginamosios analizes galima daryti taksonominius apibendrinimus, nuo kuriy priklauso kiti
- prieiastiniai, funkciniai, genetiniai - apibendrinimai. Metody, kuriais remiantis veiksmai apibendrinami, kritiniam nagrinejimui mes skirsime
penkis skyrius. TaCiau prieS pradedant Sj nagrinejimq
verta atkreipti demesi 4 du rimtus sunkurnus, su
kuriais tenka susidurti tyrinetojams, meginantiems
lyginti bet kokius veiksmus.
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