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PASAULINIS BESTSELERISJeigu tikėsime, kad dauguma žmonių nėra geri, atitinkamai elgsimės vieni 
su kitais. Ieškosime blogiausių savybių ir jų rasime. Kokio elgesio tikimės 
vieni iš kitų, tokio ir sulaukiame. Jeigu kalbėtume apie didžiausius mūsų 

dienų iššūkius (nuo klimato atšilimo iki mažėjančio tarpusavio pasitikėjimo), 
nepamirškime, kad visų sprendimų atspirties taškas yra supratimas,  

jog žmogaus prigimtis kitokia, nei iki šiol aklai tikėjome.  

RUTGER BREGMAN (Rutgeris Bregmanas, g. 1988 m.) – is-
torikas ir rašytojas, vienas populiariausių ir įtakingiausių Ny-
derlandų mąstytojų, patraukęs tarptautinį dėmesį raginimu 
pasaulio turtingiesiems pagaliau pradėti mokėti mokesčius. Jo 
novatoriškos idėjos apie žmonijos prigimtį ir galimybę pasaulį 
padaryti geresnį sparčiai skinasi kelią visame pasaulyje, keisda-
mos daugelio žmonių nuostatas ir skatindamos imtis pokyčių.

Žmogus yra žvėris, teigė karaliai. Žmogus iš prigimties linkęs nusidėti, 
kartojo dvasininkai. Žmogus yra beviltiškas egoistas, antrino finansinin-
kai. Vakarų kultūroje šimtmečius vyravo žmogaus tamsiosios prigimties 
pavyzdžiai ir nuostata, kad esame iš prigimties sugedę ir linkę į blogį. O 
kas, jei tokia nuostata klaidinga? Rutgeris Bregmanas knygoje „Žmonijos 
gerumas“ meta drąsų iššūkį ir, remdamasis naujausiomis psichologijos, 
ekonomikos, biologijos, archeologijos įžvalgomis, teigia priešingai: žmo-
nės iš prigimties yra geri ir labiau linkę bendradarbiauti nei konkuruoti. 
Maža to, mūsų instinktas pasitikėti kitais yra vienas iš svarbiausių žmo-
nijos evoliucijos veiksnių. Bet jeigu iš tiesų dauguma žmonių geri, kodėl 
pasaulyje tebėra tiek daug kančios? Autorius nesiekia visko suniveliuoti, 
tačiau labai kritiškai pažvelgia į istorinius įvykius, didžiąsias idėjas, moks-
linius tyrimus, į ypatingų žmonių ypatingas iniciatyvas, darančias pasaulį 
geresnį. Tuo pat metu jis neužsimerkia prieš skaudžią tikrovę. Autoriaus 
idėjos įtraukia į intelektinį nuotykį, o realūs pavyzdžiai iš žmonijos istori-
jos ir žmonių kasdienybės intriguoja ir keičia požiūrį į mus pačius.

Ši knyga supurtė mano įsitikinimus ir  

privertė naujai pažvelgti į žmonijos istoriją.

Yuval Noah Harari, „Sapiens. Glausta žmonijos istorija“ autorius
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Prologas

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Didžiosios Britanijos aukščiau
sioji karinė vadovybė išgyveno nerimo kupinas dienas. Londonui 
netikėtai iškilo pavojus. Pasak Winstono Churchillio, šis miestas 
tapo „didžiausiu taikiniu pasaulyje, milžiniška, stora ir brangia kar
ve, pririšta tam, kad priviliotų plėšrūną“1.

Kuo vardu buvo tas plėšrūnas? Adolfas Hitleris. Jeigu tauta pa
lūš nuo nesibaigiančių bombonešių antpuolių, su Didžiąja Britani
ja bus baigta. „Eismas sustos, benamiai su ašaromis akyse maldaus 
pagalbos, o miestas panirs į visišką chaosą“, baiminosi Didžiosios 
Britanijos generolas2. Milijonai piliečių bus palaužti psichologiškai. 
Kariuomenė negalės vykdyti savo pagrindinės pareigos kariauti, 
kadangi svarbiausiu darbu taps suvaldyti isterijos ištiktas mases. 
Churchillis pranašavo, kad nuo trijų iki keturių milijonų Londono 
gyventojų taps pabėgėliais.

Tie, kurie norėjo suprasti, koks pragaras gali atsiverti, turėjo at
siversti vieną vienintelę knygą: Psychologie des foules – „Minios psi
chologija“. Jos autorius, prancūzas Gustave’as Le Bonas, buvo vie
nas įtakingiausių savo epochos žmonių. Hitleris perskaitė jo knygą 
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nuo pirmo iki paskutinio puslapio, lygiai taip pat, kaip Mussolini, 
Stalinas, Churchillis ir prezidentas Rooseveltas.

Le Bonas smulkiai ir išsamiai aiškina, kas vyksta kritinių situa
cijų metu. Kaip jis rašo, beveik iš karto žmonija smunka keliomis 
civilizacijos pakopomis žemyn3. Tada žmones apima panika ir agre
sija. Taip atsiskleidžia tikroji žmogaus prigimtis.

1939 m. spalio 19 d. Hitleris paskelbė savo generolams puolimo 
planą. „Negailestingas liuftvafės smūgis, kuris palauš Didžiosios 
Britanijos valią priešintis, gali būti ir bus suduotas reikiamu mo
mentu.“4

Britai baiminosi, kad šaukštai jau po pietų. Vis dėlto dar buvo 
svarstoma galimybė iškasti po Londonu slėptuvių tinklą, tačiau ga
liausiai iš plano išėjo šnipštas. Netrukus žmonės, sukaustyti sting
dančios baimės, visai nebegalės išlįsti į viršų. Paskutinę akimirką 
už miesto buvo įsteigta pora psichiatrinių ligoninių, turėjusių teikti 
skubią pagalbą ir priimti pirmuosius nukentėjusiuosius.

Tada viskas ir prasidėjo.
1940 m. rugsėjo 7 d. 348 Vokietijos bombonešiai perskrido La

manšo sąsiaurį. Oras buvo geras. Daugybė Londono gyventojų iš
ėjo į lauką pažiūrėti į skrendančius lėktuvus, tačiau 16 val. 43 min. 
užkaukė sirenos.

Ši rugsėjo diena įėjo į istoriją Juodojo šeštadienio pavadinimu, 
o po jos prasidėjęs laikotarpis vadinamas mūšiu už Britaniją. Vien 
ant Londono per devynis mėnesius buvo išmesta daugiau kaip 
80 000 bombų. Ištisi rajonai nušluoti nuo žemės paviršiaus. Mili
jonas pastatų buvo sugadinta arba visiškai sugriauta, daugiau kaip 
40 000 žmonių žuvo.

Kaip į tai reagavo britai? Kas dėjosi, kai milijonai žmonių vienu 
metu ilgus mėnesius buvo priversti kęsti nesibaigiantį bombų lietų? 
Ar jie pasidavė isterijai, sužvėrėjo arba tapo dar blogesni?
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Aš pradėsiu nuo vieno Kanados psichiatro ataskaitos.
1940 m. spalio mėn. daktaras Johnas MacCurdy važiavo per 

Pietryčių Londoną. Jis lankė skurdžius rajonus, sunkiai nukentėju
sius nuo bombardavimų, kur kas šimtas metrų susidurdavo su griu
vėsiais arba bombų išraustomis duobėmis. Jeigu žmonės kur nors ir 
turėjo panikuoti, tai ta vieta buvo būtent čia.

Štai, kas įstrigo psichiatrui į atmintį po to, kai užgaudė oro pavo
jų skelbianti sirena:

Maži berniukai liko žaisti lauke prie namo, pirkėjai tęsė savo derybas 
dėl pirkinių, policininkas su majestotišku nuoboduliu veide ir toliau 
reguliavo eismą, o dviratininkai, nepaisydami nei mirties, nei eismo tai
syklių, važiavo kaip važiavę. Kiek mačiau, nė vienas žmogus nepažvelgė 
į dangų5.

Jeigu skaitytumėte prisiminimus apie mūšio už Britaniją mėnesius, 
tikrai rastumėte parašyta, kad Londoną buvo apgaubusi stulbinan
ti ramybė. Vienas amerikiečių žurnalistas ėmė interviu iš britų su
tuoktinių jų virtuvėje. Drebant langams, jie ramiai mėgavosi arba
ta. Žurnalistas pasiteiravo, ar jie nebijo. „Oi, ne. Jeigu bijotume, ką 
tai pakeistų?“6

Akivaizdu, kad Hitleris, planuodamas kampaniją, visiškai ne
atsižvelgė į tipišką britų charakterį. Tai žmonės, kuriems apibū
dinti geriausiai tiktų jų kalbos frazeologizmas: Stiff upper lip*. Britų 
humoras. Verslininkai priešais savo sugriautas parduotuves pa
statydavo lenteles: MORE OPEN THAN USUAL. Vienos aludės 
savininkas šmaikščiai kvietė klientus užsukti: OUR WINDOWS 
ARE GONE, BUT OUR SPIRITS ARE EXCELLENT. COME IN AND 
TRY THEM7.

