
f2ANGA SKAITYKITE 
ATSARGIAI 

Si knyga - pavojinga. 

Parasiau j ^ , nes maniau, kad j i reikalinga. T ik iu , kad bendras 

jos poveikis bus gydantis. 

Vis delto knyg4 rasiau neramia sirdimi. Ji gali pakenkti, o kai 

kuriuos skaitytojus - jskaudinti. Dar blogiau - kai kurie is j i j , 

pasinaudoj? sios knygos informacija, gali i m t i kenkti kitiems. 

Keliij p i rmi j j i j knygos skaitytojij, kur i i j nuomon^ ir morali-

nes nuostatas ypac gerbiu, paklausiau: „Ar manote, kad si knyga 

apie zmogisk^jj blogj pati savaime yra blogis?" Jie tv i r t ino , kad 

ne. Vienas netgi pridure stai k^: 

- Kaip sako kai kurie miisij baznycios nariai, net ir Mergele 

Marija gali virsti seksualiniij fantazijij objektu. 

Nors ir staciokiskai, bet taikl iai pasakyta, taciau man -

menka paguoda. Atsiprasau savo skaitytojij i r visij zmonii j uz 

t§ zal^, k u r i ^ gali sukelti knyga, ir labai prasau - skaitykite J4 

atsargiai. 

Viena is atsargumo israiskij - meile. Neskriauskite sav^s ir 

bukite sau atidus, supratf, kad si^ knyg^ jums skaudu skaityti. 
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Taip pat prasau atidumo ir supratingumo tiems artimiesiems, 

kuriuos imsite la ikyt i blogais zmonemis. Bukite atsargus - at

sargumo jsikunijimas. 

Blogij zmoniij lengva nek^sti. Bet nevertetij pamirsti sv. Au-

gustino priesako: „Nek^skite nuodemes, bet mylekite nusideje-

I j . " * Suprat^, kad zmogus yra blogas, prisiminkite, jog „Dievo 

malone esu, kas esu". 

Kai kuriuos zmones vadindamas blogais, akivaizdziai juos 

smarkiai nuvertinu. Mano Viespats yra pasak^s: „Neteiskite, kad 

nebutumete teisiami." Siuo posakiu, kuris taip daznai cituoja-

mas be jokio konteksto, Jezus netvirtino, kad niekada negalima 

teisti savo artimo. Nes toliau jis sako stai k^: „Veidmainy, pir-

miau isrit ink r^st^ is savo akies, o paskui paziuresi, kaip isim-

t i krislelj is brolio akies."*'*^ Jo zodziai reiskia, kad k i t i j poelgius 

privalome vertinti labai atsargiai, o atsargumas prasideda nuo 

kritisko poziurio j save patj. 

Neverta tiketis isnaikinti zmogisk^jj blogj, kol nesugebame 

pazvelgti jam tiesiai j akis. Vaizdas - ne is malonii j j i j . Daugelis 

sake, kad ankstesne mano knyga Nepmmintuoju taku*** buvo 

sviesi. Si knyga - ne tokia. Joje rasoma apie musq tamsi^j^ pus? ir 

dazniausiai pasakojama apie pacius blogiausius musij visuome-

nes atstovus - tuos, kuriuos isties laikau blogais zmonemis. Jie 

nera geri, taciau privalome juos objektyviai jvertinti . Pagrindi-

nis sios knygos tikslas - konkrecius zmones ir apskritai zmogis-

ki|jj blogj istyrineti moksliskai. Ne abstrakciai, ne filosofiskai, o 

butent moksliskai. Kad tai pavyktij, mums butina ryztis jvertinti 

ji} veiksmus ir poelgius. Tokio vertinimo pavojai bus issamiai 

* Saint Augustine, The City of God {Dievo miestas), red. Bourke, Image Books, 
1958, p. 304-
** Evangelija pagal Mat^, 7, 1-5. 
*** M . S. Peck, Nepmmintuoju taku, Vaga, 2014 m. 
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aptarti paskutinio knygos skyriaus pradzioje. O kol kas noreciau 

pabrezti, kad toks vertinimas visuomet bus labai pavojingas, jei 

pirmiausia kritiskai nepazvelgsime j save ir neissigydysime savo 

skaudulii}. Kova su zmogiskuoju blogiu visuomet prasideda nuo 

sav^s, o musij paciij apsivalymas visada bus pats galingiausias 

miisi j ginklas. 

