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SVARBESNIOSIOS SROVĖS NAUJOJOJ 
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Kalbėti šiandien apie naujosios psichologijos sroves, yra gana neleng
vas dalykas. Šiandien, kaip paprastai, sakoma, gyvename visų vertybių per
kainojimo laikus. Tas procesas vyksta visose kultūrinio gyvenimo srityse 
neišskiriant nė mokslų. Kaip pats gyvenimas darosi vis komplikuotesnis 
ir sudėtingesnis, taip ir moksle atsiranda vis. naujų problemų ir dar įvaires
nių tų problemų sprendimų. Jei iš kiekvieno mokslo reikalaujama, kad jis 
duotų aiškų, sistematišką ir, kiek galint, atbaigtą tiriamojo savo objekto 
vaizdą, tai, rodos, iš psichologijos mokslo šiandien vargiai galime to reika
lauti. Šių dienų psichologijos mokslas tiek savo problemų statymu, tiek jų 
sprendimu, yra toks įvairus, kad apie vieningą sistemą, rodos, negali būti 
ir kalbos. Bet toks galvojimas iš dalies būtų klaidingas.

Kad ir kaip labai yra išsišakojęs šių dienų psichologijos mokslas, kad ir 
kaip įvairiai svarstomos ir aiškinamos jo problemos, visdėlto, įsižiūrėję į 
psichologijos mokslo rūtuliojimosi eigą, mes matome tam tikrą dėsningumą 
ir išvidinį ryšį. Aišku, prieš keliasdešimtį metų psichologijos mokslo vaiz
das buvo daug paprastesnis ir gal suprantamesnis. Devynioliktame šimtmety 
visur vyravo materijalistiškas ir mechanistiškas nusistatymas, kuris ne tik 
bijologinius, bet ir psichinius vyksmus stengės suvesti į fiziškus mechaniš
kus dėsnius ir jais, tais dėsniais, visus tuos vyksmus išaiškinti. Gamtamoks
lišku metodu, įvairiais aparatais, eksperimento keliu norėta tada paprasčiau
sių psichinių vyksmų ir jų santykių su išviršiniu pasauliu dėsningumą nu
statyti ir iš tų paprasčiausių dėsnių mechaniškai išaiškinti psichinį gyvenimą.

Paskutiniu laiku ne tik filosofijoj, bet ir gamtos moksluose pastebimas 
didelis nusigręžimas nuo mechanistiško aiškinimo būdo. Šiandien visur, o 
ypatingai bijologijos ir psichologijos moksle, jaučiama stipri tendencija 
prie teleologiško klausimų sprendimo. Elementų vietoj šiandien visur dau
giau užima vietą visuma (Ganzheit). Atitinkamai laiko dvasiai naujoji psi
chologija stengias pirmiausia psichinį gyvenimą suvokti kaip anksčiausiai 
ir betarpiai duotą visumą, ir iš tos visumos atskirus psichinius pergyvenimus 
išaiškinti ir, kiek galima, juos suprasti. Taigi savo tyrinėjimų pradžioje 
ji išeina, ne iš atskirų psichinių pergyvenimų — elementų, kaip senesnioji 
psichologija, bet iš psichinio pergyvenimo visumos — Ganzheit.
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Nežiūrint į tai, kokiu keliu psichologijos mokslas ėjo, kokį išeinamąjį 
punktą savo studijoms pasirinko, kokį metodą vartojo, visdėlto pagrindinis 
siekimas ir objektas buvo psichinė realybė ir tos realybės išaiškinimas. Čia 
ir glūdi psichologijos mokslo vidujis ryšys ir dėsningumas, apie kurį 
anksčiau minėjau. Kaip šitas psichologijos rūtuliojimosi procesas vyko ir 
kokias svarbesnias formas jis šiandien turi, aš ir norėčiau čia trumpai pakal
bėti. Aišku, sistematingai išdėstyti ir kritiškai įvertinti visas, kad ir svarbes
niąsias, naujosios psichologijos sroves vieno referato ribose negalima. Nors 
psichologijos mokslas visą laiką stengiasi tapti, kiek galima, tikrai egzaktiš
ku mokslu, ir, kur tik galima, pritaikinti eksperimentą ir matematišką apskai
čiavimą, bet visdėlto žmogaus psichinio gyvenimo gilusis centras vis dar lie
ka jokiam eksperimentui neprieinamas ir sunku tikėti, kad kada nors būtų 
prieinamas. Todėl žmogaus psichinio gyvenimo esmė galima tyrinėti tiktai 
spekulatyviniu metodu. O kur prasideda spekulacija neišvengiamai, daugiau 
ar mažiau, turi įtakos tyrinėtojo pasaulėžiūra, jo asmeniškas nusistatymas 
ir t. t. Suprantama, kodėl visada, o ypatingai šiandien, yra tieki daug, ir net 
kartais diametrališkai priešingų, nuomonių ir teorijų, aiškinant psichinius 
reiškinius. Norint jas visas paliesti, reiktų kalbėti ne tik apie šių dienų 
psichologines sroves, bet taip pat ir apie šių dienų filosofines kryptis. Bet 
tai yra ne mano uždavinys. Šiandien aš noriu plačiau kalbėti tiktai apie ekspe
rimentines psichologijos sroves ir tai tik apie svarbesniąsias. Neeksperi
mentines sroves, dėliai psichologijos mokslo vaizdo pilnumo, paliesiu bent 
trumpai referato gale. Kad būtų aiškiau suprantamos naujosios srovės ir 
tas perėjimas nuo senesniojo galvojimo būdų prie naujojo, aš bent trum
pai suminėsiu kiek senesniąsias, o toliau eisiu prie naujesniųjų ir naujausių 
Srovių.

1. ASOCIONALISTINĖ ELEMENTŲ PSICHOLOGIJA

Kaip mokslas psichologija, ypatingai eksperimentalinė, labiausiai pra
dėjo plėtotis 19 šimt. Atitikdama laiko dvasią ir kildama daugiau iš; gam
tininkų rankų, ji buvo tada labai artimai susijungusi su fizika ir ypatin
gai fiziologija, kurių metodai ir buvo pritaikinti psichiniams pergyveni
mams tyrinėti „Sielos fizika“, arba, „meilės fizika“ buvo tada populiarios są
vokos. Psichinių tyrinėjimų centras buvo nukreiptas į išorinių paerzinimų 
veikimą į žmogų t. y. pojūčių pasaulį. Išorinio paerzinimo sukelti psichi
niai pergyvenimai buvo visai neanalizuojami, nes tai neatitiko to laiko me
chanišką nusiteikimą. Jausmai, pastebėjimai, suvokimas ir t.t., buvo pa
liekami visai nuošaliai. Pojūčiai yra ne kas kita, kaip atvaizdai išviršinių 
paerzinimų. Šita tezė paremta paralelizmo dogma, kuris yra tarp fiziškojo 
paerzinimo ir psichiškojo pergyvenimo — pojūčio (Reizgebundenheit, Reiz- 
-Empfindungsadäquatheit). Kur pojūtis neatitiko išorinį paerzinimą
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tai buvo kalbama apie pojūčių arba sprendimų klaidas (Sinnes-Urteils
täuschung). Bandomasis asmuo, kaip koks automatas, turėjo tiktai reaguoti 
į išorinius paerzinimus. Bandymų tikslas — nustatyti dėsningumą tarp 
išorinio paerzinimo ir pojūčio. Tų laikų psichologai su nenuilstamu pa
tvarumu ir matematišku egzaktiškumu ištyrinėjo jutimo slenksčius, reak
cijų laiką ir t.t. Tuo laiku išdirbti psichofizikos, metodai ir nustatytas We
berio-Fechnerio dėsnis. Prisiminkime čia tik Weberio, Fechnerio, Helm
holzo ir Wundto darbus.

Būdami ištikimi laiko dvasiai, tų laikų psichologai visą psichini gyve
nimą stengėsi aiškinti atomistiškai ir mechaniškai. Visur psichinis gyve
nimas, anot jų, susideda iš tam tikrų elementų— jutimų, vaidinių ir tų ele
mentų jungimos, bei skirstymos. Net aukštesnieji psichiniai procesai, kaip 
vaizdavimasis ir galvojimas, jų supratimu, yra ne kas kita, kaip tam tikri 
dėsniai vykstančios asociacijos. Jausmai yra tiktai pojūčių ir vaidinių 
ypatybės. Th. Ziehenas taip formuluoja asociacijų dėsnius: vienas vaidi
nys iššaukia kitą arba todėl, kad jie turi vidujį panašumą, arba juodu yra 
sujungti vienas su kitu laiko atžvilgiu. Ebbinghausas ir Mülleris asocio
nalistiškai aiškino atmintį, mąstymą ir net valios pasireiškimus. Mąsty
mas, anot jų, yra ne kas kita, kaip tam tikras asocionalistiškas vyksmas, be 
jokios tikslo siekiamosios vidujes priežasties. Valios pasireiškimas yra 
tiktai atminties sustiprintas asocionalistiškas vyksmas.

2. APERCEPCIONALISTINĖ PSICHOLOGIJA.

Laikui bėgant, psichologija vis labiau stengės išsilaisvinti iš mechaniš
ko pasaulėvaizdžio ir fizikalistiško psichinių reiškinių aiškinimo ir, tuo 
pačiu, pasidaryti atskiru savarankišku mokslu. Šita kryptimi ypatingai 
yra daug nusipelnęs W. Wundtas. Jis, galima sakyti, yra tikras pagrin
dėjas eksperimentinės psichologijos. Visiškai, žinoma, ir jis dar neįstengė 
išsilaisvinti iš to laiko dvasios. Pas jį dar randame daugokai bendrų požiū
rių su asocionalistiška elementų psichologija. Jis, kaip ir asocionalistai, rei
kalauja psichologijai griežto gamtamoksliško metodo. Introspekcijos me
todą, kaip nemokslišką, jis visiškai atmeta. Ir jo svarbiausias psichologijos 
veikalas dar vadinas ,,Grudzüge d. physiologischen Psychologie“. Jis taip 
pat pirmiausia ima tyrinėti psichinio gyvenimo atskirus elementus ir iš jų 
stengias visą psichinį gyvenimą konstruoti. Tiesa, Wundtas buvo jau įsi
tikinęs, kad žmogaus psichinis gyvenimas yra viena nesuskaldoma visuma, 
bet tą visumą ištirti ir išaiškinti galima tik ją suskaldžius į atskirus psichi
nius elementus. Tokie elementai pirmiausia yra atskiri pojūčiai ir jaus
mai. Bet vien jų neužtenka išaiškinti psichiniam gyvenimui. Ir čia Wund
tas jau skiriasi nuo mechanistiškos asocionalistų srovės. Jo nuomone, pa
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prastam suvokimo vyksmui išaiškinti jau reikia priimti visiškai nemecha
nišką sąvoką — kuriančiąją sintezę (schöpferische Synthese). Psichinis 
gyvenimas, anot Wundto, yra daugiau, negu jo sudedamosios dalys — ele
mentai; jis rodo visiškai kitas savybes, negu atskiri elementai. Kažką nau
jo, kas prasideda prie atskirų elementų, Wundtas ir pavadino kuriančiąja 
sinteze.

Jausmai asocionalistinėj psichologijoj buvo tiktai pojūčių ir vaidinių 
ypatybės. Wundtas jausmus laiko savarankiškais psichiniais pergyveni
mais, kaip pojūčius arba vaidinius, ir stengias iš jų išvesti valios reiškinius. 
Jis ypatingai pabrėžia valios procesų svarbą ir todėl dažnai jo psichologija 
yra vadinama voluntaristiška, nors vien tiktai valios procesais Wundtas nie
kad nesistengė visą psichiškąjį gyvenimą aiškinti.

Tiesa, asociacijų procesą ir Wundtas dar stengias aiškinti mechaniškai 
(pagal Assimilation, Verschmelzung, Komplikation ir kitais dėsniais), bet 
aukštesniuosius psichinius vyksmus, kaip vaizduotę ir mąstymą, aiškino 
apercepcijos vyksmais. Apercepcijos sąvoka Wundto psichologijoj vaidi
na didelį vaidmenį. Bet kas yra apercepcija, kaip ir kuriančioji sintezė. 
Wundtas nėra aiškiai formulavęs. Iš teksto apercepciją reikia suprasti kaip 
tam tikrą valią, kuri iškelia vaidinius į sąmonės būklę ir kurie vėliau dėme
sio pagalba yra toliau formuojami. Čia Wundtas į aukštesniųjų psichinių 
vyksmų aiškinimą įveda jau teologiškumo sąvoką ir tuo dar labiau atsi
skiria nuo asocionalistų.