* Stiff upper lip (angl.) – žmogus, pasižymintis tvirtumu ir stojiškumu negandų 
akivaizdoje (vert. past.).
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Britų požiūris į liuftvafės bombardavimus buvo toks pat, kaip 
į vėluojantį traukinį: tai erzina, bet gyventi galima. Visos Londo
no bombardavimo kampanijos metu traukiniai ir toliau važinėjo 
įprastais maršrutais, ekonomikai taip pat nebuvo padaryta ypač 
daug žalos. 1941 m. balandžio mėn. Didžiosios Britanijos karo pra
monės gamybą smarkiau paveikė antroji Velykų diena, kai niekam 
nereikėjo į darbą, nei mūšis už Britaniją8.

Praslinkus porai savaičių, apie vokiečių bombardavimus buvo 
kalbama taip pat, kaip apie orus: „Šiandien buvo išties karšta, ar 
ne?“9 Vienas amerikietis rašytojas pastebėjo, kad „anglai pradeda 
nuobodžiauti greičiau, nei bet kas kitas“, be to, niekas jau nebeieš
ko priedangos10.

O kaip dėl psichologinio kracho? Kur tie milijonai dvasiškai 
traumuotų nukentėjusiųjų, dėl kurių įspėjo specialistai? Jų nebu
vo niekur matyti. Savaime suprantama, nestigo nei liūdesio, nei 
pykčio. Žinoma, buvo skaudžiai sielvartaujama dėl žuvusių arti
mųjų.

Tačiau psichiatrinės ligoninės, turėjusios teikti skubią pagalbą, 
liko tuščios. Galima pasakyti dar stipriau: daugumos britų psichinė 
sveikata netgi pagerėjo. Sumažėjo alkoholio vartojimas. Buvo fik
suojama mažiau savižudybių nei taikos metais. Po karo daug britų 
būtų mielai grįžę į mūšio už Britaniją kampanijos laikus, kai visi 
buvo pasirengę bet kada ištiesti vieni kitiems pagalbos ranką ir ne
buvo svarbu, ar tu turtingas, ar vargšas, kairysis ar dešinysis11.

„Didžiosios Britanijos visuomenė visais atžvilgiais pasirodė stip
resnė už vokiečių karinę kampaniją, – vėliau rašė vienas britų isto
rikas  – Hitleris patyrė fiasko.“12

Taigi minios psichologijos specialisto Gustave’o Le Bono teorijos 
sugriuvo. Kritinė situacija nepažadino blogiausių žmonių savybių. 
Didžiosios Britanijos piliečiai kaip tik pakilo keliomis civilizacijos 
pakopomis aukštyn. „Paprastų žmonių nusiteikimas, humoras ir 
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draugiškumas, – rašė viena amerikietė žurnalistė savo dienorašty
je, – šio košmaro fone buvo pribloškiantys.“13

Netikėtai teigiamas vokiečių bombardavimų poveikis sukėlė 
naują diskusiją kariniuose sluoksniuose. Didžioji Britanija taip pat 
turėjo bombonešių flotilę, todėl kilo klausimas: kaip geriausiai pa
naudoti bombonešius kovojant su priešu?

Gana keista, tačiau Jungtinės Karalystės karinės oro pajėgos 
(angl. Royal Air Force, RAF) ir toliau tikėjo, kad galima palaužti tau
tos valią ir ją demoralizuoti... bombarduojant. Gerai, galbūt nepa
vyko to padaryti su britų visuomene, tačiau tai buvo išimtis. Nė 
viena tauta visame pasaulyje nėra tokia drąsi ir sąmoninga. Vo
kiečiai kitokie, jie nesugebės atlaikyti „nė ketvirčio“ bombų kiekio, 
kuris buvo išverstas ant Londono. Taip manė specialistai. Vienaip 
ar kitaip, priešui „trūko moralinio atsparumo“14.

Taip mąstančius specialistus palaikė geras Churchillio bičiulis 
Frederickas Lindemannas, taip pat žinomas lordo Cherwellio var
du. Vienoje iš nedaugelio išlikusių jų fotografijų į mus lediniu žvilgs
niu žvelgia aukštas vyras su katiliuku ant galvos ir pasivaikščiojimo 
lazda rankoje15. Net ir pačiose karščiausiose diskusijose apie karines 
oro pajėgas Lindemannas išlikdavo tvirtas. Bombardavimas veikia. 
Kaip ir Gustave’as Le Bonas, jis neturėjo didelių lūkesčių paprastų 
gyventojų atžvilgiu, kuriuos laikė bailiais ir linkusiais greitai pulti į 
paniką.

Norėdamas gauti savo įsitikinimų patvirtinimą, Lindemannas iš
siuntė į Birmingamą ir Halą, du negailestingai bombarduotus mies
tus, psichiatrų komandą. Per trumpą laiką mokslininkai apklausė 
šimtus žmonių, kurie dėl bombardavimų neteko namų16. Jie uždavė 
daugybę klausimų apie pačias įvairiausias smulkmenas, pradedant 
nuo „išgertų alaus pintų skaičiaus ir baigiant įsigytų aspirino tablečių 
kiekiu“17.

Po poros mėnesių Lindemannas gavo galutinę ataskaitą. Išvada 
buvo didžiosiomis raidėmis užrašyta pirmame puslapyje:
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JOKIŲ DEMORALIZAVIMO POŽYMIŲ18.

Ką darė Frederickas Lindemannas? Jis tiesiog numojo į išvadą ran
ka. Lordas jau buvo nusprendęs, kad bombardavimas turės puikų 
poveikį, ir neketino leistis išmušamas iš vėžių.

Lindemanno pranešime, kuris galiausiai atsidūrė ant Churchil
lio darbo stalo, pateikiama išvada skambėjo visiškai kitaip:

Tyrimas parodė, kad žmogaus namų sunaikinimas turi labai stiprų 
demoralizuojamąjį poveikį. Taip pat akivaizdu, kad žmonės dar skau
džiau išgyvena savo draugų arba net šeimos narių netektį. [...] Mes ga
lime padaryti dešimt kartų daugiau žalos 58 svarbiausiems Vokietijos 
miestams. Beveik nekyla abejonių, kad tokia kampanija palauš tautos 
dvasią19.

Taip buvo baigta diskusija apie bombardavimo efektyvumą. Kaip 
vėliau rašys istorikai, „pakvipo raganų medžiokle“20. Atsargūs 
mokslininkai, pasisakę prieš Vokietijos piliečių bombardavimą, 
buvo išstumti iš plano kaip bailiai. Valstybės išdavikai.

Fanatikai sutarė dėl bendro tikslo: vokiečiai turi būti bombar
duojami dar intensyviau. Churchillis uždegė žalią šviesą ir dabar 
pragaro vartai atsivėrė jau virš Vokietijos žemės. Galutinis rezulta
tas toks: bombardavimų metu žuvo dešimt kartų daugiau vokiečių 
nei britų per mūšį už Britaniją. Per vieną naktį Drezdene su gyvybe 
atsisveikino daugiau vyrų, moterų ir vaikų, nei Londone per visą 
karą. Daugiau nei pusė Vokietijos miestų buvo sugriauta. Šalis vir
to viena didžiule smilkstančių griuvėsių krūva.

Tuo pat metu bombarduoti strateginius objektus, tokius kaip ga
myklos ir tiltai, buvo panaudota tik labai nedidelė Sąjungininkų 
karinių oro pajėgų dalis. Iki paskutinių karo mėnesių Churchillis 
liko įsitikinęs, kad, siekiant palaužti vokiečių moralę, geriausia juos 
užmėtyti bombomis. 1944 m. sausio mėn. ant jo stalo nugulė Jungti
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nės Karalystės karinių oro pajėgų pranešimas: „Kuo daugiau bom
bų numetame, tuo geresnis poveikis.“

Ministras pirmininkas pasibraukė šį sakinį savo garsiuoju rau
donu rašikliu21.

