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25-ojo jubiliejinio leidimo jvadas 

Rytoj koks prasalaitis su taiklia ismintlmi mums tiksliai 
pasakys, apie mqsteme ir k^ jauteme visq laikq. 

Ralph Waldo Emerson. 
Ese apie pasitikejim^ savimi 

Vienas budingiausiq atsiliepinnL|, kuriuos rasdavau skaitytoji| laiskuose, 
pasirodzius Nepramintuoju taku, buvo vien dekojimas man uz dr^s^, -
ne uz pasakymq ko nors naujo, bet uz parasymq tokiq dalyky, apie ku
riuos jie galvodavo ir kuriuos visada jausdavo, taciau bijodavo apie juos 
prabilti. 

Man nelabai aisku, kur cia slypi „drqsa". Tikslesnis pasakymas buti i 
„igimtas uzsimirsimas", Neilgai trukus po knygos pasirodymo viena is 
mano klienciti dalyvavo kokteiliij vakarelyje, kur nugirdo mano mamos 
ir kitos pagyvenusios moters pokalbj. Kalbedama apie knyg^, toji kita 
moteris pasake:„JQs tikrai turite labai didziuotis savo sunumi Scottu." 
0 mano mama j tai atsake su senoliams kartais budinga kandzia manie-
ra:„Didziuotis? Ne, nelabai.Tai neturejo nieko bendra su manimi. Tai jo 
intelektas, suprantate. Jam dovanotas talentas." 

As manau, jog mano mama klydo sakydama, kad ji neturejo nieko 
bendra, bet, man regis, ji buvo teisi ta prasme, kad mano autoryste Ne
pramintuoju taku buvo pasekme gautos jvairiapuses dovanos. 

Ir dalis tos dovanos siekia senus laikus. Lili, mano zmona, ir as buvo-
me susidraugav^ su vienu vaikinu, Tomu, kuris augdamas vasarodavo 
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toje pacioje vasarvieteje l<aip ir as.Tuomet vasaromis as zaisdavau su jo 
vyresniaisiais broliais, irjo motina pazinojo mane dar vail<q.Vienqvakar4, 
keletas metq pries pasirodant Nepramintuoju ra/cu,Tomas buvo pazade-
j^s ateiti pas mus vakarienes. Tada jis gyveno pas savo mamq ir dienq 
pries tai pasake jai:„Mama, as rytoj vakarieniausiu su Scottu Pecku. Ar 
tu Ji prisimeni?" 

„0, taip, - atsake j i , - tai anas mazas berniukas, kuris visada kalbeda-
vo apie tokius dalykus, apie kuriuos zmones neturetq kalbeti." 

Taigi jus matote, kad to talento uzuomazga siekia senus laikus. Be 
to, jus galite suprasti,jog as buvau siektiek„svetimas"mano jaunysteje 
budingai tradicinei kulturai. 

* * * 

Kadangi buvau nezinomas autorius, Nepramintuoju taku buvo isleista 
be fanfarq. Jos stulbinanti komercine sekme - labai laipsniskai susiklos-
t^s fenomenas. Nacionaliniuose bestselerii} sqrasuose ji pasirode tik po 
penkeriLj meti} nuo isleidimo 1978-aisiais, - faktas, del kurio esu be galo 
dekingas. Jei pasisekimas buti j uzklup^s pirmomis dienomis, as labai 
abejoju, ar buciau buv^s pakankamai brandus susidoroti su staigia slo-
ve. Bet kuriuo atveju, tai buvo„miegancioji", knygq versle garsinama„is 
lupq i lupas" knyga. Zinia apie jq is pradziq sklido zodziais letai, is lupq 
i lupas jvairiais keliais. Pirmieji buvo„Anoniminiai alkoholikai". Is tikri| j i4 
pats pirmasis gerbejo laiskas, kurj gavau, prasidejo taip:„Mielas dr. Pec-
kai, jus turbut esate alkoholikas"! Jj siuntusiam zmogui atrode sunku jsi-
vaizduoti, kad as galejau parasyti tokiq knygq nebudamas ilgalaikiu „AA" 
nariu ir nesqiygojamas alkoholizmo. Jei Nepramintuoju taku butLj buvusi 
isleista dvidesimt metq anksciau, abejoju, ar butq sulaukusi bent ma-
ziausio pasisekimo. „Anoniminiai alkoholikai" realiai nepradejo reikstis 
iki dvidesimtojo amziaus penktojo desimtmecio vidurio (ne del to, kad 
daugelis knygos skaitytojq butt} buv^ alkoholikai). Taciau dar svarbiau, 
kad taip buvo ir su psichoterapijos praktika. Ir todel iki 1978-Liji|, kai 
Nepramintuoju taku buvo isleista, Jungtinese Valstijose jau buvo gana 
daug psichologiskai ir dvasiskai islavejusiq moterq ir vyry, kurie buvo 
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pradej^ gilius apmqstymus„visLi ty dalykq, apie kuriuos zmones netu-
retLi kalbeti" ir beveik lauke, tikr^a to zodzio prasme, kad juos kas nors 
pasakytLj garsiai. 