Wundtas nepasitenkino vien pojūčių tyrinėjimu. Jis reakcijos metodo 
pagalba tyrinėjo ir aukštesnius psichinio gyvenimo reiškinius. Atmetus sa
vistabos (introspekcijos) metodą, žinoma, aukštesnieji psichiniai vyksmai 
esmėje tapo sunkiai prieinami. Čia Wundtas pasitenkino daugiausia tiktai 
laiko santykių dėsningumą nustatydamas. Aukštesniems psichiniams reiški
niams tyrinėti, Wundtas pasirinko kitą metodą. Jis pradėjo objektyviosios 
kultūros reiškinius tyrinėti, ypač primityviųjų tautų. Šitas metodas. 
Wundto supratimu, geresnis už introspekciją, nes čia visados yra galima 
savo tyrinėjimo davinius patikrinti. Taip Wundtas pradėjo tyrinėti tautų 
religiją, mitus, teisę, dorovę ir t.t. Iš šitų jo studijų susidarė 10 didelių to
mų „Völkerpsychologie“. Juose Wundtas išdėstė psichologinės raidos dės
nius ir tuo būdu padėjo pamatus genetiškajai psichologijai.

3. GALVOJIMO PSICHOLOGIJA (WÜRZBURGO MOKYKLA).

Nei pats Wundtas nei jo mokinys Meumannas neatsidėjo galvojimo 
vyksmams tyrinėti. Nors Meumannas dideliame savo trijų tomų veikale 
„Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik“ ištisai už
siima vaiko gabumų tyrinėjimais, bet galvojimo vyksmams teskiria vos ke-
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lioliką puslapių. Tą psichologijos spragą užpildyti pasistengė kitas Wund- 
to mokinys — Oswaldas Külpė. Kadangi Külpė didesnę savo gyvenimo dalį 
veikė Würzburge, todėl jo psichologijos mokykla ir vadinama dažniausiai 
Würzburgo mokykla. Iš jo mokinių žinomiausi: Achas, Bühleris, Mar
bė ir k.

Külpė ypatingai stengias psichologiją padaryti savarankišku mokslu ir 
išlaisvinti ją iš mechaniško požiūrio. Savo knygoj „Vorlesungen über Psy
chologie“1) Külpė plačiai aiškina psichologijos šaltinius, metodą ir svarbes
niąsias jos sąvokas, kaip, pav., siela, „aš“, subjektas, sąmonė ir t.t. Be to, 
Külpė taip pat gina introspekcijos metodą. Siela, Külpės supratimu, yra ne
žinoma nešėja (substratus) psichinių reiškinių. „Aš“ jam yra individuali
nė siela ir reiškia visų gyvenantį ir veikiantį psichofizinį organizmą. Kül
pė pripažįsta ne tik sąmonę, bet ir pasąmonės gyvenimą.

Didelę dalį savo veikalo Külpė skiria „bendriesiems sielos reiškiniams“ 
analizuoti ir aprašyti. Ypatingai jis pabrėžia psichinio gyvenimo vieningu
mą. Šitas sielos vieningumas, pagal Külpę, pasireiškia įvairiausiais būdais:
1. dėmesio vieningumas; 2. valios pasireiškimų vieningumas; 3. galvojimo 
ir mąstymo vieningumas; 4. savisąmonės vieningumas ir t.t. Külpės iškelti 
sielos substancialumui įrodyti argumentai ir šiandien tebeturi moksliškos 
vertės. Pabrėždamas sielos vieningumo faktą, Külpė šiek tiek prisiartino 
prie šių dienų pavidalų (Gestalt) ir visumos (Ganzheit) psichologijos. Ypa
tingas Külpės nuopelnas, kad jis įrodė esimą mūsų sąmonėj abstrakčių są
vokų. Tuo jis pabrėžė, kad galvojimo ir mąstymo procesai yra kitokios rū
šies, negu pojūčiai ir vaidiniai. Savistaba ir savo pergyvenimų analizė ro
do, kad mūsų sąmonėje yra „elementų“', kurie nėra kokių nors išorinių daik
tų atvaizdai, bet abstrakčios idėjos.

Pas Külpę psichinis gyvenimas ir siela įgauna visai kitokį charakterį. 
Siela nėra kokia nors iš įvairių elementų sudėta mozaika. Ji yra psichinio 
gyvenimo vieningumo ir aktyvumo principas. Külpė kalba apie mūsų „aš“ 
valdomąją galią. Šitas „aš“, lyg koks valdovas, sėdi soste ir vykdo visokius 
psichinius aktus. Tie aktai nesą beprasmiai, bet jie yra į tam tikrą tikslą 
nukreipti. N. Achas šitą veikiamąją „aš“ galią pavadino determinuojančia 
tendencija (determinierende Tendenz).

4. BEHAVIORISTINĖ PSICHOLOGIJA.

Iš anksčiau aprašytos psichologijos mokslo raidos matėme, kad šita rai
da Europoje, o ypatingai Vokietijoj, ėjo ta kryptimi, kad ji vis labiau tolo

1) Išleista K. Bühler. Wien5 1922.
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nuo gamtos mokslo charakterio ir vis labiau artinos prie tikrojo psichinio 
gyvenimo suvokimo. Kiek kitokia kryptimi iki šiol psichologijos mokslas 
rutuliojasi Amerikoj. Amerikiečiai dar ir dabar atmeta introspekcijos me
todą ir visiškai nenori kalbėti apie sielos, arba sąmonės reiškinius. Jie nori 
tiktai išviršinėms formoms pasireiškiančius individo santykius su išoriniu 
pasauliu (poelgius) ištirti. Išeidami iš stebėjimo paprastų gyvūnų ir gyvu
lių, toliau jie eina prie vaiko ir pagaliau prie suaugusio žmogaus poelgių 
tyrinėjimo.

Nors behaviorizmas savo mechaniško galvojimo pobūdžių yra dar se
nesniosios psichologijos, atitinkančios amerikiečio gyvenimo dvasią, tam 
tikras suaktyvinimas, bet savo psichologinių tyrinėjimų pradžioje jau turi 
naujosios psichologijos charakterį. Senesniosios psichologinės srovės savo 
tyrinėjimais išeidavo pirmiausia iš atskirų psichinių pergyvenimų — ele
mentų. Behaviorizmas tuo tarpu tyrinėja ne atskirus psichinius pergyve
nimus, bet individų poelgius. Tuo jis skiriasi nuo senesniosios elementų 
psichologijos ir yra lyg pirmtakas naujosios visumos psichologijos. Bet in
dividų poelgių supratimas pas behavioristus yra dar grynai mechaniškas.

Behaviorizmo įkūrėjas ir vadas Amerikoje yra John Watsonas. Beha
viorizmas (behavior — santykis) reiškia santykiavimą, arba, kitaip sakant, 
poelgių psichologiją. J. Watsonas savo veikale „Der Behaviorismus“1), 
charakterizuodamas savo atstovaujamą psichologijos srovę, taip rašo: „Kon
trastą tarp senesniosios ir naujosios (vadinas, behavioristinės) psichologi
jos geriausiai galime taip išreikšti: visos senesniosios psichologijos srovės, 
išskiriant behaviorizmą, psichologinių tyrinėjimų centru ėmė sąmonę. Be
haviorizmas gi yra nuomonės, kad žmogaus poelgiai ir jo aktyvumas yra 
svarbiausias psichologinių tyrinėjimų plotas“. Sąmonės ir sielos sąvokos, 
anot behavioristų, yra neaiškios ir neįrodomos. Aiškiai suvokiami yra tik
tai poelgiai, t. y. ką organizmas veikia ir sako. Behavioristai nori, arba psi
chologiją padaryti grynuoju gamtamoksliu, arba nuo jos visiškai atsisakyti.

Visi žmogaus poelgiai pagal behavioristus yra tiktai reagavimas į paer
zinimą. Paerzinimu behavoristai supranta visą išorinio pasaulio ir savo 
kūno pasikeitimų veikimą. Ką žmogus daro ar veikia šitų paerzinimų vei
kiamas — yra reakcijos. Taigi šitie žmogaus veiksmai — reakcijos yra ga
lima tyrinėti ir jų dėsningumą nustatyti. Stebėti visi žmogaus veiksmai 
nuo ryto iki pat vakaro ir yra behavioristams psichologijos uždavinys.

Atskiri procesai ir pavienės funkcijos žmoguje behavioristams nerūpi. 
Tai esą fiziologijos dalykas. Jie stengias stebėti tiktai viso žmogaus- 
veiksmus.

Kaip minėjau, behavioristai savo psichologiniuose tyrinėjimuose laikosi 
genetiško principo: nuo gyvulių jie eina prie vaiko ir pagaliau prie suau

1) Vokiškai išversta Fr. Gieses 1930 rn.
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gusio žmogaus psichikos. Naujagimis iš pradžių turį tiktai prigimtąsias, 
reakcijas, kurias sukelia tik atitinkami išoriniai paerzinimai. Pav., nauja
gimiui baimės reakcijų gali iššaukti tik koks nors stiprus tonas arba nusto
jimas savo kūno pusiausvyros. Kiti paerzinimai baimės reakcijos neiššau
kia. Klausimas, kodėl vėliau vaikas ir suaugęs reaguoja baimės jausmu, 
veikiant taip pat ir kitiems išoriniams paerzinimams, pav., pamačius kokį 
nors baisų žvėrį ir t.t.? Šitą reiškinį behavioristai taip aiškina. Pamačius 
kokį nors žvėrį, iš pradžių pas naujagimį neįvyksta baimės reakcija. Jis tie
sia į šitą žvėrį rankas, kaip ir į kitą kokį nors paprastą daiktą. Bet tuo pa
čiu laiku, kada vaikas pamato žvėrį, reikia duoti stipraus tono paerzinimą. 
Nuo tono paerzinimo, kaip paprastai, įvyksta baimės reakcija. Tokius ban
dymus reikia pakartoti kelis kartus. Po šito pakartojimo įvyksta nauja si
tuacija Dabar užtenka parodyti vaikui tą žvėrį ir tuojau vaikas pajunta 
baimę. Vadinas, dabar žvėris sukelia tą pačią reakciją, kaip anksčiau sukė
lė stiprus tonas. Naujoji reakcija buvo įgyta pratimo keliu, kitaip sakant, 
išmokta. Tokią reakciją Watsonas pavadino aplinkybių apspręsta reakcija 
(umstandsbedingte Reaktion). Behavioristų nuomone, išmoktų reakcijų 
reikšmė psichiniam gyvenimui yra labai didelė. Ji padidina išorinių paer
zinimų kiekį, į kuriuos mes reaguojame. Jų nuomone, galima kiekvieną 
reakciją pratimo keliu sukelti įvairiausiais paerzinimais. Taip pat ir ins
tinktas yra ne kas kita, kaip išmoktos reakcijos. Šitų išmoktų reakcijų pa
galba behavioristai nori išaiškinti visą žmogaus veikimą, visus jo poelgius.

Individų ir jų poelgių skirtumams išaiškinti, behavioristai priima dar 
struktūros sąvokų. Bet struktūra, jų nuomone, yra ne kas kita, kaip indi
vido cheminė-fizinė sudėtis. Taigi, individualiniai žmonių skirtumai, be
hiavioristų manymu, susidaro skirtingos žmogaus fizinės-cheminės sudėties 
ir įvairaus auklėjimo dėka. Jausmai Watsonui yra taip pat tik tam tikros 
rūšies išmoktos reakcijos, kurias jis vadina emocijonalinėmis reakcijomis. 
Pas naujagimį esančios tik trys natūralinės reakcijos, būtent: baimė, pyktis 
ir meilė. Iš tų natūraliųjų reakcijų, pratimo keliu, išsivysto visos kitos 
reakcijos.

Behavioristai nori visą žmogaus psichinį gyvenimą gamtos mokslų me
todu ištirti ir iš dalies mechaniškai išaiškinti. Galvojimas jiems yra tiktai 
mechaniškas procesas. „Galvojimas“, sako Watsonas, „yra ne kas kita, kaip 
paties su savim kalbėjimas“. Šitą „su savim kalbėjimą“ Watsonas vadina 
verbaline reakcija.

Savo mechanine psichologija behavioristai mano išrišę dualizmą tarp 
kūno ir sielos, kuris buvęs senesniojoj sąmonės psichologijoj. Jie kalba 
tiktai apie individo veiksmus. Sąmonės srovę, apie kurią daug kalbėjo Wil
liamas James, behavioristai nori pakeisti aktyvumo srove (Aktivitatsstrom). 
Ir šitas aktyvumas yra tiktai mechaniškai veikiančios fizikos jėgos. Valios
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laisvės behavioristai visai nepripažįsta. Jie yra absoliutaus determinizmo 
atstovai. Žmogus todėl taip veikia, kad jis turi taip veikti.

Be motorinių ir emocijonalinių reakcijų, behavioristai kalba dar apie 
visceralines reakcijas, kurios yra ne kas kita, kaip vidujinių organų veiki
mas. Prie šių priklauso ir liaukų veikimas, kuris pas behavioristus taip pat 
turi didelės reikšmės. Liaukų veikimo tyrinėjimu daug nusipelnė rusų psi
chologas (daugiau fiziologas) Pavlovas ir jo mokinys Anrepas. Bedarant 
bandymus su šunimis, jiems pavyko sužadinti seilinių liaukų veikimą, taip 
vadinamu aplinkybių apspręstų reakcijų keliu. Paprastai seilinių liaukų 
reakcija sužadinama, rodant šuniui kokio nors maisto. Pavlovas, darydamas 
bandymus, rodydavo šuniui maistą ir tuo pačiu laiku duodavo stipraus tono 
ar kokį nors kitą paerzinimą. Po kelių, ar keliolikos tokių bandymų užtekda
vo šuniui pakartoti tiktai anksčiau duoto tono paerzinimą ir tuojau įvykda
vo seilinių liaukų reakcija. Iš čia Pavlovas padarė išvadą, kad ir refleksai 
yra tik išmoktos, t. y. aplinkybių apspręstos reakcijos.