O kas iš tikrųjų nutiko Vokietijoje?
Ir vėl pradėsiu nuo įtakingo psichiatro ataskaitos. Nuo 1945 m. 

gegužės iki liepos mėnesio daktaras Friedrichas Panse apklausė be
veik šimtą namus praradusių vokiečių. „Po visko aš tiesiog tryškau 
energija ir užsirūkiau cigarą“, tvirtino vienas jų. Kitas pastebėjo, 
kad po antskrydžio „atmosfera buvo kaip po karo, kuris dar nelai
mėtas“22.

Nebuvo nė kalbos apie masinę paniką. Priešingai, gyventojai, 
kurie buvo bombarduojami pirmą kartą, pajuto palengvėjimą. 
„Kaimynų geranoriškumas buvo neįtikėtinas, – teigia Panse. – At
sižvelgiant į patiriamo psichologinio krūvio apimtis ir trukmę, gali
ma daryti išvadą, kad gyventojai elgėsi ypač disciplinuotai ir nepra
rado pusiausvyros.“23

Toks pat vaizdas iškyla skaitant Vokietijos valstybės saugumo 
tarnybos, įdėmiai stebėjusios savo šalies piliečius, ataskaitas. Po 
antskrydžių visi vieni kitiems mielai padėdavo. Nukentėjusieji bū
davo traukiami iš griuvėsių, gaisrai gesinami. Hitlerjugendo jau
nuoliai bėgiojo pirmyn atgal, bandydami pagelbėti sužeistiesiems ir 
benamiams. Bakalėjininkas juokaudamas išstatė priešais savo par
duotuvę pranešimą apie parduodamą „katastrofišką sviestą“: HIER 
WIRD KATASTROPHENBUTTER VERKAUFT24!

(Gerai gerai, britų humoras buvo geresnis.)
Netrukus po Vokietijos kapituliacijos 1945 m. per nugalėtą šalį 

patraukė Sąjungininkų ekonomistų komanda. Amerikos gynybos 
ministerija nurodė ištirti bombardavimų poveikį. Buvo keliamas 
toks pagrindinis klausimas: ar kariuomenei reikėtų dažniau naudo
ti šią strategiją?
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Mokslininkai nevyniojo žodžių į vatą: bombardavimai buvo tik
ras fiasko. Greičiausiai antskrydžiai tik sustiprino Vokietijos karo 
ekonomiką, todėl karas truko ilgiau. 1940–1944 m. Vokietijos tan
kų gamyba išaugo devynis kartus. Kovinių lėktuvų gamyba – ketu-
riolika kartų.

Didžiosios Britanijos ekonomistų komanda padarė tokią pat 
išvadą25. Dvidešimt viename jų aplankytame mieste, kuris buvo 
sulygintas su žeme, gamyba atsinaujino greičiau, nei kontrolinėje 
keturiolikos nesubombarduotų miestų grupėje.

Vienas amerikietis ekonomistas rašė: „Mes pradėjome supras
ti, kad greičiausiai susidūrėme su vienu didžiausių apsiskaičiavimų 
šiame kare.“26

Mane labiausiai stebina tai, kad jie visi darė tą pačią klaidą.
Hitleris ir Churchillis, Rooseveltas ir Lindemannas – visi jie 

buvo šventai įtikėję psichologo Gustave’o Le Bono sukurtu žmo
gaus vaizdiniu: civilizuotumas – tai tik plonas žmoniją dengiantis 
sluoksnelis. Jie manė, kad karinės oro pajėgos kaip niekur nieko 
nuplėš tą sluoksnelį nuo tikrosios žmogaus prigimties. Tačiau kuo 
daugiau bombų krito, tuo labiau civilizuotumo sluoksnis storėjo. 
Tai jau buvo net ne plonytė plėvelė, o sudiržęs odos sluoksnis.

Vis dėlto karo ekspertai taip ir nesugebėjo padaryti atitinkamos 
išvados. Po dvidešimt penkerių metų amerikiečiai numetė ant Viet
namo tris kartus daugiau bombų, nei buvo numesta ant Vokietijos 
per Antrąjį pasaulinį karą27. Tai buvo dar didesnė nesėkmė. Net 
tada, kai įrodymai aiškūs kaip dieną, mes ir toliau kietakaktiškai 
laikomės savo. Iki šios dienos daug britų tiki, kad jų gebėjimą nepa
lūžti mūšio už Britaniją dienomis nulėmė tipiškas britų mentalitetas.

Tačiau tai nebuvo tipiškas britų mentalitetas. Tai buvo tipiškas 
žmogiškumas.
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 1  SKYRIUS

Naujasis realizmas

1.

Tai knyga apie radikalią idėją.
Idėją, kuri jau ne vieną šimtmetį įvairiems valdžios atstovams 

yra kaip pagalys ratuose. Prieš kurią nukreiptos religijos ir ideo
logijos. Apie kurią retai kalbama žiniasklaidoje ir kurią, atrodytų, 
neigia visa ilga istorija.

Tuo pat metu tai yra idėja, kurią pagrindžia beveik kiekvienos 
mokslo srities įrodymai. Kurią įrodo evoliucijos eiga ir patvirtina 
kasdienio gyvenimo faktai. Tai idėja, kuri tokia neatsiejama nuo 
žmogaus prigimties, kad dažnai to net nepastebime.

Jeigu turėtume drąsos pažvelgti įdėmiau, paaiškėtų, kad ši idė
ja gali sukelti revoliuciją. Apversti visuomenės gyvenimą aukštyn 
kojom. Jeigu ši idėja prasiskverbtų į žmogaus esybę, ji galėtų tapti 
gyvybę gelbstinčiu vaistu. Ją suvokus nebebūtų įmanoma žvelgti į 
pasaulį tomis pačiomis akimis kaip anksčiau.

Apie kokią idėją aš kalbu?
Dauguma žmonių yra geri.
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Nepažįstu nė vieno žmogaus, kuris galėtų paaiškinti šitą idėją ge
riau nei Tomas Postmesas, Groningeno universiteto socialinės psi
chologijos dėstytojas. Jau daug metų jis pasakoja savo studentams 
tą pačią istoriją ir užduoda vieną klausimą:

Lėktuvas, leisdamasis avariniu būdu, lūžta į tris dalis. Salonas prisipil
do dūmų. Visiems viduje esantiems žmonėms aišku, kad reikia skubiai 
evakuotis. Kas vyksta toliau?

• A planetos gyventojai klausinėja vieni kitų, ar visi sveiki. Kelei
viams, kuriems reikia pagalbos, leidžiama išlipti pirmiems. Keleiviai 
pasirengę paaukoti savo gyvybę net dėl nepažįstamų žmonių.

• B planetos gyventojai mano, kad kiekvienas turi pats pasirūpinti 
savimi. Lėktuve kyla panika. Visi stumdosi, lipa vieni kitiems per 
galvas. Vaikai, seneliai ir neįgalieji sumindomi.

Klausimas: kurioje planetoje mes gyvename?

„Esu apskaičiavęs, kad 97 proc. atsakiusiųjų mano, kad mes gyve
name B planetoje, – sako Postmesas. – Tačiau praktika rodo, kad 
mes iš esmės esame A planetos gyventojai.“1

Visiškai nesvarbu, kam užduosite šį klausimą. Kairieji ir dešinie
ji, turtingi ir vargšai, neišsilavinusieji ir apsiskaičiusieji – visi daro tą 
pačią klaidą vertindami žmogaus prigimtį. „To nežino pirmakursiai, 
nežino ir trečiakursiai, nesupranta magistrantai ir nesuvokia net 
dauguma specialistų, neišskiriant nė tų, kurių darbas yra likviduoti 
įvairias katastrofas ir avarijas, – atsidūsta Postmesas. – Ir čia nerei
kia net tyrimo. Tai mes žinome nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.“

Net pačiose garsiausiose katastrofose, įėjusiose į pasaulio isto
riją, dalyvavo žmonės iš A planetos. Kad ir „Titaniko“ nuskendi
mas. Jeigu matėte filmą, greičiausiai įsivaizduojate, kad tarp žmonių 
kilo panika (galbūt išskyrus styginių kvartetą). Tačiau ne, niekas 
nesistumdė ir nelipo per galvas. Vienas įvykio liudininkas tvirtino, 
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kad „nebuvo jokių panikos arba isterijos požymių“, „nesigirdėjo 
baimės klyksmų, niekas nebėgiojo pirmyn ir atgal“2.