Si^ knyg^ buvo nepaprastai sunku rasyti del daugybes prie-

zascii}. Labiausiai del to, kad poziuris j aprasytus dalykus nuola-

tos keiciasi. Apie zmogisk^jj blogj zinau t ikra i ne visk^ ir nuolat 

suprantu sj t^ naujo. Ties^ sakant, apskritai t i k dabar pradedu j j 

suvokti. Vienas is knygos skyriq „Blogio psichologijos kur imo 

l i n k " taip pavadintas butent del to, kad apie blogj dar neturime 

sukaup? pakankamai mokslinii j z ini i j , kad jas jau buti j galima 

vadinti psichologijos mokslu. Todel noriu perspeti ir stai dar del 

ko: to, kas aprasyta knygoje, nelaikykite absoliucia ir negincija-

ma tiesa. Juk visij pirma siekiau sukelti musij nepasitenkinim^, 

kad apie si^ sritj tiek mazai zinome. 

Pirmiau Jezi} pavadinau savo Viespaciu. Ilgus metus visaip 

band^s jt iketi budizmo ir islamo misticizmu, galij gale tv ir ta i 

apsisprendziau grjzt i j krikscionyb? ir, kad jrodyciau savo pasi-

ryzim^, 1980 m. kovo devint^j^, budamas keturiasdesimt treji j , 

priemiau kriksto sakrament^. Tuo metu jau seniai buvau prade-

j^s rasyti si^ knyg^. Kart^ vieno rasytojo man atsiqstame ran-

krastyje buvo atsiprasinejama del to, kad jo knyga yra krikscio-

niskij paziurij. As del to neatsiprasinesiu. Vargu ar kada imciausi 

rasyti knyg^, manydamas, kad siuo poziuriu j i bus tendencinga. 

Be to, neturiu ne maziausio noro slepti savo krikscioniskij pa

ziuri j . Negaleciau taip elgtis. Krikscionii j tikejimas man - pats 

svarbiausias gyvenime. T ik iu , kad jis yra visa apimantis ir ab-

soliutus. 
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Taciau bugstauju, kad ten, kur sios mano paziuros bus aki-

vaizdziausios, kai kurie skaitytojai bus bereikalingai pasipiktin?. 

Tad dar ir del to prasau si^ knyg^ skaityti atsargiai. Patj didziau-

si^ blogj istisais simtmeciais nesdavo (ir vis dar nesa) pavyzdin-

gi krikscionys. Daznai tai daroma prisidengiant Kristaus vardu. 

Mums pazjstama Krikscionii j baznycia t ikra i reikalinga ir isga-

ninga, bet akivaizdziai netobula. Nuosirdziai atsiprasau uz visas 

jos ir savo paties nuodemes. 

Kryziaus zygiai ir inkvizicija neturi nieko bendro su Kristu-

m i . Nieko bendro neturi ir karas, kankinimai ir persekiojimas 

arba arogantiskumas ir kerstavimas. Sakydamas vien^ savo pa-

moksl^, Jezus is pradziij istare tokius zodzius: „Palaiminti varg-

sai dvasia." Ne arogantiskieji. O mirdamas jis maldavo pasigai-

leti savo kankintoji j . 