Pavlovas sudarė net atskirą rusų psichologinę srovę. Ji vadinas reflek
tologinė pischologija. Be minėtų Pavlovo ir Anrepo, čia dar priklauso 
Bechterevas. Nuo behavioristų jie skiriasi tuo, kad behavioristai stengiasi 
tyrinėti daugiau išviršinius individų poelgius, tuo tarpu Teflektologinės 
psichologijos atstovai užsidaro daugiau vidujinių, fiziologinių vyksmų aiš
kinimu. Bet abi tos srovės nepripažįsta jokių sąmonės vyksmų. Viską jos 
aiškina mechaniškais dėsniais.

Dėl savo paprastumo, aiškinant psichinius vyksmus, ir dėl suprantamu
mo behaviorizmas Amerikoj buvo gana populiarus. Bet jo mechaniško aiš
kinimo silpnosios pusės buvo greit pastebėtos. Šiandien Amerikoj formuo
jąs nauja behaviorizmo srovė. Pav., Tolmanas, Bobertay‘as ir ypatingai 
Thordikė jau nebeneigia sąmonės ir jos vyksmų, tiktai dar abejoja, ar gali
ma juos moksliškai ištirti.

5. PAVIDALŲ (GESTALTS-) PSICHOLOGIJA 
(BERLYNO MOKYKLA)

Kaip anksčiau minėjau, senesnieji psichologai manė, kad psichinis gy
venimas susideda iš atskirų elementų, kaip pojūčiai, vaidiniai, jausmai ir t.t. 
Kadangi šitų elementų išaiškinti visam psichiniam gyvenimui neužteko, tai 
kai kurie psichologai griebėsi naujų sąvokų. Taip Wundtas kalbėjo apie 
„schöpferische Synthese“, Würzburgo mokykla apie apercepcijos vyksmus, 
Achas apie „determinierende Tendenz“ ir t.t. Jie visi buvo įsitikinę, kad 
prie šitų elementų dar turi prisidėti kažkas naujo, ko negalima išvesti iš vi
sų sudedamųjų elementų sumos.

Ehrenfelsas savo veikale „Über Gestaltsqualitäten“1) analizuodamas psi

1) Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Psychologie, 1898.
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chinį gyvenimą, aiškiai priėjo išvados, kad psichiniai pergyvenimai turi dar 
kažin koki ypatingą charakterį, kuris yra pirmesnis ir visai kitos rūšies, ne
gu atskiri psichiniai pergyvenimai — elementai. Šitas kažkas naujo yra virš 
visų psichinių elementų, jis tuos elementus palaiko ir net juos apsprendžia. 
Pav., gali kartais kokio nors psichinio pergyvenimo visi sudedamieji ele
menai pasikeisti, bet, nežiūrint to, gali išlikti tas pats charakteris. Imkime 
kad ir kokios nors melodijos perkėlimą į kitą gamą. Nors ir visi atskiri jos 
tonai bus kitoki (kitoks bangų virpėjimo skaičius), vis dėlto ta melodija liks 
ta pati ir tuojau bus atpažinta. Šitą pirminę psichinio pergyvenimo realybę 
Ehrenfelsas pavadino pavidalu (Gestalt), o jos ypatybes — pavidališkomis 
ypatybėmis (Gestaltsqualitäten). Tiesa, iš pradžių šitos iškeltos pavidalų ir 
jų ypatybių sąvokos nerado didelio atbalsio psichologų tarpe, bet vėles
niu laiku tos sąvokos atsirado psichologinių tyrinėjimų ir galvojimų 
centre.

Kad pirmoji psichinio pergyvenimo realybė yra ne atskirai izoliuotas 
psichinio pergyvenimo elementas, bet visa psichinė visuma su savo ypa
tybėmis, tai rodo ne tik nuosekli psichinio pergyvenimo analize, bet tvir
tina ir psichologijos eksperimentas. Paprasta suvokto kokio nors akordo 
psichinio pergyvenimo analizė rodo, kad pirmiau mes suvokiame visą akor
dą, o tik vėliau analizės keliu mes atskiriame ir atskirus jo tonus. Tą patį 
mes matome, analizuodami kokios nors figūros ar kokio paveikslo suvo
kimą. Visada pirma gauname bendrą įspūdį, kaip tam tikrą pavidalą arba 
visumą, o tik vėliau atskiriame ir suvokiame atskiras sudedamąsias dalis. 
Eksperimentinės psichologijos daviniai tą patį rodo. Tik čia nėra, žinoma, 
galimybės bent kiek daugiau sustoti prie tos rūšies bandymų davinių.

Šių dienų psichologijoj, jei taip galima pasakyti, įvyko koperninkiška 
revoliucija. Šiandien psichinis gyvenimas norima aiškinti ne atskirų psi
chinių elementų sintezės keliu, kaip darė senesnioji psichologija, bet at
virkščiai: iš pradžių einama prie psichinio pergyvenimo visumos ir iš tos 
visumos norima atskirus psichinio pergyvenimo elementus suprasti. Va
dinas, šių dienų psichologinių tyrinėjimų pirmojoj vietoj stovi ne atskiri 
elementus, ir jų funkcijas, bet apie individo, kaip visumos, poelgius ir re
vioristinė srovė kalba, pirmoj eilėj, ne apie atskirus psichinio gyvenimo 
elementai, bet psichinė visuma. Net taip mechaniškai nusistačiusi beha
akcijas.

Ehrenfelso pavidalų psichologijai moksliškai pagrįsti ypatingai daug 
nusipelnė Berlyno psichologinė mokykla. Jos grindėjai ir atstovai yra Max 
Wertheimeris, W. Köhleris, Koffka ir ištisa eilė jų mokinių. Jie leidžia 
net savo mokslinį žurnalą — „Psychologische Forschung“. Visus išėju
sius iš tos mokyklos raštus čia būtų sunku suminėti. Aš noriu tik trum
pai charakterizuoti tos mokyklos psichologinę kryptį, kad vėliau būtų ga
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lima ją geriau atskirti nuo kitos, taip pat visumos psichologijos mokyklos, 
kurią dabar atstovauja Leipzigo mokykla.1).

Psichologijos uždavinys yra, pavidalų (Gestalt) psichologijos suprati
mą, kiek galima tiksliau, aprašyti ir išaiškinti individo santykis su išoriniu 
pasauliu. Šitie santykiai nesibaigia, kaip behavioristai mano, vien tik poel
gių — reakcijų forma. Žmogus ne tik reaguoja į išorinius paerzinimus, bet 
jis dar veikia ir įvairiai elgiasi. Šitą jo elgimąsi ir veikimą galima tikrai 
aprašyti ir išaiškinti tik tada, kada mes imame visą individą, kaip visumą, 
su jo struktūra ir visomis ypatybėmis. Todėl turi būti aprašomi ir aiški
nami ne tik individo išoriniai veiksmai, bet ir jo vidujiniai pergy
venimai.

Eidami prie individo veikimo ir jo pergyvenimų aprašymo ir aiški
nimo, pavidalų psichologijos atstovai atsineša iš fiziškojo pasaulio susi
darytą fizišką darbo hipotezę. Wertheimeris ir kiti pavidalų psichologijos 
atstovai, stebėdami fiziškus vyksmus, pastebi juose pavidališkų reiškinių. 
Pav., leidžiant elektros srovę į kokį nors laidininką, elektros srovė ne vi
sur lygiai pasiskirsto. Ji daugiausia susiskirsto laidininko paviršiuje ir 
ypatingai prie smailagalių. Panašiai tam tikrą pavidališką jėgos veikimą 
jie mato elektromagnetiškame lauke ir kituose fiziškuose reiškiniuose. Va
dinas, fiziškajam pasauly mes matome tam tikrų pavidališkų vyksmų.

Wertheimeris ir Köhleris šituos pastebėtus vyksmus fiziškajam pasauly 
nori pritaikinti psichiniam gyvenimui aiškinti. Individas jiems nėra iš kū
no ir sielos sudėta esybė, bet tiktai vieningas aparatas. Mes neturime kal
bėti apie psichinius ir fiziškus vyksmus, bet tiktai apie tam tikrus indivi
do veiksmus. Viską veikia individas, tiktai tie veiksmai gali pasireikšti 
įvairiuose individualinio aparato sluoksniuose. Priimdami tiktai vieningą 
individo veikimo aparatą, Berlyno mokyklos šalininkai mano išaiškinę fi
ziškų ir psichiškų reiškinių paralelizmo, o taip pat sielos ir kūno santykių, 
problemą. Jiems nėra skirtumo tarp psichiškų ir fiziškų reiškinių. Visi 
veiksmai vyksta individualiniame aparate. Tik, kaip jau sakyta, pasireiš
kia įvairiuose sluoksniuose.

Tokių sluoksnių, pavidalų psichologijos atstovų nuomone, esą trys: 1. 
paerzinimų sfera; 2. neurofiziškasis sektorius ir 3. fenomenališkoji sfera. 
Koks nors išviršinis paerzinimas, įvykęs paerzinimų sferoje, nervų pagal
ba yra nunešamas į neurofiziškąjį sektorių. Šitame sektoriuje, paerzinimas

1) Norint plačiau susipažinti su pavidalų psichologijos kryptimi, patartina pa
skaityti :

1. Wertheimer M., Über Gestaltqualitäten, Symposion Bd 1.
2. Köhler W, Komplextheorie und Gestalttheorie. Psychologische Forsch

ungen, 1925.
3. Koffka, Die Grundlagen der psychischen Entwicklung ir ypatingai

4. Scheerer M., Die Lehre von der Gestalt, 1930.
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yra performuojamas ir iškeliamas į psichinių fenomenų sferą. Performa
vimo procesas neurofiziškame sektoriuje įvyksta fizišku būdu, panašiai 
kaip elektros srovės pasiskirstymas kokiam nors laidininke. Čia pavidalų 
psichologijos atstovai jieško pavidališkų vyksmų fiziškajam pasauly ir pas
kui juos paima psichiniams procesams aiškinti. Jie mano tuo būdu lengvai 
prašalins ir prieštaravimą tarp nativizmo ir empirizmo. Pas juos nėra jokio 
atskiro sensoriško ir motoriško aparato, bet viskas vyksta tiktai viename 
aparate. Tame pačiame aparate įvyksta motoriškos ir sensoriškos reakcijos. 
Čia, pagal juos, gali būti kalba tik apie to aparato tobulėjimą. Bet visai ne
gali būti jokio prieštaravimo tarp įgytų ir įgimtų gabumų.

Tokiu būdu pavidalų psichologijos atstovai nori išaiškinti psichinius 
reiškinius. Jiems visur yra tiktai fiziški vyksmai. Tiesa, atskirus psichi
nius reiškin:us įvairūs autoriai aiškina skirtingai. Vieni tam pačiam psi
chiniam reiškiniui aiškinti pasiima iš fiziškojo pasaulio vieną analogiją, 
kiti kitą, bet principe jie visi sutaria, aiškindami psichiškus procesus fiziš
kais vyksmais.

Nežiūrint į Berlyno psichologinės mokyklos produktyvumą ir nemažą 
eksperimentinės psichologijos darbų vertę, jos psichologinių reiškinių 
aiškinimas fizikalinė hipoteze neišlaiko jokios kritikos. Tai yra per
daug savavališkas analoginių, ir tai labai ginčytinų, fiziškų sąvokų per
kėlimas psichiniams reiškiniams aiškinti. Bet tuo būdu psichiniai reiški
niai nepasidaro nė kiek aiškesni, o priešingai, dar labiau supainiojami.

6. VISUMOS (GANZHEITS-) PSICHOLOGIJA (LEIPZIGO
MOKYKLA).

Savo išeinamuoju punktu Leipzigo mokykla yra artima Berlyno pa
vidalų psichologijos mokyklai. Ji, kaip ir Berlyno mokykla, psichinio gy
venimo aiškinime išeina pirmiausia ne iš atskirų psichinių pergyvenimų — 
elementų, bet iš psichinės visumos. Tik Berlyno mokykla šitą pradedamąjį 
punktą laiko ne psichine visuma (Ganzheit), bet psichiniu pavidalu 
(Gestalt), gi Leipzigo mokykla, eidama visumos psichologijos kryptimi 
dar toliau, savo psichologinių tyrinėjimų pradedamąja realybe ir kertiniu 
akmeniu laiko nestruktūruotą, neišdiferencijuotą, betarpiai suvokiamą psi
chinę visumą (Ganzheit). Pavidalu Leipzigo mokykla laiko siauresnę psi
chinės visumos pasireiškimo formą, tai yra tam tikra prasme apipavidalin
tą, įgavusią kokias nors konkretesnes formas, psichinę visumą.