Arba prisiminkite 2001 m. rugsėjo 11 dieną. Tūkstančiai žmonių 
kantriai lipo Pasaulio prekybos centro laiptais žemyn, nors puikiai 
suprato, kad jų gyvybei gresia pavojus. Ugniagesiai ir sužeistieji 
buvo praleidžiami. „Žmonės iš tikrųjų sakė: ne ne, jūs pirmas, – vė
liau prisiminė vienas iš išsigelbėjusiųjų. – Aš tikrai negalėjau pati
kėti, kad žmonės tokiomis aplinkybėmis gali sakyti: prašau, tik po 
jūsų. Tai buvo tiesiog nerealu.“3

Tvirtinimas, kad žmonės iš prigimties yra agresyvūs ir lengvai 
panikai pasiduodantys egoistai, paprasčiausias giliai šaknis į mūsų 
sąmonę įleidęs mitas. Biologas Fransas de Waalas taip pat kalba 
apie vadinamąją „dažų sluoksnio teoriją“4. Civilizuotumas neva 
tėra tarsi plonas dažų sluoksnis, kuris nusilupa pirmai progai pasi
taikius. Tačiau viskas yra atvirkščiai: kai iš dangaus krinta bombos 
arba griūva užtvankos, būtent tada pasireiškia geriausios žmogaus 
savybės.

2005 m. rugpjūčio 29 d. Naujojo Orleano užtvankos neatlaikė pot
vynio. Uraganas „Katrina“ nusiaubė miestą, 80 proc. pastatų liko 
po vandeniu. Tai buvo didžiausia gamtos katastrofa per visą Jung
tinių Valstijų istoriją. Žuvo mažiausiai 1836 žmonės.

Tą savaitę laikraščiai sprogo nuo pranešimų apie išžaginimus ir 
susišaudymus Naujajame Orleane. Iš lūpų į lūpas sklido kraupūs 
pasakojimai apie gangsterius, klaidžiojančius po miestą, ir snaiperį, 
šaudantį į žmones gelbėjančius sraigtasparnius. Apie 25 000 žmo
nių tūnojo arenoje „Superdome“, didžiausiame prieglobsčio centre, 
kaip žiurkės spąstuose. Be elektros. Be vandens. Žurnalistai prane
šė, kad dviem kūdikiams buvo perpjauta gerklė, o septynmetė mer
gaitė išžaginta ir nužudyta5.

Policijos viršininkas informavo, kad miestas slysta į anarchiją, 
to paties baiminosi ir Luizianos gubernatorė. „Žinote, kas mane la
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biausiai siutina? – klausė ji ir pati atsakė: – Tai, kad tokios nelai
mės labai dažnai iškelia į paviršių juodžiausias žmogaus prigimties 
puses.“6

Tokioms mintims pritarė visas pasaulis. Nusipelnęs istorikas Ti
mothy Gartonas Ashas Didžiosios Britanijos laikraštyje „The Gu
ardian“ garsiai išsakė tai, apie ką visi ir taip galvojo:

Atimkite pagrindinius tvarkingo ir civilizuoto gyvenimo elementus – 
maistą, pastogę, geriamąjį vandenį, minimalų asmeninį saugumą – ir 
per porą valandų sugrįšime į Thomo Hobbeso aprašytą pirmykštę vi
suomenę, kur visi kariauja su visais. [...] Pora žmonių laikinai taps ange
lais, tačiau dauguma vėl virs beždžionėmis.

Štai ir vėl ji, dažų sluoksnelio teorija. Anot Gartono Asho, Naujo
jo Orleano nelaimė atvėrė mažytę skylutę „trapiame grunto sluoks
nyje, dengiančiame kunkuliuojančią žmogaus prigimties magmą“7.

Po poros mėnesių, kai žurnalistai išsivažinėjo, vanduo buvo išpum
puotas, o laikraštininkai rado naujų jiems įdomių temų, mokslinin
kai pradėjo suprasti, kas iš tiesų įvyko Naujajame Orleane.

Paaiškėjo, kad snaiperio šautuvo pokšėjimo garsą iš tikrųjų sklei
dė dujų cisternos dangtis. Arenoje „Superdome“ mirė šeši žmonės: 
keturi natūralia mirtimi, vienas dėl narkotikų perdozavimo ir vie
nas nusižudė. Policijos viršininkui teko pripažinti, kad jis negavo 
jokios oficialios išvados apie nužudymus arba išprievartavimus. 
Tai, kad buvo daug plėšiama, gryniausia tiesa, tik tai darė pirmiau
sia paprastų žmonių, bandančių išgyventi, grupės, kartais padeda
mos pačios policijos8.

Delavero universiteto Katastrofų tyrimo centro mokslininkai 
padarė išvadą, kad „dauguma spontaniško elgesio atvejų buvo pro
socialūs“9. Iš kitų vietovių (net paties Teksaso) atvyko visa valčių 
armada, kad būtų galima išgelbėti kuo daugiau žmonių. Viena gru



23

pė pasivadino „Robino Hudo plėšikais“: vienuolika draugų „vogė“ 
ir dalijo maistą, drabužius ir vaistus10.

Trumpai tariant, negalima teigti, kad miestas paskendo visuoti
niame savanaudiškume ir anarchijoje. Miestą apėmė drąsa ir arti
mo meilė.

Uragano „Katrina“ atvejis – tai tik vienas įrodymų, kaip žmo
nės iš tikrųjų reaguoja į katastrofas. Katastrofų tyrimo centras, nuo 
1963 m. išanalizavęs beveik septynis šimtus atvejų, konstatavo, 
kad, priešingai, nei rodoma filmuose, po katastrofos niekada ne
kyla visuotinė panika. Niekada neužplūsta savanaudiškumo ban
ga. Nusikaltimų (nužudymų, vagysčių, išžaginimų) skaičius kaip tik 
dažniausiai sumažėja. Žmonės lieka ramūs, nepatiria šoko ir greitai 
imasi veiksmų. Vienas iš tyrėjų teigia: „Nors ir pasitaiko plėšimų, 
jie nublanksta prieš žmones apėmusį visuotinį altruizmą: pradeda
ma masiškai dalyti nemokamas prekes, teikti paslaugas.“11

Kraštutinėse situacijose prasiveržia tai, kas žmoguje geriausia. Ne
žinau nė vienos sociologinės įžvalgos, kuri būtų taip tvirtai pagrįsta 
ir taip kietakaktiškai neigiama. Žiniasklaidoje kuriamas vaizdas yra 
visiškai priešingas tikrovei, atsiskleidžiančiai įvykus didelei nelaimei.

Tačiau skleidžiamos paskalos apie Naująjį Orleaną kainavo daug 
žmonių gyvybių.

Pagalbos teikimas įsivažiavo labai vangiai, nes gelbėtojai baimi
nosi įžengti į miestą be apsaugos. Buvo iškviesta 72 000 kariškių, 
kuriems nurodyta šaudyti vietoje. „Šie kariai žino, kaip reikia šau
dyti ir žudyti, [...] o aš tikiuosi, kad jie taip ir darys“, pareiškė Luizi
anos gubernatorė12.

Taip viskas ir vyko. Rytinėje miesto dalyje policija pradėjo šau
dyti į nekaltus ir neginkluotus afroamerikiečius ant Danzigerio til
to. Žuvo 17 metų jaunuolis ir 40metis neįgalusis. Vėliau penki poli
cininkai dėl to buvo nuteisti, jiems skiriant griežtas laisvės atėmimo 
bausmes13.
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Savaime suprantama, Naujojo Orleano katastrofa yra kraštuti
nis pavyzdys. Vis dėlto katastrofos vystymosi dinamika visada to
kia pat. Žmonės bendruomeniškai susivienija, pradeda bendradar
biauti, o tada valdytojai puola į paniką ir ištinka antra katastrofa.

Rebecca Solnit, parašiusi knygą „A Paradise Built in Hell“ 
(2009 m.), taip kalba apie uraganą „Katrina“: „Man susidaro įspū
dis, kad kyla elito panika, kadangi turintieji valdžią įsivaizduoja, 
kad likę žmonės yra tokie pat, kaip ir jie.“14 Karaliai ir diktatoriai, 
gubernatoriai ir generolai mano, kad paprasti žmonės yra savanau
džiai, kadangi jie patys dažnai tokie yra. Jie imasi žiauraus smurto 
vien tam, kad išvengtų kažko, kas egzistuoja tik jų fantazijose.

2.

1999 m. vasarą, vienoje mažoje Bornemo miesto (Belgija) mokyklo
je, devyniems vaikams pasireiškė mįslingi ligos simptomai. Galvos 
skausmas. Vėmimas. Padažnėjęs širdies ritmas. Ryte jie linksmi ir 
sveiki atėjo į pamokas, bet po pietų pasijuto blogai. Mokytojai ne
surado kito paaiškinimo, kaip tik tokį, kad visi devyni vaikai per 
pertrauką gėrė kokakolą.