Taigi jvyko taip, kad Nepramintuoju taku populiarumas didejo tarsi 
besiridenanti sniego gniuzte, ir taip tebera, nes jos populiarumas t^siasi. 
Netgi artejant mano karjeros pabaigai as, vazinedamas su paskaitomis, 
sakydavau savo klausytojams:„Jus nesate vidutiniy Amerikos gyventojq 
atstovai. Taciau yra nuostabiy dalyky, kurie jus vienija. Vienas JL| - de
mesio vertas skaicius t i j , kurie kada nors gyvenime esate patyr^, ~ arba 
vis dar susij^ - su rimta psichoterapija arba Dvylikos zingsniq programa, 
arba su tradicinj akademinj parengimq turinciais terapeutais. As nema-
nau, kad jums atrodytq, jog pazeidziu konfidencialumo ribas prasyda-
mas visq cia esanciL[jii, kurie dalyvavote arba dalyvaujate tokioje terapi-
joje, pakeiti rankas." 

Po to devyniasdesimt penki procentai auditorijos pakeldavo rankas. 
„Dabar apsizvalgykite", - sakydavau jiems. 

„Tai reiskia keletq svarbiq dalykti, - t^sdavau as. ~ Vienas jq, kad jus 
esate grupe zmoniy, kurie pamegino perzengti tradicinj kulturq."Saky-
damas„perzengti tradicinj kulturq", greta kity dalykq, turedavau minty, 
kad jie buvo zmones, jau seniai pradej^ galvoti„apie tokius dalykus, apie 
kuriuos zmones neturetij kalbeti.'Jrjie pritardavo man, kai isdestydavau, 
k̂  turiu mintyje sakydamas „perzengti tradicinj kulturq" bei ypating^ 
siofenomeno reiksm?. 

Keletas pavadino mane „pranasu". As galiu sutikti su tokiu, atrody-
tq, didingu titulu tik todel, kad daugelis jq paaiskino, jog, jq nuomone, 
pranasas nera kazkas, kas gali numatyti ateitj, bet tiesiog tas, kuris moka 
skaityti laiko zenklus. Nepramintuoju taku peine slov^ visq pirma todel, 
kad tai buvo to laiko knyga, ir skaitytojai leme jai sekm?. 

* * * 

Pries dvidesimt penkerius metus, pirmq kartq pasirodzius Nepramintuo
ju taku, mano naivi svajone buvo, kad knyga butq apzvelgta visuose 
salies laikrasciuose. Is tiesq atsitiko taip, kad grynai is malones ji gavo 
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vienintel? apzvalgq... bet koki^ apzvalg^! Uz knygos sekm? didzia da-
limi as turiu buti dekingas Pliyllie Theroux. Phyllie, pati budama nuos-
tabi rasytoja, tuo nnetu dirbo ir knygq apzvalgininke ir visiskai„netycia" 
atrado vienq isankstinj leidinio egzemplioriij dideleje knygq kruvoje 
Washington Post knygq redaktoriaus ofise. Perzvelgusi turinj, pasieme 
jq su savimi namo; grpindama po dviejij dienL|ji„pareikalavo", kad butq 
leista parasyti apzvalg^. Redaktorius ne itin noriai sutiko, o po to Phyllie 
emesi, jos pacios zodziais tariant, „tikslingai kurti toki^ apzvalgq, kuri pa-
darytq knyg^ bestseleriu." Ir t^ji jvykde. Praejus savaitei po jos apzvalgos 
Neprannintuoju tal<u buvo Washington'o DC bestseleriq s^rase, dar pries 
patekdama j kokius nors nacionalinius sqrasus.To kaip tik ir uzteko, kad 
knygos sekme jgytq pradinj pagreitj. 