Leipzigo mokyklos pagrindėjas ir dabartinis jos vadas yra buvęs 
Wundto mokinys ir dabartinis jo įpėdinis Felixas Kruegeris. Jis ir jo 
bendradarbiai H. Volkeltas, O. Klemmas, Fr. Sanderis ir kiti toliau tę
sia Berlyno pavidalų psichologiją. Jie pažengė daug toliau už Berly
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no mokyklą ir stengiasi sukurti sistematiškai apdirbtą visumos psicholo
giją, Leipzigo mokykla dar nėra galutinai suformavusi ir paskelbusi savo 
psichblogijos sistemos, bet išėję iš tos mokyklos darbai yra skelbiami jų 
išleidžiamame psichologijos žurnale — „Neu - psychologische Studien“.

Kaip jau minėjau, Leipzigo psichologinė mokykla savo psichologinė
mis studijomis išeina iš psichinės visumos. Šita psichinė visuma yra pir
moji psichinė realybė, pirmiausia ir betarpiai pergyvenama. Ji turi savo 
skirtingas ypatybes — visumos ypatybes (Ganzheits - Komplexqualitäten). 
Vykstant toliau psichinės diferencijacijos procesui, šita betarpiškai per
gyventa psichinė visuma įgauna vis aiškesnes formas, vis labiau ir griež
čiau išsiskiriančius pavidalus ir pagaliau išsiformuoja į aiškius psichinio 
gyvenimo sudedamuosius momentus. Taigi, pirmiausia mūsų psichiniai 
pergyvenimai yra bendriausio charakterio: jie yra neaiškūs, neapspręsti, 
neišdiferencijuoti. Tokie visumos psichiniai pergyvenimai turi daugiau 
jausmų charakterį. Toliau prasideda tam tikras diferencijos procesas. Psi
chinio pergyvenimo visuma vis labiau apsipavidalina tam tikromis formo
mis, darosi aiškesnė, labiau kontūruota, t. y. gaunasi pavidalas. Tas psi
chinio pergyvenimo pavidalas turi vėl skirtingas savo ypatybes. Vykstant 
psichinio pergyvenimo diferencijacijos procesui dar toliau, pradeda ryš
kėti psichinio pavidalo atskiros sudedamosios dalys, vienos nuo kitų at
siskirti, vienos trauktis atgal, kitos dominuoti ir tokiu būdu išryškėja 
atskiri psichinio pergyvenimo komponentai — psichiniai momentai.

Aiškumo dėliai paimkime pavyzdį. Sakysime išgirdome iš tolo kokią 
nežinomą meliodiją arba pamatėme kokį gamtos paveikslą. Iš pradžių mū
sų psichinis pergyvenimas yra neaiškus, daugiau turi jausmų pobūdį ; dar 
gerai meliodijos nesuvokiame, paveikslo aiškiai nematome. Toliau psichi
nis pergyvenimas diferencijuojasi, meliodiją darosi aiškesnė, paveikslas 
ryškėja. Dar toliau mūsų psichinis pergyvenimas pasidaro labiau išskirs
tytas, labiau jaučiami to pergyvenimo atskiri momentai. Mes jau girdime 
meliodijos atskirus tonus, matome paveikslo sudedamąsias dalis.

Bet kad ir kažin kaip toli šitas psichinio pergyvenimo diferencijaci
jos procesas vyktų, mes vis dėlto niekada negalime izoliuotai pergyventi 
atskirus psichinę visumą sudarančius elementus. Kiekvienas psichinis per
gyvenimas yra mažiau ar daugiau įjungtas į psichinio pergyvenimo visumą 
ir yra jos apsprendžiamas. Sakysime, leidžiame mes judėti metronomui ir 
klausome jo mušamą taktą. Nors metronomas objektyviai vienodai muša 
taktą, mes vis dėlto girdime ne vienodai metronomo mušamą taktą, bet 
kokį nors ritmą. Norėdami ir gerai įsiklausę į metronomo mušamą taktą, 
mes galėsime reprodukuoti net tam tikrą muzikalinę meliodiją. Kodėl taip 
yra? Todėl, kad šitas metronomo mušamas taktas nėra vien tiktai izoliuo
tai, pojūčiais suvokiamas, bet jis yra įjungtas į visą psichinio pergyveni
mo visumą ir tos visumos yra apsprendžiamas. Atsižvelgiant į tai, kokia



Svarbesniosios srovės naujojoj psichologijoj 303

to metu yra mūsų nuotaika, tokio nusiteikimo pareina, iš dalies, ir papras
tų jutimų charakteris.

Leipzigo psichologinės mokyklos supratimu, kaip ir Berlyno mokyk
los, psichologijos uždavinys yra psichinio gyvenimo reiškinius tiksliai ap
rašyti, susekti tų reiškinių dėsningumą ir, jei galima, juos išaiškinti. Bet 
psichinių reiškinių aprašymu ir jų aiškinimu Leipzigo mokykla visiškai 
skiriasi nuo Berlyno mokyklos. Berlyno mokykla, aprašydama ir aiškin
dama psichinius reiškinius, vartoja fizikalines sąvokas. Leipzigo mokykla 
tokį metodą visiškai atmeta. Ji psichinį gyvenimą laiko kitokios prigim
ties, negu fizinis, ir todėl taikymas fizikos sąvokų psichinio gyvenimo ap
rašymui yra visiškai neleistinas. Leipzigo mokykla taip pat atmeta iš anksto 
kokią nors sugalvotą hipotezę psichiniams reiškiniams aiškinti. Psicholo
gas pirmiausia turi išmokti savo ir kitų psichinius pergyvenimus tinkamai 
pastebėti ir juos tiksliai aprašyti. Didžiausias sunkumas yra surasti tam psi
chinio gyvenimo aprašymui tinkamas sąvokas. Mūsų dažniausiai vartojamos 
sąvokos yra sudarytos daugiausia iš fiziškojo pasaulio ir jos psichiškiems 
reiškinimas aprašyti dažniausiai netinka. Kad išvengus psichinio gyveni
mo reiškinių sudaiktinimo, jie stengiasi sudaryti naujas sąvokas, kurios 
labiau tiktų psichinio gyvenimo esmei išreikšti.

Remdamasi įvairiais eksperimentinės psichologijos daviniais, Leip
zigo mokykla kalba apie trejopą psichinės visumos primatą: 1. Genetiš
kasis psichinės visumos primatas. Šito primato vardu Leipzigo mokykla 
išreiškia, kad primityviojo žmogaus ir vaiko psichinis gyvenimas turi dau
giau visumos charakterį, kaip civilizuoto arba suaugusio žmogaus. Tai 
reiškia, kad genetiškai pirmiau yra pastebimi psichinės visumos pergyve
nimai, kaip tos visumos diferencijuotos formos. 2. Fenomenališkasis psi
chinės visumos primatas. Jis reiškia, kad suvokimo procesas vyksta pir
miausia nuo visuotinesnio, nediferencijuoto pergyvenimo, prie labiau di
ferencijuoto ir konkretaus. Vadinas, pirmiau mes turime psichinės visu
mos pergyvenimo pasireiškmus, o tik vėliau, vykstant diferencijacijos pro
cesui, suvokiame jo dalis. 3. Funkcijonališkas psichinės visumos primatas 
reiškia, kad koks nors pasikeitimas psichinės visumos pergyvenime yra 
greičiau pastebimas ir turi didesnės reikšmės visam psichiniam pergyve
nimui, negu toks pats pasikeitimas kokioj nors psichinio gyvenimo peri
ferijoj, atskiroj jo sudedamojoj izoliuotoj daly. Pav., jutimų skirtumo 
slenkstis kokių nors geometriškų figūrų yra daug mažesnis, negu papras
tų geometriškų linijų.

Beto, Kruegeris ir visa Leipzigo mokykla yra dar žinoma nauja jaus
mų aiškinimo teorija. Senesniojoj psichologijoj jausmai įvairiai buvo aiš
kinami. Wundtas, pavyzdžiui, jausmus laikė, kaip ir pojūčius arba vaidi
nius, atskirais psichiniais elementais. W. James jausmus aiškino organiš
kų pojūčių reiškiniais. Stumpfas norėjo juos suvesti į atskirų pojūčių pa
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sireiškimus, kaip kutenimas, odos glostymas ir t. t. Kruegeris, aiškinda
mas jausmus, išeina iš savo mokytojo Corneliaus aiškinimo. Cornelius, sek
damas Ehrenfelsu, aiškino, kad jausmai yra psichinių pavidalų pergyve
nimo tam tikros ypatybės. Kruegeris, tobulindamas šitą jausmų teoriją, 
atitinkamai savo psichologijos srovei, aiškina, kad jausmai yra nediferen
cijuotos, neaiškios psichinės visumos pergyvenimo bendriausios ypatybės. 
„Jausmai“, sako Kruegeris, „yra psichinės visumos pergyvenimo ypatybės“. 
Ir kuo šitas psichinės visumos pergyvenimas yra bendresnis, visuotinesnis, 
tuo jis yra turtingesnis jausmais. Diferencijuojantis šitam bendrajam psi
chiniam pergyvenimui į atskirus psichinius momentus, jausmai tampa vis 
neturtingesni.

Leipzigo visumos psichologija kalba ne tiktai apie simultanišką, bet 
taippat ir apie sukcesyvinę visumą. Psichiniai visumai priklauso ir į ją 
daro įtakos ne tik tas, ką mes kokiu nors momentu pergyvename, bet ir 
tas, kas buvo pergyventa anksčiau ir net tas, kas bus vėliau. Šita sukcesy
vinė visuma yra apsprendžiama individo struktūra. Struktūra, pagal Krue
gerį, reiškia individo pamate glūdinčios nekintamos, individo veikimą ap
ribojančios ypatybės, kitaip sakant, asmens individualybė.

Leipzigo mokykla psichologijos mokslui turi daug nuopelnų. Pirmiau
sia ji stengiasi apvalyti psichologijos mokslą nuo fizikališkų sąvokų ir 
nuo mechaniško psichinio gyvenimo aiškinimo. Be to, išėjus iš visumos psi
chologijos aiškinimo, pasidaro daug suprantamesni kai kurie psichinio gy
venimo pasireiškimai. Fr. Sandėris ir Ipsenas, išeidami iš visumos psicho
logijos, vykusiai aiškina visokias optiškas klaidas. O Klemmaš, tyrinėda
mas žmogaus judesius, pastebėjo, kad juo jie turi daugiau visumos cha
rakterį, juo yra daugiau apipavidalinti, juo yra atitinkamesni žmogaus 
prigimtį ir daug tobuliau yra atliekami. Toliau tyrinėdamas fiziško la
vinimosi klausimą, Klemmas įdomiai, išeidamas iš visumos psichologijos, 
aiškina pratybų esmę. Pratimų esmė glūdi ne kokio nors veiksmo pakar
tojime, bet sugebėjime suderinti kokio nors veiksmo atskiras sudedamą
sias dalis į harmoningą visumą, atitinkančią žmogaus struktūrą. Susekę 
bent kurio veiksmo sudedamųjų momentų veikimo dėsningumą, mes ga
lime tą veiksmą atlikti daug tobuliau ir be ilgesnių pratimų. Ypatingai 
daug aiškumo visumos psichologija įnešė į vaiko ir primityviųjų tautų psi
chinio gyvenimo supratimą. Čia daug nusipelnęs yra H. Volkeltas.

Tiesa, ir Leipzigo visumos psichologijoj dar yra daug neaiškių dalykų 
ir sunkiai išsprendžiamų klausimų, bet yra sveikintina tos mokyklos ku
riamosios psichologijos kryptis. Ji nori psichologiją pirmiausia išlaisvinti 
iš įvairių iš anksto nusistatytų hipotetiškų aiškinimų ir apsaugoti ją nuo di
letantiškų spekuliacijų, kurios dažniausiai kyla ne iš psichologų specija
listų pusės. Iš čia aiškėja jos kova su mechanišku psichinių veiksmų
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aiškinimu (Berlyno mokykla) iš vienos pusės ir su tam tikru žmogaus 
psichikos iškraipymu (psichoanalistine srove) — iš kitos.

7. TIPOLOGINĖ PSICHOLOGIJA.

Sekdami psichologijos mokslo rūtuliojimosi eigą, mes matėme, kad 
psichologija, išėjusi iš pradžių daugiau iš atskirų psichinių pergyvenimų
— elementų tyrinėjimo, laikui bėgant, vis labiau stengiasi eiti prie visos 
psichinės visumos — paties žmogaus pažinimo. Bet, tyrinėjant žmogaus 
asmenybę, lengvai pastebima, kad tos asmenybės įvairių individų pasireiš
kimas ir veikimas yra labai skirtingi. Jau senovėje norėta šitas tipiškas 

individo pasireiškimo formas sugrupuoti į tam tikras klases ir jas išaiš
kinti. Pav., Galenus savo temparamentų mokslu norėjo suskirstyti žmones 
į keturias tipingas klases — temparamentus (sangvinikas, cholerikas, me
lancholikas, flegmatikas) ir juos išaiškinti tam tikros rūšies skysčių buvi
mu žmogaus organizme. 19 šimtmety atsirado charakteriologijas mokslas 
(Bahnsenas), filosofiškoji antropologija (Kantas) ir praktiškas žmogaus 
pažinimo mokslas — fiziognomika. Taigi, visais laikais ir įvairiais būdais 
stengtasi žmogaus individualybę pažinti ir ją išaiškinti. Bet visos tos pas
tangos buvo daromos daugiausia atskirų, nors ir labai kartais vykusių paste
bėjimų ir spekuliacijos keliu. Šiandien, patobulėjus eksperimentinės psi
chologijos metodams, norima eksperimento keliu ištirti ir ta psichologijos 
sritis.