Žurnalistams neprireikė daug laiko suuosti apie incidentą. Tai
gi telefonas pagrindiniame „CocaCola“ biure pradėjo kaisti nuo 
skambučių. Tą patį vakarą įmonė išplatino spaudos pranešimą: iš 
Belgijos parduotuvių lentynų bus išimta milijonai kokakolos bute
liukų. „Mes karštligiškai ieškome priežasties ir tikimės per artimiau
sias dienas turėti galutinį atsakymą“, pranešė įmonės atstovas15.

Tačiau jau buvo per vėlu. Paslaptingoji liga tarsi naftos dėmė 
ant vandens išplito po visą šalį, iki pat Prancūzijos sienos. Išbalę 
vaikai buvo skubiai vežami greitosios pagalbos automobiliais. Tą 
savaitę ėmė atrodyti, kad visi „CocaCola“ produktai kelia pavojų 
vaikams, nesvarbu, ar tai „Fanta“, „Sprite“, „Nestea“ ar „Aqua
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rius“. Šis incidentas tapo vienu didžiausių iššūkių 107 metus skai
čiuojančios įmonės istorijoje. Belgijoje buvo atšaukta apie 17 mln. 
dėžių gaiviųjų gėrimų, taip pat teko sunaikinti visą produkciją san
dėliuose16. Išlaidos – daugiau nei 200 mln. dolerių17.

Bet tada nutiko kai kas keisto. Po poros savaičių laboratorijos 
toksikologai buvo priversti pripažinti, kad jie nieko nepešė: gėri
me nieko nebuvo rasta. Jokių pesticidų. Jokių ligų sukėlėjų. Jokių 
kenksmingųjų metalų. Nieko. Net šimtų pacientų kraujo ir šlapimo 
tyrimai nieko neparodė. Mokslininkai negalėjo pateikti jokio įro
dymais pagrįsto paaiškinimo, kas sukėlė sunkius simptomus, pasi
reiškusius daugiau nei tūkstančiui berniukų ir mergaičių.

„Vaikai iš tikrųjų sirgo, dėl to nėra jokių abejonių, – vėliau tvir
tino vienas iš tyrėjų. – Tik juos susargdino ne kola.“18

Galiausiai kokakolos incidento tyrėjai susidūrė su senu kaip pasau
lis filosofiniu klausimu.

Kas yra tiesa?
Kai kurie dalykai yra tiesa nepriklausomai nuo to, ar jais tiki

ma. Vandens virimo temperatūra yra 100 laipsnių. Rūkyti nesvei
ka. Prezidentas Johnas F. Kennedy buvo nužudytas Dalase 1963 m. 
lapkričio 22 dieną.

Kiti dalykai gali tapti tiesa, jeigu jais tikėsime. Sociologijoje egzis
tuoja terminas „savaime išsipildanti pranašystė“ (angl. self-fulfilling 
prophecy). Pavyzdžiui, jeigu pareiškiate, kad kuris nors bankas žlugs, 
ir tuo patiki pakankamai daug žmonių, kurie savo ruožtu atsiima 
pinigus iš tokio banko, tai bankas iš tiesų galiausiai žlunga.

Arba prisiminkime placebo efektą. Jeigu pradėsite vartoti pla
cebinius vaistus gavęs gydytojo patvirtinimą, kad jie jums padės, 
po kurio laiko iš tiesų pasijusite geriau. Kuo įspūdingesnė placebo 
forma, tuo geresnis rezultatas. Pavyzdžiui, švirkščiamas placebas 
yra veiksmingesnis nei geriamas. Taip veikia net kraujo nuleidi
mas. Jis viduramžiais padėdavo tik todėl, kad žmonės įsivaizdavo 
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po procedūros pasijusią geriau, o ne todėl, kad anuometinė medi
cina buvo gera.

O kokia yra kraštutinė placebo priemonė? Operacija! Apsivil
kite baltą chalatą, užmigdykite pacientą, išgerkite puodelį kavos, o 
pacientui pabudus papasakokite, kad operacija praėjo nepaprastai 
sėkmingai. British Medical Journal paskelbtas didelis tyrimas, kurio 
metu tikros operacijos (pvz., atliekamos dėl nugaros skausmo arba 
rėmens) buvo lyginamos su panašiais spektakliais. Paaiškėjo, kad 
placebas padėjo trimis atvejais iš keturių19.

Tačiau tikėjimo galia gali veikti ir atvirkščiai.
Prarykite piliulę tikėdamas, kad ji susargdins, ir labai gali būti, 

kad būtent taip ir nutiks. Įspėkite savo pacientus dėl rimtų šaluti
nių poveikių, ir greičiausiai jie būtent tokį poveikį pajaus. Nocebo 
efektas dar palyginti mažai tyrinėtas, nes įtikinėti žmones, kad jie 
susirgs, būtų gana neatsakinga. Vis dėlto atrodo, kad nocebas gali 
būti lygiai toks pat paveikus, kaip ir placebas.

1999 m. vasarą Belgijos medikai padarė tokią pat išvadą. Gal
būt ir buvo kažkas negerai su pora kokakolos buteliukų, patekusių 
į Bornemo miestelį. Taip galėjo nutikti. Tačiau dėl visų kitų atve
jų medikų nuomonė buvo viena: likusioje šalies dalyje pasireiškę 
simptomai tebuvo „masinė psichogeninės kilmės liga“. Kalbant pa
prastai, liga buvo įsikalbėta.

Jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad nukentėjusieji apsimetinėjo. 
Daugiau kaip tūkstantis belgų vaikų iš tikrųjų blogai jautėsi, karš
čiavo, juos pykino. Jie tikėjo, kad išgertas gėrimas apnuodijo orga
nizmą, ir patyrė atitinkamus simptomus.

Ko galima išmokti iš nocebo efekto? Idėjos niekada nėra tiesiog 
idėjos. Tai, kuo tikime, išsipildo. Ko ieškome, tą randame. Ką nu
matome, tas ir įvyksta.

Ir štai grįžtame prie pagrindinės minties: manymas, kad žmogus iš 
prigimties blogas, yra tas pats nocebas.
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Jeigu tikėsime, kad dauguma žmonių nėra geri, atitinkamai elgsi
mės vieni su kitais. Ieškosime vieni kituose blogiausių savybių ir jų 
rasime.

Galiausiai pasaulyje yra mažai tokių idėjų, kurios taip stipriai 
veiktų visuomenę, kaip įsivaizdavimas, koks žmogus yra iš tiesų. 
Kokio elgesio tikimės vieni iš kitų, tokio ir sulaukiame. Jeigu kal
bėtume apie didžiausius mūsų dienų iššūkius (nuo klimato atšilimo 
iki mažėjančio tarpusavio pasitikėjimo), nepamirškime, kad visų 
sprendimų atspirties taškas yra supratimas, jog žmogaus prigimtis 
kitokia, nei iki šiol aklai tikėjome.

Šioje knygoje neįrodinėsiu, kad mes iš prigimties esame geri. 
Žmonės ne angelai. Turime tiek blogų, tiek gerų savybių. Klausi
mas, kurias stengsimės ugdyti.

Aš tik noriu įrodyti, kad kritinėse situacijose, pavyzdžiui, kai 
atsiduriame negyvenamoje saloje, prasideda karas arba sugriū
va užtvankos, žmogus yra linkęs atrasti savyje būtent tas gerąsias 
savybes. Pateiksiu daugybę mokslinių įrodymų, kad pozityvesnis 
žmogaus prigimties suvokimas įmanomas. Tuo pat metu manau, 
kad to pasiekti būtų lengviau, jeigu tuo tikėtume.

Štai vienas palyginimas, jau ilgus metus klaidžiojantis po inter
neto platybes, kurio pirminio šaltinio jau niekas nebežino. Jame 
aiškinama paprasta, bet esminė tiesa:

Vienas senelis kartą pasakė savo anūkui: „Manyje vyksta kova, kova 
tarp dviejų vilkų. Vienas vilkas yra blogas, piktas, godus, pavydus, pasi
pūtęs ir bailus niekšas. Kitas vilkas geras: jis ramus, pažįsta artimo mei
lę, kuklus, dosnus, sąžiningas ir patikimas. Šie du vilkai taip pat kovoja 
tavyje ir bet kuriame kitame žmoguje.“

Berniukas truputį pagalvojo ir paklausė: „Kuris vilkas laimės?“

Senukas nusišypsojo.

„Tas, kurį šersi.“
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3.