Sventoji Terese is Lizje laiske seseriai rase: „Jei esi pasirengusi 

nuolankiai isk^sti visa tai, kas tau nemalonu, Jezui bus gera pr i 

siglausti tavo sirdyje."* Nelengva apibrezti, kas yra tikras kriks-

cionis, taciau jei man tektij tai padaryti, pasakyciau taip: tikras 

krikscionis - tas, „kurio sirdyje Jezui gera prisiglausti". J kriks

cioniij baznycias kas sekmadienj eina simtai tukstanciij zmoniij , 

kurie neturi ne maziausio noro nuolankiai ar kaip nors kitaip 

daryti tai, kas jiems nemalonu, ir todel juose Jezui nebus gera 

prisiglausti. O yra mili jonai hinduisti j , budistij, musulmonij, 

zydij, ateistij ir agnostikij, kurie mielai prisiima sj ismeginim^. 

Pastarijjij nesutrikdys jokie sioje knygoje aprasyti dalykai. Pries 

tai minetuosius trikdys daug kas. 

Manau, kad butinai tur iu pasiaiskinti ir dar del kai ko. Dau-

gelj skaitytojij tikriausiai glumins klausimas, kodel kalbedamas 

apie Diev^ vartoju vyriskosios gimines jvardzius. Suprantu j i j 

* Tereses is Lizje laiski) rinktine, vert. F. J. Sheed, Sheed and Ward, 1949, p. 303. 
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abejones ir joms pritariu. Apie tai svarsciau labai ilgai. Paprastai 

visuomet aktyviai remdavau moterij judejim^ ir j i j pagr jstus sie-

kius isguiti is vartosenos seksistinius posakius. Bet juk, visij pir

ma, Dievas nera bendrosios gimines. Jis kupinas gyvybes, meiles 

ir netgi tam t ikro seksualumo. Todel jo negalejau vadinti tiesiog 

„tai". Be abejo, manau, Dievas t u r i abiejij lyciij savybiij. Jis toks 

svelnus, rupestingas, globojantis ir motiniskas, kaip pati t ikr iau-

sia moteris. Vis delto, mano subjektyvia nuomone, jo butis yra 

labiau vyriska negu moteriska, nors galbut tokj vert inim^ supo-

navo mano kulturine patirtis. Vis delto jis mus ne t ik globoja, bet 

ir troksta j mus jsiskverbti, ir nors paprastai mes ne priimame j j , 

o it jsibaiminusi nekalta mergele sprunkame salin, jis persekio-

ja mus su tokiu medzioklio jkarsciu, k u r j paprastai priskiriame 

vyrams. C. S. Lewiso teigimu, bendraudami su Dievu, mes visi 

esame moterys*. Be to, kad ir kokios lyties butume, kad ir kokj 

t ikej im^ ispazintume, musij pareiga - musij prievole - atsiliepti j 

jo meil? ir pasistengti savyje bei aplinkiniuose pagimdyti Krist i j , 

kaip tai padare Marija. 

Taciau seton^, lauzydamas visas tradicijas, priskirsiu bevar-

dei giminei. Nors ir zinau, kad setonas stengiasi jsiskverbti j mus 

per pagundas, niekuomet sis noras man neatrode nei seksualus, 

nei kurybingas, o veikiau pilnas neapykantos ir nepaprastai des-

truktyvus. Juk gyvates ly t j nustatyti taip sunku... 

Kiekvienoje knygoje aprasytoje istorijoje daug k^ pakeiciau. 