Žinoma, čia negalima bent kiek ilgiau sustoti prie šiandien taip gyvai 
diskutuojamų tipologinės psichologijos klausimų. Eksperimentinės tipolo
gijos mokslas yra tiktai paskutinių kelerių metų psichologinių tyrinėjimų 
vaisius. Todėl klausimo statymo ir metodų pasirinkimo atžvilgiu čia yra dar 
didelis nuomonių įvairumas ir atskirų tyrinėtojų nesutarimas. Beveik kiek
vienas toj srity dirbąs mokslininkas arba mokykla turi savo tipologijos 
kryptį.

Nežiūrint tipologijos mokslo jaunumo, jis vis dėlto spėjo įnešti į psicho
logijos mokslą daug naujų dalykų. Pirmiausia tipologijos mokslas išmokė psi
chologus kitaip žiūrėti į psichinį dėsningumą. Senesnioji psichologija sten
gėsi bendruosius ir visuotinuosius psichinio arba psichofizinio vyksmo dos
nius nustatyti. Šitie dėsniai buvo laikomi nekintamais ir visiems individams 
vienodais. Jei kokio individo kuris vyksmas neatitiko šituos dėsnius, tai tada 
buvo kalbama apie psichinio gyvenimo defektus arba klaidas. Šitą senesnio
sios psichologijos pažiūrą, kaip minėjau, kiek konstruavo pavidalų ir visu
mos psichologija. Ji iškėlė atskirų psichinių pergyvenimų — momentų pri
klausomumą nuo psichinės visumos arba pavidalo. Tipologinė psichologija 
ėjo dar toliau ir iškėlė individualinių skirtumų reikšmę psichiniam gyveni
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mui. Atsisakydama kiek nuo visuotinumo principo psichiniame gyvenime, 
tipologinė psichologija vis labiau artėja prie atskiro individo ir jo psichinio 
gyvenimo supratimo. Be to, aiškindama žmonių individualinius pasireiški
mus, ji taip pat padarė labiau suprantamą ir kultūrin'o gyvenimo formų 
įvairumą.

Štai keletas žodžių bent apie svarbiausias šių dienų tipologines mo
kyklas.

a. KRETSCHMERIO TIPOLOGINĖ MOKYKLA.

Viena iš populiariausių šių dienų tipologinių mokyklų yra E. Kretsch
merio mokykla. Dėl savo aiškumo ir suprantamumo ji yra, galbūt, daugiau
sia išsiplatinusi ne tik psichologų, bet ir psichologiniais klausimais besi
dominančių mėgėjų tarpe. Kretschmerio svarbiausias tuo klausimu vei
kalas yra „Körperbau und Charakter“1) ir, iš dalies, „Geniale Menschen“. 
Kaip pirmoji veikalo antraštė rodo, Kretschmeris nori surasti vidujinį są
ryšį tarp kūno struktūros ir psichinių ypatybių. Savo veikalo pradžioje 
Kretschmeris rašo: „Paprastai velnias žmonių vaizduojamas sudžiūvęs su 
smaila barzdele ant siauro smakro, tuo tarpu storokas velnias dažniausiai 
yra geraširdis ir nelabai gudrus. Intrigantas turi kuprą ir dažnai kosti. Se
na ragana beveik visada su išdžiūvusio paukščio veidu. Kame linksma ir 
gera nuotaika, ten pasirodo storokas riteris su raudona nosimi ir prapliku
siu pakaušiu“. Tais žodžiais Kretschmeris nori pastebėti, kad net liaudis 
savo naivių stebėjimų yra įžiūrėjusi tam tikrą ryšį tarp kūno struktūros ir 
psichinių ypatybių.

Kretschmeris savo tipologiją kuria pasiremdamas psichiatriniais tyri
nėjimais. Būdamas pats, iš profesijos, psichiatras ir turėdamas Marburgo 
klinikoje didelį skaičių psichiniai sergančių ligonių, Kretschmeris pradėjo 
daryti savo pacientų tipologiškus stebėjimus. Pirmiausia Kretschmeris pa
stebėjo, kad ligoniai, sergantieji didžiosiomis psichozėmis, kaip maniškąja 
depresija (cirkulär) iš vienos pusės ir šicofrenija (dementia precox) iš ki
tos pusės, turi daugiausia skirtingus kūno sudėjimus. Išeidamas iš tų pa
stebėjimų, Kretschmeris matavimų ir bendrų stebėjimų keliu nustatė cha
rakteringus kūno sudėjimo atžvilgiu tipus. Tokie jo tipai yra trys: 1. As
teniškas tipas (Asteniker). — Trumpai charakterizuojamas taip: aukštas 
ūgis ir palyginamai plonas ir silpnas kūno sudėjimas. Vertikalinis ilgis do
minuoja visose kūno dalyse: ilgos kojos ir rankos, ilga ir siaura krūtinė, 
siauri pečiai, ilgas ištysęs kaklas. Kūno svoris, palyginus su aukščiu, labai 
atsilikęs (50,5:168,3). Veidas kampinio profilio (Winkelprofil): vidurinė 
jo dalis labiau išsirutuliojusi su ilga atsikišusia nosimi. Kakta ir smakras

1) 9 ir 10 laida, 1931 m. Berlyne.
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mažiau išaugę. 2. Atletiškas tipas (Athletiker). Kaip jau pats vardas rodo, 
charakterizuojamas taip: vidutinio ūgio, plačiais ir gerai išaugusiais pe
čiais, didele krūtinės apimtimi, stambiomis rankomis ir kojomis, stambių 
kaulų ir gerai išsivysčiusiais muskulais. Veidas penkiakampės formos, pro
filis tiesus. Vidurinė veido dalis, palyginus su kakta ir smakru, gana pro
porcinga. 3. Pikniškas tipas (Pykniker). — Visas kūnas daugiau apvalus, 
didelė vidurinių organų, kaip pilvo, krūtinės ir galvos, apimtis, daugiau 

storas, kaip aukštas ir turi palinkimą tukti. Rankos ir kojos smulkios. Vi
sos kūno dalys proporcingai išsivysčiusios. Kūno ir veido linijos švelnios, 
daugiau apvalios. Nedidelė nosis, kiek daugiau išsirutuliojus apatinė veido 
dalis. Kretschmeris dar mini ir ketvirtą tipą. Tai displastiškas tipas (Dys
plastiker), bet jis nėra vieningas, o daugiau nenormalus, neproporcingai 
išagusio kūno. Tokių nenormaliai išaugusio kūno individų galima pastebėti 
tarp pschinių ligonių (pav., eunuchoidas).

Tik ką aprašyti tipai vadinasi grynieji tipai. Jie pasitaiko ne tik pas 
psichinius ligonius, bet ir pas visai normalius žmones. Bet gyvenime mes su
tinkame ir maišytų tipų (Mischtypen). Jie vienas kūno ypatybes turi vieno 
tipo, kitas kito. Tokie tipai susidaro dažniausiai paveldėjimo keliu, kada 
viena saka iš tėvų yra vieno, o kita kito tipo.

Palyginęs čia aprašytos kūno sudėties tipus su didžiosiomis psichozi
nėmis Kretschmeris rado, ypatingai didelį skaičių pikniškos kūno sudė
ties pas sergančiuosius maniškąja depresija ir asteniškos, atletiškos ir dis
plastiškos kūno sudėties pas sergančius šicofrenija. Iš šitų davinių Kret
schmeris padarė šitokias išvadas:

1. Tarp maniškos depresijos psichinės dispozicijos ir pikniškos kūno 
sudėties yra aiškus bijologinio giminingumo ryšys.

2. Tarp šicofrenijos psichinės dispozicijos ir asteniškos, atletiškos ir 
displastiškos kūno sudėties taip pat yra aiškus bijologiškas giminin
gumas.

3. Ir atvirkščiai, tarp šicofreneijos ir piknikų iš vienos pusės ir tarp 
maniškos depresijos ir astenikų, atletikų ir displastikų iš kitos — beveik 
nėra jokio bijologiško giminingumo.

Konstatavęs tarp kūno sudėties ir didžiųjų psichozių giminingumo ry
šius, Kretschmeris eina palaipsniui toliau ir tyrinėja lengvesnes šitų psi
chozių pasireiškimo formas, kaip turinčius palinkimą į tas psichozes arba 
sirgusius tomis psichozėmis ir t. t. Tokiu keliu jis prieina prie normalių 
ir pagaliau net prie genijalių žmonių. Remdamasis savo tyrinėjimais, Kret
schmeris priėjo išvados, kad tarp tam tikros kūno sudėties ir jai atitinka
mos psichozės ir tarp visiškai normalaus ir net genijalaus žmogaus psichi
nių ypatybių yra tam tikras ryšys. Kitaip sakant, jos yra apspręstos charak
teringos individo pamate glūdinčios konstitucijos. Išeinant iš tos Kret
schmerio pozicijos, didžiausios psichozės yra ne kas kita, kaip charakteringų
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sveiko žmogaus tam tikrų individualinių ypatybių per didelis, nenormalus 
išsivystymas.. Išeidamas iš maniškosios depresijos, Kretschmeris eina per 
perpsichotišką stadiją ir prieina prie normalios asmenybės — ciklotimiško 
temperamento (zyklothyme Temperamente). Toliau nuo šicofrenijos jis 
tuo pačiu keliu, prieina prie kito — šicotimiško temperamento (schizothy
me Temperamente). Šituo būdu Kretschmeris nustato du charakteringus 
savo temparamentus : ciklotimišką — kuriam priklauso individai su pik
niška kūno sudėtimi ir šicotimišką — su asteniška, atletiška ir displastiška 
kūno sudėtimi.

Ciklotimišką temparamentą Kretschmeris charakterizuoja šiomis ypa
tybėmis :

1. Draugiškas, geraširdis, meilus, nuoširdus;
2. Linksmas, jumoristas, gyvas, staigus (užsidegęs) ;
3. Tylus, ramus, giliai galvojąs, švelnus.
Šito tipo žmonės yra gana draugiški. Jie supranta juokus ir patys mėgs

ta, kitų neįžeisdami, pajuokauti. Gyvenimą jie ima tokį, koks jis yra ir 
prie jo prisitaiko. Jie atviri; visais pasitiki. Savo būde jie turi kažką švel
naus. Tai jausmų žmonės. Jie viską priima tiesiai, su užuojauta, bet koks 
nors pergyvenimas giliai ir ilgai širdy nepalieka. Jis dažnai liūdi, bet daž
nai esti ir linksmas. Net kenčia manišką depresiją niekam nedaro blogo, 
yra geraširdžiai. Jų nuotaika mainosi gana greitai, užtenka mažiausio daly
kėlio, kad susidrumstų. Jie jaučia norą išsikalbėti, išsijuokti ir išsiverkti. 
Mėgsta patogų gyvenimą. Orientuojasi ne pagal iš anksto nustatytas teo
rijas, bet pagal reikalą. Tai praktiški žmonės. Jie mėgsta darbą, prisitaiko 
prie jo ir randa jame daug džiaugsmo. Kartais turi labai daug energijos, 
bet viską ištverti iki galo dažnai pritrūksta jiems kantrybės. Jie visada 
judrūs. Jų judesiai švelnūs ir plastiški.

Šios rūšies žmonių tarpe dažnai galime užtikti linksmų plepių ir jumo
ristų, ramių geraširdžių, patogumo mėgėjų ir lėbautojų, ramių atsidavusių 
darbininkų, praktiškų veikėjų ir t. t.

Iš genijaliųjų žmonių prie tos grupės Kretschmeris priskiria Lutherį, G. 
Kellerį, Goethės motiną ir iš dalies pati Goethę. Kaip meno kūrėjai jie yra 
daugiausia realistai, apysakininkai. Kaip mokslininkai jie yra gamtininkai. 
Jie turi gabumų įsigyventi į gamtą ir suvokti ją tokią, kokia ji yra. Kret
schmeris čia mini A. Halierį, A. Humboldtą, Gailį, Darwiną, Pasteurą. Ypa
tingai tie žmonės yra geri organizatoriai ir vadai. Minėtinas čia genijalus 
organizatorius W. Siemens, politikas Bülowas ir idealus vadas Mirabeau.