Jeigu pastaraisiais metais kokiame nors vakarėlyje papasakoda
vau, kad rašau šią knygą, greitai pamatydavau kilstelėtus antakius. 
Neįtikėtini žvilgsniai. Vokietijos leidėjas mano pasiūlymą dėl kny
gos ryžtingai atmetė: vokiečiai nepatikės žmogaus gerumu. Vienas 
Paryžiaus inteligentijos atstovas užtikrino mane, kad prancūzams 
reikalinga griežta valdžios ranka. Kai po rinkimų 2016 m. keliavau 
po Jungtines Valstijas, amerikiečiai vis teiraudavosi manęs, ar man 
viskas gerai.

Dauguma žmonių yra geri? Ar aš kada žiūrėjau televiziją?
Neseniai dviejų amerikiečių psichologų atliktas tyrimas parodė, 

kaip giliai mūsų sąmonėje įleidęs šaknis įsitikinimas, kad esame su
puvę iš vidaus. Tyrėjai pateikė tyrimo dalyviams įvairių situacijų, 
kuriose kas nors darydavo kokį nors gerą darbą. Paaiškėjo, kad 
žmonės linkę visur įžvelgti savanaudiškumą.

Žmogus padėjo senukui pereiti gatvę?
Turbūt nori pasirodyti geresnis, nei yra.
Žmogus davė pinigų benamiui?
Neabejotinai nori pats pasijusti geriau.
Net ir tada, kai tyrėjai pateikė tyrimo dalyviams skaičius, kiek 

užsieniečių atneša rastas pinigines, ir įrodymus, kad didžioji visuo
menės dalis retai sukčiauja, dauguma tyrimo dalyvių vis tiek liko 
neįtikinti, kad žmonės iš prigimties geri. „Užuot tuo patikėję, – rašo 
psichologai, – jie nusprendė, kad tokį nesavanaudišką elgesį vis 
tiek skatina kokie nors egoistiniai motyvai.“20

Cinizmas yra visko teorija. Ji visada pasitvirtina.
Mane jau ilgus metus stebina klausimas, kodėl matome pasaulį 

tokiomis tamsiomis spalvomis? Kaip gali būti, kad tiek daug žmo
nių mano, jog gyvename B planetoje, nors daugybė mokslinių įro
dymų pagrindžia, kad mes iš A planetos?

Ar tai išsilavinimo stoka? Greičiau priešingai. Šioje knygoje 
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bus paminėtas ne vienas išsilavinęs žmogus, kuris buvo įsitikinęs 
žmonijos moraliniu supuvimu. Tai gal kalti politiniai įsitikinimai? 
Irgi mažai tikėtina. Tikintysis mano, kad žmogus yra nuodėminga 
būtybė. Kapitalistas galvoja, kad visi iš prigimties esame savanau
džiai. Aplinkosaugos aktyvistas mato žmoniją kaip žemę siaubiantį 
marą. Tūkstančiai nuomonių, tačiau tik vienas žmogaus prigimties 
vaizdinys.

Taigi man natūraliai kilo klausimas, iš kur atsirado toks neigia
mas savęs vertinimas. Kodėl kadaise įtikėjome, kad žmogus mora
liškai sugedęs?

Man atrodo, kad pagaliau supratau.

Įsivaizduokite: sukuriamas naujas vaistas. Jis sukelia didelę priklau
somybę, todėl labai greitai plinta visuomenėje. Mokslininkai, atlikę 
išsamų tyrimą, padaro išvadą, kad vaisto vartojimas sukelia (cituo
ju) „pavojų nuvertinimą, baimę, neigiamus jausmus, ypatingo be
jėgiškumo jausmą, priešiškumą kitiems ir psichologinį silpnumą“21.

Ar mums verta vartoti šį vaistą? Ar turėtume duoti jo savo vai
kams? Ar valstybė tokį vaistą įleistų į rinką? Žinoma, ne. Aš kalbu 
apie vieną baisiausių mūsų laikų priklausomybių. Tai vaistas, kurį 
kasdien vartojame patys, kuris visiškai nemokamas ir kemšamas 
mūsų vaikams dideliais kiekiais.

Tai naujienos.
Aš buvau auginamas galvojant, kad klausyti, žiūrėti ir skaityti 

žinias yra labai naudinga asmeniniam tobulėjimui. Pilietiškas žmo
gus turėtų reguliariai skaityti laikraščius ir žurnalus. Kuo įdėmiau 
seksime naujienas, tuo geriau būsime informuoti, tuo sveikesnė 
taps demokratija.

Nors aš jau užaugau, tėvai vis dar tebekartoja savo vaikams tą 
pačią mintį. Vis dėlto mokslininkai jau padarė kitokias išvadas. 
Atlikta dešimtys tyrimų, kuriais įrodyta, kad naujienos (žinios) 
kenkia psichinei sveikatai22.
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Universiteto dėstytojas George’as Gerbneris (1919–2005), pirma
sis pradėjęs gilintis į šią temą, dar paskutiniame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje pradėjo kalbėti apie „blogo pasaulio sindromą“. Kli
nikiniai simptomai – mizantropija, cinizmas ir pesimizmas. Nau
jienas nuolat sekantys žmonės dažniau pritaria tokiems teiginiams 
kaip „dauguma žmonių galvoja tik apie save“. Jie dažniau yra įsiti
kinę, kad pavienis žmogus nieko negali padaryti, kad pasaulis taptų 
geresnis. Jie taip pat dažniau jaučiasi įsitempę ir prislėgti.

Neseniai trisdešimtyje šalių buvo užduotas paprastas klausimas: 
„Kaip manote, ar pasaulis eina į priekį, nesikeičia ar ritasi žemyn?“ 
Visose šalyse, nuo Rusijos iki Kanados, nuo Meksikos iki Vengri
jos, dauguma apklaustųjų atsakė, kad pasaulis ritasi žemyn23.

Iš tiesų viskas yra priešingai. Per pastaruosius dešimtmečius 
mažėjo tokie rodikliai kaip didelis skurdas, nukentėjusiųjų nuo 
karo skaičius, vaikų mirtingumas, nusikalstamumas, badas, vaikų 
darbas, žuvusiųjų dėl gamtos kataklizmų skaičius, lėktuvų avarijų 
skaičius. Gyvename taip turtingai, saugiai ir sveikai, kaip niekada 
anksčiau.

Kodėl mes to nežinome? Paprasta: naujienose ir žiniose svar
biausia tai, kas nukrypsta nuo gyvenimo standarto. Užpuolimai, 
smurtas, katastrofos: kuo skandalingesnis ir neįprastesnis įvykis, 
tuo jis vertingesnis pateikti kaip naujieną. Niekada nepamatysite 
tokios antraštės: YPAČ SKURSTANČIŲ ŽMONIŲ SKAIČIUS VA
KAR SUMAŽĖJO 137 000. Nors ši antraštė turėtų kiekvieną dieną 
rėkti iš visų laikraščių pirmų puslapių jau pastaruosius dvidešimt 
penkerius metus24. Niekada nepamatysite korespondento, tiesiogi
niu ryšiu pasakojančio: „Aš stoviu štai čia, Liutjebruke, kur šian
dien ir vėl neprasidėjo joks karas.“

Prieš porą metų Nyderlandų sociologų komanda atliko tyrimą, 
kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip žiniasklaida praneša apie 
lėktuvų avarijas. Nuo 1991ųjų iki 2015 m. tokių nelaimingų atsiti
kimų skaičius nuolat mažėjo, tačiau susidomėjimas jais augo. Kokia 
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viso to pasekmė? Dabar žmonės vis dažniau bijo skraidyti lėktu
vais, kurie, palyginti su senesniais, tapo kur kas saugesni25.

Kita žiniasklaidą tyrinėjančių mokslininkų grupė sukūrė duome
nų bazę, į kurią įtraukė daugiau kaip keturis milijonus spaudos pra
nešimų apie imigraciją, nusikaltimus ir terorizmą. Paaiškėjo, kad 
būtent tais laikotarpiais, kai sumažėdavo imigracija arba smurto 
protrūkiai, žiniasklaida skirdavo šioms temoms dar daugiau dėme
sio. Tyrėjai daro išvadą: „Ryšio tarp naujienų ir realybės nėra jo
kio, o jeigu ir yra, tai jis neigiamas.“26

Žinoma, kalbėdamas apie „naujienas“, neturiu omenyje visko, ką 
rašo žurnalistai. Tikrai egzistuoja nesuskaičiuojama daugybė infor
matyvių žurnalistikos formų, padedančių žmonėms geriau suprasti 
pasaulį.

Tačiau naujienos, kuriose kalbama apie karščiausius ypatingus 
ir sensacingus įvykius, pasitaiko dažniausiai. Aštuoni iš dešimties 
suaugusių Vakarų pasaulio gyventojų kasdien skaito naujienas. Per 
dieną tam skiriama vidutiniškai viena valanda. Vadinasi, ne ma
žiau kaip treji metai per visą žmogaus gyvenimą27.