Esu dekingas Phyllie dar del vienos priezasties. Knygos populiarumui 
didejant, noredama buti tikra, kad nepakilsiu auksciau zemes ir per daug 
neuzriesiu nosiesji pasake man: Jai nejusq knyga, juk jus zinote." 

Akimirksniu supratau, kq ji turejo minty. Ne vienas is musq nema-
neme, kad Nepramintuoju taku buvo pazodziui perteiktas Dievo zodis 
ar kaip kitaip„perduota" medziaga. Butent as buvau tas, kuris j ^ parase, 
ir knygoje yra daug vietq, kur man noretqsi parinkti geresnius zodzius 
ar sakinius. Ji nera tobula, ir as visiskai atsakau uz jos trukumus. Nepai-
sant visko, ir galbut todel, kad zmonems jos reikejo, nors ir su trukumais, 
mano mintyse nera ne maziausios dvejones, kad tuomet, kai as rasiau tq 
knygq mazo, anksto mano ofiso vienatveje, man buvo suteikta pagalba. 
As tikrai negaiiu apibudinti tos pagalbos, taciau jos suteikimas vargu 
ar buvo vienintelis. Is tiesq tokia pagalba - tai svarbiausia sios knygos 
tema. 

{zanga 

Sios knygos ideja kilo is kasdienio darbo patirties klinikoje, dienq dienas 
stebint ligoniq grumtynes: isvengti arba pasiekti vis aukstesnj brandos 
laipsnj. Todel knygoje aprasyta nemazai tikrq atvejq. Kadangi konfiden-
cialumas yra esminis psichiatrijos bruozas, visi vardai bei specifiniai apra-
symai, siekiant issaugoti ligoniq anonimiskumq, yra pakeisti, neiskreipus 
tarpusavio santykiq esmes. 

Is glaustai pateiktos atvejq analizes gali susidaryti klaidingas vaizdas. 
Psichoterapija retai buna trumpas procesas, bet, kadangi turejau sutelkti 
demesj ir isryskinti pavienj atvejj, skaitytojui gali susidaryti jspudis, kad 
tai yra dramatiskas ir aiskus procesas. Drama is tiesq reali ir aiskumo taip 
pat galima pasiekti, taciau turiu priminti, jog ilgus sqmysio ir frustracijos 
periodus, budingus daugeliui terapijq, aprasyme praleidau, kad butq ais-
kiau skaityti. 

Taip pat noriu atsiprasyti, kad Diev^ knygoje minejau tradiciskai kaip 
vyrisk^ asmenj, taciau t^ dariau veikiau siekdamas paprastumo, o ne iai-
kydamasis grieztojo Dievo, kaip vyriskosios lyties atstovo, sampratos. 

Man, kaip psichiatrui, manau, is pradziq labai svarbu pamineti dvi pa-
grindines sios knygos prielaidas. Pirmoji: as nedarau skirtumo tarp zmo
gaus proto ir dvasios, vadinasi, ir tarp dvasinio bei protinio vystymosi 
proceso. Tai yra visiskai tas pats. 

Antroji prielaida: dvasinis ir protinis tobulejimas yra sudetingas, daug 
energijos reikalaujantis procesas, kuris t^siasi visq gyvenimq. Psichotera
pija, jei norima teikti realiq pagalbq protinio ir dvasinio vystymosi pro-
cese, negali buti nei skubota, nei paprasta. As nepriklausau ne vienai 
konkreciai psichiatrijos ar psichoterapijos mokyklai, nesu vien Freudo, 
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Jungo ar Adierio pasekejas, bihevioristas ar gestaltistas. As netikiu, kad 
yra vienintelis ir paprastas atsakynnas. Esu jsitikin^s, kad glaustos psicho
terapijos formos gali buti efektyvios, ir to nereiktii neigti, taciau taip tei-
kianna pagalba neisvengiamai yra pavirsutiniska. 

Dvasinio tobulejimo kelias ilgas. As noreciau padekoti savo klientams, 
kuriuos turejau garbes ilgeliau lydeti siame j i j kelyje. Nes jq kelione buvo 
kartu ir mano, ir daug is to, kas cia pateikta, mes ismokome kartu. As taip 
pat noreciau padekoti daugeliui savo mokytojq ir kolegq. Svarbiausia -
savo zmonai Lili. Ji buvo tokia dosni, kad vargu ar butq jmanoma atskirti 
jos, kaip sutuoktines, globejos, psichoterapeutes bei zmogaus, ismintj 
nuo mano paties. Pirma dalis 

Savidrausme 