Šicotimišką temperamentą Kretschmeris charakterizuoja šitomis ypa
tybėmis :

1. Nedraugiškas, tylus, susilaikąs, rimtas (be jumoro), keistuolis;
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2. Nedrąsus, baugštus, jautrus, nervuotas, susierzinęs, gamtos ir knygų 
draugas ;

3. Lengvas, geraširdis geras (brav), nejautrus, kurčias, kvailas.
Kaip iš šių ypatybių matyti, šicotimiškas temperamentas yra ciklotimiš

ko temperamento kontrastas, šicotimiško temperamento žmonės yra rimti, 
be jumoro. Rimtumas ir savęs pabrėžimas eina kartais iki nenormalumo, kurį 
Blauleris vadina autizmu. Jie yra nejautrūs, bet kartais pasidaro perdaug 
jautrūs, suerzinti. Jei ciklotimiškas temperamentus svyruoja tarp linksmu
mo ir liūdnumo polių, tai šicotimiška — tarp perdidelio jautrumo, ner
vuotumo ir nejautrumo, bukumo. Nuo vienos nuotaikos prie kitos jie šokte 
peršoka, tuo tarpu ciklotimo temperamento individai lengvai pereina iš 
vienos nuotaikos į kitą. Šicotimui išorinis pasaulis atrodo kaip didelė prieš
ginybė. Jis nemėgsta žmonių. Jei turi draugą, tai tik vieną ir ištikimą. Prieš 
kitus jis šaltas ir užsidaręs. Jis gyvena vienas su savo mintimis ir kuria 
savo sapnų pasaulį, kuris labai skiriasi nuo realaus pasaulio. Jis nedraugiškas, 
ir šiurkštus. Jei ir yra kada draugiškas, tai tik siauram savųjų rately. Bet ir 
tai jo draugiškumas dažniausiai yra tiktai išviršinė mandagumo forma. Jis 
nepasitiki kitais, nuo jų izoliuojasi, bet užtai atsiduoda gamtai ir knygoms. 
Visur pas jį vien kontrastai. Jis nelankstus, neprisitaikąs. Jo šūkis: — viską 
arba nieko. Erotikoj jas tepripažįsta arba ekstazę, arba šiurkštų šaltumą. 
Jam egzistuoja arba šventieji, arba niekšai. Jis arba didelis idealistas, pa
saulio reformatorius, arba šaltas ir nejautrus egoistes. Tai neaiškūs, kom
plikuotos natūros žmonės.

Dažniausiai sutinkami tos rūšies žmonės yra šalti arba perdideli forma
listai, aristokratai, fantazijuoją idealistai, šalti despotai arba išsiblaškę val
katos. Kaip genijalūs žmonės ir meno kūrėjai dažniausiai jie yra tragikai ar
ba patetiški lyrikai, romantikai. Čia Kretschmeris mini Schillerį, Uhlandą, 
Tasso, Novalį ir k. Mokslo srity jie linkę abstrakčiai galvoti. Matematika 
ir filosofija jų mėgstamiausi dalykai. Šicotimai buvo Kopernikas, Kepleris, 
Leibnizas, Kantas, J. Locke, Schell’ngas ir k. Jie dažnai yra šalti despotai 
ir užsispyrę sektantai. Pav.. Voltaire, Robesp:erre, Kalvinas.

Kretschmeris, kaip tikrai gabus psichologas, sugebėjo vaizdžiai savo 
temperamentų tipus nupiešti. Jo aprašomi tipai dažnai gyvenime sutinkami. 
Todėl jo tipologija yra gana populiari. Bet, imdami dalyką giliau, mes tuo
jau susiduriame su kai kuriais jo tipologijos sunkumais. Pirmiausia didelis 
tos tipologijos nepatogumas, kad čia trims kūno sudėties tipams tėra tik du 
temperamento tipu. Aiškiai charakterizuotas ir vieningas č:a yra tiktai cik
lotimiško temperamento tipas, bet daug neaiškesnis, nevieningesnis ir turįs 
heterogenišką charakterį yra šicotimiškas temperamentas. Atrodo, kad 
viską, kas netiko ciklotimiškam temperamentui, Kretschmeris priskyrė ši
cotimiškam. Taigi, Kretschmerio tipologijos pamate yra kontradiktoriškas 
skirstymas. Jo šicotimo tipas dar reikalauja tolimesnės diferenciacijos.
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b. O. KROHO TIPOLOGINĖ MOKYKLA.

Kretschmerio tipologijos mokslą toliau tęsia ir jį tobulina O. Kroho ti
pologinė mokykla Tübingene. O. Krohas principe priima Ketschemerio cik
lotimiško ir šicotimiško temperamentų tipus, tik jis savo tipologinėse studi
jose išeina ne iš psichiatrijos, bet iš eksperimentinės psichologijos tyrinėji
mų. Krohas nori patikrinti eksperimento keliu Kretschmerio sukurtus tipus 
ir juos dar toliau diferencijuoti. Be to, jis nori išdirbti eksperimentinį me
todą tipams apspręsti.

Oswaldo Kroho ir jo bendradarbių išleistoj knygoj — „Experimentelle 
Beiträge zur Typenkunde“1) eksperimento keliu tyrinėja spalvų ir formų 
pastebėjimo reiškinius, suvokimo apimtį, asociacijos ir perseveracijos reiš
kinius, daugialyčio2) ir vienalyčio darbo davinius ir visų tų tyrinėjimų re
zultatus lygina su Kretschmerio tipais. Pasirodė, kad visuose tuose ban
dymuose atskiri tipai įvairiai reaguoja. Pav., ciklotimiško temperamento in
dividai geriau ir tobuliau pastebi spalvas, negu formas, jie turi platesnę su
vokimo apimtį, labiau tinka daugialyčiam darbui, jų vaidinių pasaulis ku
riasi asociacijų dėsniais ir t. t. Tuo tarpu šicotimiško temperamento indi
vidai, atvirkščiai, yra daugiau linkę prie formų, negu spalvų pastebėjimo, 
turi siauresnę suvokimo apimtį, tinka labiau vienalyčiam darbui, jų vaidinių 
pasaulis kuriasi daugiau perseveracijos dėsniais. Kroho mokykla be psicho
loginių eksperimentų, tipams tyrinėti, pritaikė dar klausimų metodą 
(Fragebogen). Bandomajam asmeniui statomi alternatyviški klausimai ir 
reikalaujama greitai, ilgai nesvarsčius, į juos atsakyti. Klausimai yra taip 
suformuoti, kad viena jo dalis išreiškia ciklotimiško — kita šicotimiško 
temperamento ypatybes. Taip, pavyzdžiui, klausiama: ar mėgsti labiau drau
gystę, ar geriau praleidi laiką vienas užsidaręs. Arba — ar ilgai sąmonėje 
pasilieka koks nors pergyvenimas, ar pasikeitus aplinkybėms jis greitai pra
nyksta. Kuris individas teigiamai atsako į pirmojo klausimo pirmąją dalį ir 
antrojo antrąją — tai šitas individas apsisprendžia už ciklotimiškas ypaty
bes. Kuris gi atsako atvirkščiai, teigiamai į pirmojo klausimo antrąją dalį ir 
į antrojo klausimo pirmąją — tai jis apsisprendžia už šicotimiškas ypatybes. 
Toliau šito apklausinėjimo rezultatus lygina su eksperimentų daviniais ir

1) Pirmas tomas to veikalo išėjo 1929 m., o trečias 1832 m. Antrasis tomas iki 
šiol dar spaudoj — nepasirodė.

2) Daugialyčiu darbu čia suprantame tokį darbą, kurį dirbant dėmesys turi būti 
koncentruojamas į daug dalykų. Sakysime, vairuojant automobilį, reikia sekti ne tik 
pačios mašinos veikimą, bet taip pat daboti kelias ir išvengti visokias jame pasitaikan
čias kliūtis. Vienalytis darbas, priešingai, reikalauja dėmesio suspitimo į vieną daly
ką. Pav, kad ir kokio amatininko darbas. Jis dirba savo darbą ir neturi reikalo 
kreipti dėmesio į tai, kas šalia to darbo vyksta. Daugialyčiam darbui reikalingas dė
mesio paskirstymas, tuo tarpu vienalyčiam — dėmesio koncentracijos gabumas.
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tuo būdu nustato, šitų abiejų metodų keliu, gautų rezultatų atitinkamo san
tykio dydi (Korrelationskoeffizient). Pasirodė, kad šitokio apklausinėjimo 
daviniai puikiai sutikdavo su eksperimentų daviniais.

Tipologinius bandymus Kroho mokykla darė ne tik su suaugusiais, bet 
ir su mokyklinio amžiaus vaikais. Bandymų daviniai rodo, kad jau ir vaikai 
turi daugiau ar mažiau palinkimo į vieną ar kitą Kretschmerio temperamento 
tipą.

Kroho mokinys. G. Pfahleris tęsia toliau tipologinius tyrinėjimus ir no
ri tipologijos mokslo davinius pritaikinti pedagogiškiems tikslams. Savo 
veikale—„System der Typenlehre. Grundlegung einer pädagogischen Typen
lehre“, nagrinėdamas pedagogišką aktą, randa jame šiuos svarbiausius san
tykius: auklėtojas — auklėtinis, auklėjimo priemonės — auklėjimo tikslas. 
Geresniam pedagoginio akto pasisekimui, Pfahleris pamatuotai reikalauja, 
reguliuojant pedagoginio akto santykius, atsižvelgti į individų tipiškus skir
tumus. Pirmiausia čia tokį tipologinį aspektą galima būtų įnešti skirstant 
mokinius į atskiras klases, parenkant jiems atitinkamų mokytojų ir pritai
kant dėstymo metodą.

Taip pat artima Kretschmerio tipologijos mokyklai yra ir Jungo mo
kykla. Jungas, remdamasis žmonių elgimosi stebėjimais, taip pat prieina 
prie dviejų tipingų charakterių. Vienas tipas yra daugiau atkreiptas į vi
dų (introvertierter Typ), kitas daugiau į išorį (extravertierter Typ). Bet 
tie tipai beveik visiškai sutampa su Kretschmerio ciklotimišku ir sicoti
mišku temperamentu.

c. JAENSCHO TIPOLOGINĖ MOKYKLA.

Daugiau skiriasi nuo Kretschmerio tipologijos ir kitokiu keliu suda
ryta yra E. Jaenscho tipologinė mokykla Marburge. Kritikuodamas Kretsch
merio mokyklą, Jaenschas prikiša jai, kad ji neturi moksliškosios klasifi
kacijos charakterio. Kretschmerio kontradiktatoriškas skirstymas savo ti
pų į dvi grupes yra uždaryta klasifikacijos sistema ir užkerta kelią toli
mesnei tipų diferencijai. Atmesdamas šitokį klasifikavimo būdą, Jaenschas 
nori savo tipologiją paremti logiškosios klasifikacijos principu, kurį G. 
Cuvieras pritaikė gamtos mokslams. Šitos klasifikacijos pamate yra pa
dėta esminė žymė. Eidami subordinacijos keliu nuo bendros:os giminės 
ir skirstydami į rūšis, mes gauname atvirą klasifikacijos sistemą. Bendrą
ją giminę, skirstydami į atskiras rūšis šitoj sistemoj, galime prieiti ligi 
species infima — atskiro individo.

Bendriausia asmens ypatybė — aukščiausia giminė, kuria asmuo ski
riasi nuo kitų neasmeniškų individų, kaip Jeanschas, pasiremdamas Ster
nu, tvirtina, yra vienumas daugume (Vieleinheitlichkeit). Taigi, asmeny
bė yra unitas multiplex, vienybė, kuri daug apima ir nenustoja savo 
vienumo. -
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Pasiremdamas šita bendrąja sąvoka „unitas multiplex“, Jaenschas ku
ria savo tipologiją. Pirmoji species šitai bendrajai sąvokai yra integraci
jos laipsnis, būtent, vieni žmonės yra daugiau integruoti, kiti — mažiau. 
Taigi, pirmiausia Jaenschas visus individus skirsto į dvi grupes: integruo
tus (Integrierte) ir neintegruotus (Desintegrierte). Integruoti individai, 
pagalį Jaenschą, yra tokie, kurių visi fiziški ir psichiški vyksmai vieni ki
tus persunkia (durchdringen) ir vieni kitiems daro tam tikros įtakos. Jie 
yra vieningos asmenybės, jų visi psichiniai vyksmai yra glaudžiai tarp sa
vęs susiję. Užtenka tokiam individui paerzinti kokį nors vieną nervą, kai 
tuojau atsiliepia kiti nervai ir net visa nervų sistema. Jis girdi ne tik duo
tą kokį nors; toną, bet drauge mato dar kokias nors spalvas arba figūras. 
Jo pojūčiai veikia į vaidinius, vaidiniai atgal į pojūčius.

Dezintegruoti individai yra tokie, kurių fiziškieji ir psichiškieji vyks
mai yra vieni nuo kitų izoliuoti ir vieni kitiems nedaro jokios įtakos. Tai 
yra daugiau „suskaldytos“ asmenybės, koks nors pojūtis ar kitas kuris 
psichinis vyksmas pergyvenamas atskirai, kaip koks atskiras daiktas. Jis 
nesijungia su visu psichiniu pergyvenimu ir nėra jo apsprendžiamas.