Kertiniai psichoterapijos ir mokslo akmenys - s^ziningumas ir 

tikslumas. Vis delto daznai tenka rinktis , kas svarbiau. Maniau, 

kad svarbiau uzt ikr int i konfidencialum^, negu tiksliai ir issa

miai atpasakoti visas nereiksmingas smulkmenas. Todel tikslu-

* C. S. Lewis, That Hideous Strength (Ta baisijega), Macmillan (isleista minkstais 
virseliais), Niujorkas, 1965, p. 316. 
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mo megejai gali suabejoti mano pateiktais „duomenimis". Kita 

vertus, manydami, kad atpazinote k u r j nors is aprasytq mano 

pacientij, klystate. Taciau veikiausiai prisiminsite daugyb? zmo-

niq, atitinkanciij pavaizduotus asmenybes sablonus. Esu tikras, 

kad pakeistos kai kurios t i k r i j istorijij detales is esmes nepakeite 

tikrosios zmogiskojo elgesio dinamikos. O knyg^ ir rasiau tam, 

kad si elgesio dinamika yra labai bendrazmogiska ir kad mums, 

zmonems, butina geriau pazinti ir suprasti. 

Zmonii j , kuriems tur iu padekoti uz pagalb^ rasant knyg^, yra 

tiek daug, kad vardyti juos paeiliui butij nepraktiska, taciau visq 

pirma noreciau isskirti siuos zmones: savo ist ikimij j^ sekretor? 

A n ^ Pratt, k u r i istisus penkerius metus pasiaukojamai spausdi-

no daugybf, regis, niekada nesibaigsianciij rankrascio versijq 

ir pataisytij variantij neturedama joki i j automatizuotij teksto 

tvarkymo priemoniij ; savo vaikus Belind^, Julij^ ir Christophe-

r j , kuriems teko daug ko atsisakyti del darboholisko j i j tevo gy-

venimo budo; tuos savo bendradarbius, kurie sustiprino mano 

ryzt^, nepabug? pazvelgti j ziauri^ zmogiskojo blogio realyb?, 

ypac savo zmon^ Lily, kuriai i r dedikuota si knyga, ir savo bran-

g4 ateistiniij paziurij draug^ - Richard^ Slone'^; savo redaktoriij 

Erwin^ Glikes'^, kurio tikejimas sios knygos reikalingumu mane 

nepaprastai padr^sino; visus dr^sius pacientus, kurie nepabugo 

mano ieskojimij i r klaidziojimij ir taip tapo mano mokytojais. 

Galij gale noriu pamineti du puikius siuo metu zmogisk^jj blogj 

analizuojancius tyrejus Erich^ Fromm^ ir Malachi Mart in^ , ku

rie buvo mano konsultantai. 

Med. m. dr. M . Scott Peck 
Prestonas, Konektikuto valstija 06777 

#1 ZMOGUS, SUDAR^S 
SANDERI SU VELNIU 

Dzordzui visada viskas klojosi lengvai arba bent jau jis pats taip 

galvojo i k i pat tos ankstyvo rudens popietes. Zinoma, tekdavo 

pasirupinti jvairiais reikalais, kaip ir bet kur iam kitam preky-

bos agentui, seimos vyru i i r t r i j i j vaikij tevui, turinciam nam^, 

kurio stogas retsykiais prakiurdavo, o pievele istisai prasyda-

vosi nupjaunama. Ir isties jis buvo i t i n tvarkingas ir pedantis-

kas zmogus ir del pernelyg aukstos zoles ar apsilaupusiij namo 

dazij jaudindavosi labiau nei k i t i . Taip pat buvo akivaizdu, kad 

vakarais, leidziantis saulei, j j apimdavo keistas liudesys, sumi-

s?s su neaiskia baime. Dzordzas nemego saulelydzio meto. Bet 

tai trukdavo vos kelias minutes, o kartais, kai budavo uzsiemes 

prekybos reikalais arba dangus apniukdavo, saulelydzio metas 

apskritai praeidavo nepastebimai. 

Dzordzas buvo pavyzdinis prekybos agentas, pasizymintis 

jgimtais gabumais - isvaizdus, iskalbus, laisvai bendraujan-

tis ir puikus pasakotojas. Vis^ pietryt ini i j valstijij teritorij^ j 

savo rankas pereme jsiverz^s j j ^ lyg meteoras. Jis pardavinejo 

plastikinius indq dangcius, tokius, kuriais vienu spragtelejimu 

17 