Egzistuoja dvi priežastys, kodėl žmonės tokie imlūs blogoms ir 
liūdnoms naujienoms. Pirmoji priežastis, kalbant psichologijos 
terminais, vadinama negatyvumo šališkumu (angl. negativity bias). 
Mes visada jautriau reaguojame į blogus dalykus nei į gerus. Šimtus 
tūkstančių metų gyvenome kaip medžiotojai ir rankiotojai, todėl 
labai gerai įsisąmoninome, kad geriau šimtą kartų be reikalo išsi
gąsti voro ar gyvatės, nei vieną kartą pademonstruoti nereikalingą 
drąsą. Nuo bailumo ir atsargumo nemirštama, priešingai nei nuo 
per didelės drąsos.

Antra priežastis – vadinamasis pasiekiamumo šališkumas (angl. 
availability bias). Jeigu žmogus gali lengvai rasti kokio nors įvykio 
analogą, jam pradeda atrodyti, kad tokie įvykiai nutinka dažnai. 
Vadinasi, siaubą keliantys pasakojimai apie lėktuvų katastrofas, 
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vaikų grobimus ir nupjaunamas galvas (pasakojimai, kurių taip 
lengvai nepamirši) kuria iškreiptą pasaulio vaizdą. „Mes nesame 
pakankamai racionalūs, kad galėtume skaityti spaudą“, tvirtina 
statistikos specialistas Nassimas Nicholasas Talebas28.

Šiame skaitmeniniame amžiuje visi spaudos pranešimų kraštuti
numai dar labiau išryškėjo. Anksčiau žurnalistai nelabai daug žino
jo apie savo skaitytojus. Jie rašydavo masėms. Dabar „Facebook“, 
„Twitter“ ir „Google“ sėdintys žmonės pažįsta jus labai gerai. Jie 
žino, kas jus domina. Supranta, kas jus šokiruoja, piktina arba ke
lia pasibjaurėjimą. Moka prikaustyti jūsų dėmesį ir paskui sugeba 
pasiūlyti labiausiai pritaikytas reklamas.

Modernų žiniasklaidos smurtą galima suvokti kaip kovą su kas
dienybe. Pripažinkime, daugumos žmonių gyvenimas yra nuobo
dus. Malonus, bet nuobodus. Žinoma, visi nori malonių ir nuo
bodžių kaimynų (dauguma kaimynų tokie ir yra). Bet nuoboduliu 
nepatrauksi dėmesio. Malonumu neparduosi reklaminės erdvės. 
Todėl Silicio slėnio interneto svetainė mums kasdien patiekia eks
tremalios medžiagos porcijas, kurias pasimėgaudami ryjame. Kaip 
pasakė vienas Šveicarijos rašytojas, „naujienos sielai yra tas pats, 
kas kūnui – cukrus“29.

Žmogaus gerumas paskęsta žiniasklaidos pranešimų sraute. Nes 
gerumas yra kasdienybės aktas.

Prieš keletą metų pamėginau pažvelgti į viską kitomis akimis. Nu
stojau skaityti naujienas ir naudotis telefonu pusryčiaudamas. Pra
dėjau skaityti geras knygas. Istoriją. Psichologiją. Filosofiją.

Vis dėlto labai greitai susidūriau su ta pačia problema. Net ir 
knygose labiausiai mėgstama kliautis išimtimis. Bestseleriais tapu
siose istorinėse knygose visada kalbama apie dideles nelaimes ir 
sunkumus, tironiją ir priespaudą. Karas, karas ir dar kartą karas. 
Jeigu kuriuo nors laikotarpiu nebuvo karo, istorikai jį vadina tar
pukariu.
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Mokslo pasaulyje dešimtmečiais buvo kuriamas tamsus žmogaus 
prigimties paveikslas. Pabandykite surasti knygą apie žmogiškąją 
prigimtį ir susidursite su tokiais pavadinimais kaip Demonic Males, 
The Selfish Gene ir The Murderer Next Door.

Biologai ilgus metus rėmėsi pačia slogiausia evoliucijos teorijos 
versija. Jeigu atrodo, kad gyvūnas pasielgė draugiškai ar maloniai, 
toks elgesys būtinai priskiriamas savanaudiškumui. Gyvūnai jau
čia meilę savo šeimos nariams? Nepotizmas! Beždžionė dalijasi 
bananu? Jį iš jos išviliojo!30 Arba, kaip karčiai reziumavo vienas 
amerikiečių biologas: „Mes suprantame bendradarbiavimą kaip 
oportunizmo ir išnaudojimo mišinį. [...] Tereikia įdėmiau pažvelgti į 
bet kurį altruistą ir paaiškės, kad jis tik veidmainis.“31

Ekonomikos mokslas nėra niekuo išskirtinis. Ekonomistai žiūri 
į žmogų kaip į Homo economicus. Mes nuolat vaikomės materialinės 
naudos kaip savanaudžiai ir viską gerai apskaičiuojantys robotai. 
Ant tokio žmogaus vaizdinio ekonomistai pastatė visą teorijų ir 
modelių rūmą, kuriuo savo ruožtu buvo grindžiami teisės aktai.

Nė karto nebuvo pabandyta išsiaiškinti, ar iš viso egzistuo
ja toks Homo economicus. Tik apie 2000 m. ekonomistas Josephas 
Henrichas kartu su bendradarbiais aplankė penkiolika nedidelių 
bendruomenių, įsikūrusių dvylikoje skirtingų šalių penkiuose že
mynuose. Ieškodami asmens, atitinkančio egoistiško žmogaus vaiz
dinį, kuriuo ekonomistai rėmėsi ilgus dešimtmečius, jie tyrė žemdir
bius, klajoklius, medžiotojus ir rankiotojus.

Ir jokio rezultato. Kiekvieną kartą paaiškėdavo, kad tiriamieji 
yra socialūs ir empatiški žmonės32.

Paskelbęs daug atgarsio sulaukusią publikaciją, Henrichas ir to
liau ieškojo būtybės, kurios egzistavimu buvo įtikėję dauguma eko
nomistų. Ir galiausiai rado. Nors pavadiniams Homo (žmogus) jai 
nelabai tiko. Pasirodė, kad Homo economicus iš tiesų yra šimpanzė. 
Henrichas padarė paprastą išvadą: „Nustatyta, kad modelis nepa
prastai sėkmingai taikomas atliekant eksperimentus su šimpanzė
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mis ir bandant nuspėti jų elgesį. Vadinasi, visas teorinis darbas nu
ėjo niekais. Mes taikėme teoriją ne tai rūšiai.“33

Vis dėlto faktas, kad ekonomistų sukurtas žmogaus vaizdinys 
dešimtmečius veikė kaip nocebas, nekelia juoko. Paskutinį praėju
sio amžiaus dešimtmetį ekonomistui Robertui Frankui parūpo suži
noti, kokią įtaką žmogaus, kaip savanaudiškos būtybės, vaizdinys 
daro jo studentams. Atlikęs tyrimą su studentais, kurio metu buvo 
vertinamas jų dosnumas, ekonomistas nustatė, kad kuo ilgiau žmo
gus studijuoja ekonomiką, tuo savanaudiškesnis jis tampa.

„Mes tampame tuo, apie ką mokomės“, konstatavo Frankas.

Jau ne vieną šimtmetį Vakarų pasaulio žmonėms kalama į galvą, 
kad žmogus iš prigimties yra savanaudis. Tokie didieji mąstytojai 
kaip Tukididas, Augustinas, Machiavelli, Hobbesas, Lutheris, Kal
vinas, Burke’as, Benthamas, Nietzsche, Freudas ir Jungtinių Valsti
jų įkūrėjai vieni nuo kitų nusirašė civilizuotumo, kaip plono žmo
nijos prigimtį dengiančio sluoksnelio, teoriją. Jie visi darė prielaidą, 
kad mes gyvename B planetoje.

Nuostabą kelia tai, kad ne tik tradicinis krikščioniškas žmogaus 
suvokimas piešia tamsų žmogaus prigimties vaizdinį. Nuo jo neat
silieka ir racionalieji Šviečiamojo amžiaus atstovai, kurie XVIII a. 
protą iškėlė aukščiau tikėjimo. Ortodoksiškų pažiūrų tikintieji 
manė, kad žmogus iš prigimties yra sugedęs ir kad tik nepaprastas 
dievobaimingumas gali jį išgelbėti. Dauguma Šviečiamosios epo
chos filosofų taip pat laikėsi nuomonės, kad žmogaus prigimtis su
puvusi, tik jie vaistų ieškojo kitur: sugedusią prigimtį galima taisyti 
tobulinant proto galias.