Žinoma, realybėj kaip visiškai integruotų, taip ir visiškai dezintegruo
tų individų normalių žmonių tarpe nėra. Čia tik yra du tipingi poliai, prie 
kurių vieno ar kito, daugiau ar mažiau, kiekvienas individas artinas. Kaip 
ypatingai integruoti, taip pat dezintegruoti individai yra tiktai patalogiš
ki reiškiniai. Tokie reiškiniai yra dažnai sutinkami psichiatrijoj. Taip 
vadinamąja bassedowiska liga sergantieji individai turi nepaprastai aukš
tą integracijos laipsnį. Tas žymu net išviršiniais ženklais, kaip žibančio
mis akimis, nepaprastai švelnia oda ir labai jautria vegetatyvine nervų 
sistema.

Integruotuose individuose yra ne tik persisunkimas visų psichiškų ir 
fiziškų vyksmų vienų pro kitus (Durchdringung), bet taip pat yra didelis 
ryšys ir su išoriniu pasauliu (Kohärenzverhältnis). Durchdringung ir 
Kohärenzverhältniss sąvokos turi didelės reikšmės visai Jaenscho tipolo
gijai. Be to, Jaenschas kalba dar ir apie integracijos rūšis. Vienų indivi
dų psichiškų ir fiziškų vyksmų persisunkimas eina simultaniškai, vieni 
į kitus veikia (Querschnitteinheit), kitų šitas persisunkimas veikia į vidų, 
turi daugiau tęsimosi charakteri (Längsschnitteinheit).

Pagal integracijos laipsnį ir rūšį Jaenschas nustato savo individuali
nius tipus. Savo tipams jis neduoda atskirų vardų, bet žymi juos raidėmis 
su įvairiais indeksais. Labiausiai integruotus individus jis žymi raide I1, 
mažiau inegruotus I2 ir t. t. Ypatingai į vidų integruotą tipą jis žymi Ii. 
Tęsdamas savo tipų diferenciją toliau, Jaenschas nustatinėja dar šitų at
skirų tipų siauresnes grupes, žymėdamas jas vėl atskiromis raidėmis.

Čia nėra galima daugiau įsigilinti į tuos, įvairiais simboliais 
pažymėtus, Jaenscho tipus ir juos charakterizuoti. Noriu dar
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pažymėti, kad tie tipai nėra apsprendžiami tiktai iš jų paprasčiausių psi
chinių procesų, kaip pojūčių ir vaidinių. Jaenschas savo integracijos są
voką taiko daug plačiau — ja jis nori išaiškinti taip pat charakteringus indivi
dualinius pasireiškimus aukštesniųjų žmogaus psichinių vyksmų ir tuo bū
du pačią asmens individualybę. Savo, įvairiais simboliais pažymėtus, ti
pus Jaenschas, kaip ir Kretschmeris, randa ne tik vidutinių, bet ir genijalių 
žmonių tarpe. Tuo būdu jis aiškina ne tik patį asmens individualumą, bet 
ir jo kūrybos charakterį.

Savo tipologinius pastebėjimus Jaenschas pradėjo pirmiausia tyrinė
damas pojūtinės atminties reiškinius, taip vadinamus pojūtinius vaizdus 
(Anschauungsbild). Yra individų, kurie turi nepaprastą gabumą kokį 
nors matytą vaizdą su visomis smulkmenomis ilgiau savo sąmonėje išlai
kyti. Tas vaizdas turi pojūtines savybes ir dažnai yra su pojūčiais sumai
šomas. Individas kartais nežino, ar jis tikrai mato dabar kokį realų daik
tą, ar tik prisimena matytą. Turinčius pojūtinę atmintį individus, Jaenschas 
pavadino eidetikais. Ypatingai daug jų esą kūdikystės amžiuje.

Tyrinėdamas eidetikos reiškinius, Jaenschas pastebėjo, kad tiek atsi
radimo atžvilgiu, tiek jų charakterio, įvairių individų pojūtiniai vaizdai 
yra įvairūs. Vieniems šitie vaizdai atsiranda labai lengvai, jie yra labai 
judrūs, greitai keičias, įgauna įvairiausias formas ir t.t. Kitiems jie yra pa
stovūs, nesikeičią. Šitų pojūtinių vaizdų nepastovumą Jaenschas pradėjo 
aiškinti integracijos sąvoka. Pasiremdamas eidetiško reiškinio tyrinėji
mais, Jaenschas toliau perėjo prie grynai tipologinių tyrinėjimų. Savo ti
pologinę sistemą, drauge su savo ir kitų savo bendradarbių eksperimenti
niais daviniais, Jaenschas paskelbė knygoje „Grundformen menschlichen 
Seins“1).

Nors Jaenschas savo tipologinius tyrinėjimus pradėjo pirmiausia eks
perimento keliu, bet jis savo tipologijai nori duoti aiškų filosofišką charak
terį. Paskutinėje savo straipsnių serijoje „Auseinandersetzungen mit den 
anderen Typologien“2) ir ypatingai tik ką išleistoj knygoj „Abhandlungen 
und Monografien zur Philosophie des Wirklichen “3) Jaenschas užsimojo 
remdamasis savo eksperimentiniais tipologinių tyrinėjimų daviniais, su
kurti realybės filosofiją.

Tyrinėdamas vaidinių ir suvokimo reiškinius, Jaenschas priėjo išvados, 
kad mūsų vaidiniai ir sąvokos ne visada atitinka išorinį pasaulį. Su
vokimo vyksmą apsprendžia ne tik išoriniai daiktai, bet ir individo struk
tūra Mes manome suvokia teisingai išorinį pasaulį, bet faktinai mes ma
tome tik tam tikrą išorinės realybės aspektą, tam tikrą perspektyvinį vaiz

1) Berlin 1929 m.
2) Zeitschrift für Psychologie 1932 ir 1933 m.
3) Nr. 1 ir 2 Jaensch E., Vorfragen der Wirklichkeitsphilosophie.
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dą, atitinkantį mūsų individualinę struktūrą Taigi, individo struktūra 
modifikuoja gaunamus iš išorinio pasaulio įspūdžius ir tuo būdu jau à prio
ri negalime išvengti klaidos.

Nors Jaenschas, kurdamas savo realybės filosofiją, visur aspiruoja į sa
vo eksperimentinius davinius ir moksliškumą, bet vistiek jis neišvengda
mas prieina prie tam tikro relativizmo. Jo nuomone, kiekvienas indivi
das suvokia išorinį pasaulį ne tokį, koks jis iš tikrųjų yra, bet tokį, koks 
atitinka jo individualinę struktūrą.

Toliau Jaenschas tuo pat keliu nori išaiškinti ir tautų charakterį. 
Pagal Jaenschą pietinės tautos yra labiau integruotos. Einant iš pietų į 
šiaurę ir rytus, integracijos laipsnis po truputį mažėja.

Jaenschas, kaip psichologas, yra tikrai giliai įžvelgęs į žmogaus psi
chinio gyvenimo reiškinius ir daug kur vykusiai juos išaiškinęs. Jo tipo
logijia gali daug padėti ne tik asmens gilesniam pažinimui, bet kartu įneša 
daug šviesos į tautų charakterio ir visos kultūros ir jos įvairių formų pa
sireiškimo supratimą. Bet Jaenscho realybės filosofijai yra sunku išlaiky
ti kritiką. Konsekventiškai šita kryptimi einant, neišvengiamai prieinama ad 
absurdum. Jei vistas suvokimas ir pažinimas yra apsprendžiamas indivi
dualinės struktūros, tai, nuosekliai galvojant, tas pats taikintina ir Jaen
scho filosofijai ir tipologija1. Tat jos tėra tiktai adekvatūs autoriaus in
dividualiniai struktūrai kūriniai, bet neturi jokio visuotinumo ir objekty
vumo charakterio. O jei taip, tai jos neturi nei moksliškumo predikato, 
prie kurio Jaenschas ne be pamato turi teisės apeliuoti.

8. SVARBESNIOSIOS TENDENCIJOS ŠIŲ DIENŲ NEEMPIRINĖJ
PSICHOLOGIJOJ

Kad būtų pilnesnis ir aiškesnis šių dienų psichologijos mokslo vaiz
das, baigiant dar reikia pasakyti bent keli žodžiai apie; svarbesnes tenden
cijas šių dienų neeksperimentinėj psichologijoj. Pirmiausia, trumpai, apie 
taip plačiai pasklidusią ir buvusią labai populiarią psichoanalistinę psicholo
gijos srovę. Ši psichologijos srovė, kaip ir individualistinė psichologiją, 
apie kurią dar vėliau kalbėsiu, pasidarė labai populiarios ne tiek dėl savo 
moksliškumo, kiek dėl savo originališkumo.

Psichoanalistinės psichologijos (Psychoanalyse) kūrėjas yra išgarsė
jęs Vienos psichiatras Sigmundas Freudas. Freudas savo analize stengias 
įeiti į žmogaus psichinio gyvenimo giliausias gelmes ir čia iškelia ypatin
gą pasąmonio gyvenimo svarbą. Psichinio gyvenimo esmė, jo supratimu, 
yra ne sąmonės pasireiškimuose, bet pasąmonio gyvenime. Sąmonėje tepa
sireiškia tiktai mažiausia psichinio gyvenimo dalelė. Visi svarbieji psi
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chinio gyvenimo procesai vyksta pasąmonėje. Pasąmonėje vykstą psichi
niai procesai stengias iškilti į sąmonės sritį, bet čia jie sąmoningojo „aš“ 
yra atgal į pasąmonę nustumiami (Lehre von der Verdrängung). Nustum
tieji psichiniai kompleksai dar nenurimsta. Progai pasitaikius, jie vėl no
ri iškilti į sąmonės sritį ir čia realizuotis. Bet čia vėl jiems pasipriešina sa
moningasis „aš“ (Lehre vom Widerstand). Tada pasąmonėje vykstą psi
chiniai procesai jieško kitų netiesioginių kelių ir, apeidami sąmoningąjį 
,aš“, pasireiškia įvairiausiomis formomis.

Pasąmonėje vykstą procesai, Freudo supratimu, yra ne kas kita, kaip 
seksualiniai geiduliai (libido). Šitie seksualiniai geiduliai, tarmozuojami 
sąmoningojo „aš“, negali pasireikšti tiesioginėmis formomis, todėl jie išsi
lieja įvairiausiais netiesioginiais būdais. Analizuodamas įvairiausius psichi
nius vyksmus, Freudas visur teranda tiktai įvairiausius seksualizmo pasi
reiškimus. Net naujagimio instinktyvinius veiksmus Freudas nori seksua
liškai išaiškinti. Taigi, Freudo psichologija yra grynasis panseksualizmas.

Aišku, noras išaiškinti visą žmogaus psichiškąjį gyvenimą vien sek
sualiniais vyksmais, neišlaiko jokios kritikos. Tiesa, seksualiniai reiški
niai žmogaus psichiniam gyvenimui turi didelės reikšmės, bet jie nėra vie
ninteliai. Žmogaus psichikoje be seksualinių geismų vyksta dar ištisa dau
gybė kitų vyksmų, kurie yra visai kitos prigimties, negu seksualiniai.

Freudas, kaip gabus psichiatras, yra tikrai daug nusipelnęs psichiatri
jos srityje. Jo kai kurių psichinių ligų analizė ir aiškinimas yra labai įdo
mūs. Bet jo normalaus žmogaus psichinio gyvenimo aiškinimo sistema yra 
daugumos psichologų — mokslininkų atmesta. Dėl savo originalumo ji 
daugiausia pasisekimo turi psichologijos diletantų tarpe.

Artima psichoanalistinei psichologijos srovei ir iš jos kilusi yra indi
vidualistinė psichologija. Jos pagrindėjas yra Alfredas Adleris.

Psichologijos mokslo esmė, Adlerio supratimu, yra individualybės pa
žinimas. Individualybės sąvoką Adleris supranta panašiai kaip ir W. Ster
nas, t. y. kaip vieningumo principą. Šita individualybė yra ne tik vieninga, 
bet ir viena, nepasikartojanti. Todėl ir psichologijos uždavinys, individua
listinės psichologijos supratimu, yra ne bendrųjų psichinio gyvenimo dės
nių nustatymas, bet atskiro žmogaus, atskiros individualybės pažinimas.

Individualybės esmė yra jo tikslo siekiamoji jėga. Iš tikslo siekiamo
sios jėgos vieningumo išplaukia ir individualybės vieningumas. Visos in
divido psichinės jėgos yra nukreiptos į vieną tikslą. Bet tas tikslas kiek
vieno žmogaus yra taip pat individualus. Taigi, Adlerio psichologija yra 
grynai individualistinė. Ji nukreipta į atskiro asmens individualybės pa
žinimą. Bet Adleris kartais išeina už savo teorijos ribų ir formuluoja ben
dresnio pobūdžio dėsnius. Taip, nežiūrint į individo veikiamojo tikslo in
dividualumą, vis dėlto jis yra visiems individams bendras ir tas pats, būtent, 
siekimas viršiškumo (Überlegenheit), jėgos. Taigi, čia Adleris atsiskiria



516 Jonas Pankanskas

nuo Freudo panseksualistinio aiškinimo ir vietoj jo jis iškelia individo ver
žimąsi prie viršiškumo, jėgos.