Bandant surasti, kaip žmogaus vaizdinys buvo per amžius ku
riamas Vakarų filosofijos srityje, tenka vis susidurti su tam tikru 
minties tęstinumu. „Kalbant apie žmones apskritai, galima pasaky
ti, kad jie yra nedėkingi, nepastovūs ir veidmainiai“, – rašė Niccolò 
Machiavelli, padėjęs pagrindus politikos mokslui. „Jei tik galėtų, 
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visi žmonės taptų tironais“, – tvirtino Johnas Adamsas, vienas iš 
Amerikos demokratijos kūrėjų. „Mes esame kilę iš ištisų žudikų 
kartų, kurių pomėgis žudyti įaugęs į kraują“, – teigė psichologijos 
tėvas Sigmundas Freudas.

Keisčiausia, kad tokie filosofai net nesusimąstant vadinami rea
listais. O prie šios srovės nepritampantys mąstytojai, tikintys žmo
gaus gerumu, vadinami atskalūnais34. Feministė Emma Goldman, 
kuri visą gyvenimą buvo persekiojama dėl kovos už laisvę ir lygy
bę, kartą atsiduso: „Ak, vargše žmogaus prigimtie, kokių siaubingų 
nusikaltimų buvo įvykdyta tavo vardu! [...] Kuo didesnis dvasinis 
šarlatanas, tuo stipriau jis apsėstas minties, kad visi žmonės blogi 
ir silpni.“35

Tik pastaruosius kelerius metus vis daugiau mokslininkų, ats
tovaujančių pačioms įvairiausioms disciplinoms, konstatuoja, kad 
atėjo laikas naujomis spalvomis pertapyti žmogaus vaizdinį, įsiga
lėjusį mūsų sąmonėje. Šis suvokimas dar toks naujas, kad panašiai 
mąstantys mokslininkai dažnai nieko nežino vieni apie kitus. Ar, 
kaip sušuko viena garsi psichologė, kai jai papasakojau apie naujas 
biologijos mokslo sroves: „O Dieve, ir ten tas pats darosi?“

4.

Prieš pradėdamas pasakoti apie ilgą kelionę ieškant naujo žmogaus 
prigimties vaizdinio, noriu jus dėl kai ko įspėti. Įspėjimai yra trys.

Tas, kas sukils ir pradės kovoti už naują žmogaus prigimties sam
pratą, susidurs su tikra Lernos hidra, ta mitine pabaisa su septynio
mis galvomis, kurias Herakliui nukirtus, vietoj vienos ataugdavo 
dvi. Lygiai taip pat yra ir susidūrus su cinizmu. Kiekvieną kartą 
radęs atsaką mizantropiškam argumentui, gauni dar du atgal. Civi
lizuotumo, kaip plono dažų sluoksnelio, teorija yra tarsi mirti atsi
sakantis zombis.
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Tas, kas sukils ir pradės kovoti už naują žmogaus prigimties sam
pratą, bus laikomas sukilusiu ir prieš pasaulio galinguosius. Jiems 
viltingas žmogaus vaizdinys kelia grėsmę. Tai grėsmė valstybingu
mui. Teisėtos valdžios pamynimas. Kur girdėta, kad mes nesame iš 
prigimties savanaudės būtybės, kurias reikia kontroliuoti, dresuoti 
ir reguliuoti. Tai tas pats, kas pasakyti, kad karalius nuogas. Įmo
nei, kurioje dirba didele vidine motyvacija pasižymintys darbuoto
jai, visiškai nereikia vadovų. Demokratijai, kurią puoselėja pilietiš
ki žmonės, nereikia politikų.

Galiausiai tas, kas sukils ir pradės kovoti už naują žmogaus pri
gimties sampratą, bus nuolat žeminamas ir vadinamas atskalūnu. 
Jums sakys, kad jūs naivūs. Kvaili. Į kiekvieną silpnesnę įrodinėji
mų vietą bus negailestingai badoma pirštu. Taip, būti ciniku iš tik
rųjų lengviau ir paprasčiau. Pesimistas mokslinčius, patogiai išsi
drėbęs fotelyje ir vograujantis apie žmogiškuosius trūkumus, viską 
numato į priekį. Jeigu jo pranašystės neišsipildys, tai tik patvirtins, 
kad jis buvo teisus. Kas žino, gal ateityje bus dar blogiau? Gal jo 
žodžiai įspėjo dėl dar baisesnių dalykų? Pesimistinę ateitį piešiančio 
pranašo kalba visada atrodo giliamintė, nepriklausomai nuo to, ką 
jis skelbia.

Viskas priešingai, jeigu kalbame apie vilties atgaivinimą. Vil
tingas kalbėjimas atrodo netoliaregiškas. Taip, taip, kol kas nieko 
blogo neįvyko. Bet nereiškia, kad taip ir toliau bus. Idealistas gali 
visą gyvenimą demonstruoti, kad jis buvo teisus, tačiau vis tiek bus 
vadinamas naivuoliu. Aš noriu, kad tai pasikeistų. Toks ir yra šios 
knygos tikslas. Tai, kas dabar atrodo nerealu, neprotinga ir neįgy
vendinama, netrukus gali tapti visiškai įprastu dalyku.

Atėjo laikas nupiešti naują žmogaus vaizdinį. Atėjo laikas nau
jajam realizmui.



Žmonijos
gerumas
Naujas požiūris į mus

Rutger Bregman

Daug ką keičiantis požiūris,  
kad prigimtinis žmonių gerumas  
ir bendruomeniškumas yra  
svarbiausia mūsų sėkmės priežastis

PASAULINIS BESTSELERISJeigu tikėsime, kad dauguma žmonių nėra geri, atitinkamai elgsimės vieni 
su kitais. Ieškosime blogiausių savybių ir jų rasime. Kokio elgesio tikimės 
vieni iš kitų, tokio ir sulaukiame. Jeigu kalbėtume apie didžiausius mūsų 

dienų iššūkius (nuo klimato atšilimo iki mažėjančio tarpusavio pasitikėjimo), 
nepamirškime, kad visų sprendimų atspirties taškas yra supratimas,  

jog žmogaus prigimtis kitokia, nei iki šiol aklai tikėjome.  

RUTGER BREGMAN (Rutgeris Bregmanas, g. 1988 m.) – is-
torikas ir rašytojas, vienas populiariausių ir įtakingiausių Ny-
derlandų mąstytojų, patraukęs tarptautinį dėmesį raginimu 
pasaulio turtingiesiems pagaliau pradėti mokėti mokesčius. Jo 
novatoriškos idėjos apie žmonijos prigimtį ir galimybę pasaulį 
padaryti geresnį sparčiai skinasi kelią visame pasaulyje, keisda-
mos daugelio žmonių nuostatas ir skatindamos imtis pokyčių.

Žmogus yra žvėris, teigė karaliai. Žmogus iš prigimties linkęs nusidėti, 
kartojo dvasininkai. Žmogus yra beviltiškas egoistas, antrino finansinin-
kai. Vakarų kultūroje šimtmečius vyravo žmogaus tamsiosios prigimties 
pavyzdžiai ir nuostata, kad esame iš prigimties sugedę ir linkę į blogį. O 
kas, jei tokia nuostata klaidinga? Rutgeris Bregmanas knygoje „Žmonijos 
gerumas“ meta drąsų iššūkį ir, remdamasis naujausiomis psichologijos, 
ekonomikos, biologijos, archeologijos įžvalgomis, teigia priešingai: žmo-
nės iš prigimties yra geri ir labiau linkę bendradarbiauti nei konkuruoti. 
Maža to, mūsų instinktas pasitikėti kitais yra vienas iš svarbiausių žmo-
nijos evoliucijos veiksnių. Bet jeigu iš tiesų dauguma žmonių geri, kodėl 
pasaulyje tebėra tiek daug kančios? Autorius nesiekia visko suniveliuoti, 
tačiau labai kritiškai pažvelgia į istorinius įvykius, didžiąsias idėjas, moks-
linius tyrimus, į ypatingų žmonių ypatingas iniciatyvas, darančias pasaulį 
geresnį. Tuo pat metu jis neužsimerkia prieš skaudžią tikrovę. Autoriaus 
idėjos įtraukia į intelektinį nuotykį, o realūs pavyzdžiai iš žmonijos istori-
jos ir žmonių kasdienybės intriguoja ir keičia požiūrį į mus pačius.

Ši knyga supurtė mano įsitikinimus ir  

privertė naujai pažvelgti į žmonijos istoriją.

Yuval Noah Harari, „Sapiens. Glausta žmonijos istorija“ autorius
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