Individo viršiškumo ir jėgos siekimo pasireiškimus, Adlerio nuomo
ne, ypatingai gerai galime stebėti vaikuose. Vaikas, matydamas suaugu
sius ir jų stiprumą, jaučia savy tam tikro silpnumo, atsilikimo jausmą. Iš 
to jam gimsta noras ir veržimasis šitas silpnybes nugalėti. Didelėmis va
lios pastangomis galima ne tik turimas kokioj nors srity silpnybes, atsiliki
mus išlyginti, bet pasiekti toj srity net tam tikros jėgos, pasižymėjimo 
(Überkompensation). Adleris čia primena daug istorinių faktų, kur asme
nys, anksčiau buvę kokioj nors srity silpni ar atsilikę, vėliau drąsa ir pra
timų keliu parodydavo toj srity didžiausio išsitobulinimo (pav., Demoste
nas). Taigi, svarbiausias dalykas psichiniame gyvenime yra drąsa ir pra
timas (Mut und Training). Jų pagalba galime viską pasiekti. Jokių įgim
tų psichinių gabumų Adleris nepripažįsta.

Dėl ypatingo drąsos ir pratimų reikšmės pabrėžimo psichiniame gy
venime, Adleris turi daugokai pasekėjų pedagogų tarpe. Pagal individua
listinės psichologijos šalininkų nuomonę, auklėjimu, jei jis yra laiku ir 
tinkamai panaudojamas, galima viską pasiekti. Įdomi yra taip pat Adle
rio dinaminė gabumų teorija.

Apskritai, Adleris, kaip ir Freudas, daugiau yra nusipelnęs psichiat
rijai, kaip šiaip normalaus psichinio gyvenimo pažinimui. Nors šiaip jo 
moksle yra daug tikrai įdomių kai kurių psichinio gyvenimo reiškinių aiš
kinimų.

Nors trumpai dar noriu čia paminėti vieną iš naujausių ir gana įdomią 
racijonalinės psichologijos srovę, kurią šiandien atstovauja Eduardas 
Sprangeris. Ji vadinama dvasios psichologija (Geisteswissenschaftliche 
Psychologie). Sprangeris, kaip ir Dilthey, psichologiją laiko dvasios 
(kultūros) mokslų šaka ir nori ją atskirti nuo senesniosios, taip vadinamos, 
gamtos mokslų psichologijos. Senesnioji psichologija, Sprangerio nuomo
ne, stengės psichinį gyvenimą suskaldyti į atskiras funkcijas — elementus 
ir nustatyti jų priežastingumo ryšius. Tai buvo panašus vyksmas kaip ir 
gamtos moksluose. Šitoks metodas tinka fiziškiems priežastingumo reiš
kiniams aiškinti, bet jis, Sprangerio manymu, netinka psichinei realybei 
tyrinėti. Psichinė realybė yra kitokios prigimties, negu fizinė, todėl ki
toks yra ir jos tyrinėjimo metodas. Psichinė realybė yra prasminga ir tu
ri visumos charakterį. Todėl, norint psichinę realybę suprasti, neužtenka 
ją suskaldyti į atskiras sudedamąsias dalis — funkcijas ir nustatyti jų prie
žastingumo dėsnius. Atskiros funkcijos yra neprasmingos ir iš jų negalima 
išvesti tikslų siekiančios individualinės sielos. Priešingai, išeinant iš pras
mingos psichinės visumos, mums pasidaro suprantamas atskirų psichinių 
funkcijų tikslingas veikimas. Taigi, tyrinėjant psichinę realybę, reikia 
išeiti iš prasmingos psichinės visumos. Tiktai išeidami iš psichinės visu
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mos, suprasime atskiras psichines funkcijas. Šitoks elgimasis nėra anali
tiškas, kaip gamtos moksluose, bet sintetiškas kultūros, arba dvasios, moks
lų metodas. Čia jieškoma ne atskirų psichinių funkcijų priežastingumo ry
šių, — tai atlieka turinti gamtos mokslų charakterį elementų psichologija,
— bet norima visą psichinį gyvenimą, kaip prasmingą, siekiantį tikslą 
vyksmą, suprasti. Todėl Sprangeris savo psichologiją ir vadina supratimo 
psichologija (verstehende Psychologie).

Individualinę sielą Sprangeris supranta kaip prasmingų psichinių 
funkcijų visumą. Tos funkcijos skyrium kiekviena siekia atitinkamų ver
tybių, arba, kitaip sakant, yra nukreiptos į atitinkamas objektyviosios kul
tūros sritis. Bet drauge jos visos sudaro vieningą visumą, savisąmonės yra 
apsprendžiamos į vieną individualinį „aš“.

Psichinių funkcijų yra dviejų rūšių: individualinių ir visuomeniškų. 
Prie individualinių funkcijų priklauso pažinimo, estetikos, ekonomikos ir 
religijos dvasios aktai, prie visuomeniškų — socijaliniai ir politiškieji. 
Dvasios psichologija nepasitenkina vien tiktai faktiškosios psichinės 
struktūros tyrinėjimu, t. y. atskirų dvasios aktų išskaitymų, bet ji stengias 
taip pat nustatyti atskirų dvasios aktų dėsningumą. Kadangi psichinė struk
tūra yra teleologiška, jos veikimas yra nukreiptas į išorinį tikslą ir siekia 
kokios nors vertybės realizavimo, todėl psichinio gyvenimo dėsniai turi 
normatyvinio charakterio. Savo veikale „Lebensformen“ Sprangeris ir 
stengias tokius normatyvinius dėsnius atskiriems dvasios aktams surasti. 
Kiekvienas žmogus yra daugiau ar mažiau linkęs į vieną kurią nors kul
tūros sritį. Remdamasis individų nusiteikimu dvasinės kultūros atžvilgiu, 
Sprangeris kuria savo psichologijoj charakteringus individų tipus. To
kiais individualiniais tipais, atitinkamai dvasios kultūros sritims, yra teo
retinis, ekonominis, estetinis, socijalinis, jėgos ir religinis. Būtų naudin
ga toliau panagrinėti Sprangerio, taip įdomiai ir giliai aprašomus, atskirų 
dvasinių aktų dėsnius ir tiems aktams atitinkamus individualinius tipus. 
Bet tuo tarpu tenka pasitenkinti tik šiomis bendriausio pobūdžio pa
stabomis.

Baigdamas šią, toli gražu ne pilnai išsemiančią, šių dienų svarbiausiųjų 
psichologijos srovių apžvalgą, noriu atkreipti dėmesį dar į vieną dalyką, 
kuris yra charakteringas ne tik specijaliai psichologijos mokslui, bet visam 
šių dienų moksliškajam galvojimui. O tas ypatingas dalykas, kaip jau re
ferato pradžioje minėjau, yra šių dienų mokslo nusigrįžimas nuo mechaniz
mo. Organizmas, visuma, ir net prasminga visuma, šiandieniniame galvo
jime užima pirmą vietą. Drauge su grįžimu prie visumos ir jos prasmin
gumo jieškojimu, atgyja ir filosofijos mokslas. Ir ypatingai, kas dar įdo
miau, šitas filosofinis galvojimas, padaręs nesenais laikais tiek daug šuo
lių į visas puses, šiandien dideliais žingsnįais artinas prie tos sintetinės fi
losofijos, kuri vadinama Philosophiae perennis vardu.
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Descartes‘o ir Spinozos dualistinė filosofija, kuri atskyrė materiją nuo 
sielos ir tuo pačiu gamtos mokslų metodą nuo filosofijos, atnešė ne maža ža
los bijologijos, o ypatingai psichologijos mokslams. Paneigus substancia
linį ryšį tarp sielos ir kūno, arba nepripažįstant vienam kuriam iš tų prin
cipų realaus buvimo, psichologijos mokslas nėra įmanomas, o paneigus 
žmogaus individualinę sielą, pasidaro nesuprantamas ir neišaiškinamas 
bent koks psichinis vyksmas. Tiesa, kartais betarpiškai mes suvokiame, 
kad ir ne pilnai, kokiu nors momentu mūsų sąmonės turinio sudedamuosius 
elementus, bet psichinio vyksmo mes negalime išaiškinti, nepriėmę akty
vios individualinės sielos, kaip H. Drieschas sako, „meine ganze ganzma
chende Seele“. Atsipalaidavusi nuo filosofijos ir paneigusi žmogaus in
dividualinę sielą, psichologija tapo grynuoju gamtomoksliu. Eksperimen
to, tikslių matavimų ir apskaičiavimų kelių praeito šmtmečio psichologija 
daug nusipelnė pojūčių, vaidinių, psichinių reakcijų tyrinėjimu ir jų dės
ningumo nustatymu. Bet psichinio gyvenimo esmė tuo dar nebuvo išaiš
kinta. Psichofizinio paralelizmo, empirizmo ir kitokios teorijos ne tik 
neišaiškino psichinio gyvenimo, bet dar labiau jį aptemdė. Norėdama psi
chinio gyvenimo esmę suprasti, šių dienų psichologija nebepasitenkina vien 
eksperimento metodu. Tiesa, eksperimento svarba psichologijoj nė kiek 
nesumažėjo, bet dvasiniams reiškiniams tyrinėti jo vieno neužtenka. Rei
kia vėl grįžti prie filosofijos ir prie senesniųjų jos sąvokų.

Prieš keliolika metų sielos sąvoka psichologijoj buvo vengiama, net 
bijoma ją minėti, kaip nemokslišką. Šiandien daug psichologų, net griež
tų eksperimentalistų, be jos jau nebeapsieina. Iš pradžių, tiesa, dar lyg ir 
vengta to vardo. Dilthey ir kai kurie kitų psichologijos srovių atstovai ją 
vadina struktūros vardu. Kiti dar kitaip, bet daug psichologų sielos sąvo
voką jau drąsiai įveda į psichologijos mokslo leksikoną. H. Drieschas įro
dinėja, kad be sielos sąvokos nesuprantamas bent koks psichinis vyksmas. 
Leipzigo mokykla dažnai pabrėžia, kad psichologijos mokslas be sielos są
vokos yra stačiai nesąmonė. Net pavidalų psichologijos kai kurie atstovai, 
kurie dar taip arti stovi mechaniško pasaulėvaizdžio, galų gale prieina iš
vados, kad nėra pavidalų be pavidalintojo (Keine Gestalt ohne Gestaltender).

Daugeliui Vokietijos psichologų yra sunkoka nusikratyti stiprios Kan
to filosofijos įtakos, bet ir jie, nors kitokiais keliais eidami, daug kur pri
eina artimų tomistinės filosofijos pažiūrų. Žinoma, jų filosofijos ir psicho
logijos negalime laikyti explicite tomistine. Tai būtų perdaug. Jie be
veik visi išaugę kitokioj mokykloj. Daug jų filosofinių išvadų, nors kito
kiomis sąvokomis formuluotų, implicite yra artimos viduramžių filosofijai. 
Net tokie žymūs šių dienų Vokietijos filosofai, kaip W. Sternas, E. Spran
geris, H. Drieschas ir kiti, kurie nėra turėję jokių ryšių su tomistine filo
sofija, šiandien kai kurias psichologijos problemas, galima sakyti, spren
džia visiškai scholastiškai. Apie Sprangerį buvo jau kiek minėta. Ster-
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nas savo kritiško personalizmo filosofijoj, norėdamas nugalėti psichofizinį 
paralelizmą ir išspręsti sielos — kūno problemą, aiškiai remias Aristotelio 
ir Tomo Akviniečio filosofija. H. Drieschas savo organizmo filosofijoj 
įvedė entelechijos sąvoką. Sternas dar vengia scholastinės filosofijos, sąvo
kų, bet jo „psychophysisch neutrale Person“ faktinai reiškia tą patį, kaip 
ir Aristotelio ar Tomo Akviniečio sielos sąvoką. Panašiai aristoteliškai 
sielos - kūno problemą sprendė neperseniai miręs Müncheno psichologas 
Becheris ir dabar ten dirbąs Alois Fischeris.

Kiek šita naujoji filosofijos ir psichologijos srovė yra stipri, rodo pas
kutiniojo Vokietijos psichologų kongreso, įvykusio praeitais metais Mün
chene, darbų dvasia. To psichologų, kongreso darbai dar nėra iki šiol spau
doj paskelbti, bet kiek teko nugirsti, čia A. Fischeris ir kiti stiprokai kri
tikavo senesniosios psichologijos sroves. Kiek vėliau šios naujosios psicholo
ginės srovės judėjimo stovį psichologai, Müncheno kongrese pasireiškusių 
psichologų darbų kryptyje, įžiūri metafizinį ideologinį charakterį. Kiti 
ją vadina net katolicizmo vardu. Net charakterio mokslas, kuris iki šiol 
daugiausia rėmės Nietzsches filosofija, šiandien yra pakrypęs kiek kita 
kryptimi. Čia minėtina yra Fr. Seiferto pastangos savo veikale „Charak
terologie“1) pagrįsti šių dienų charakterologija tomistine filosofija.

Bet ne tik filosofinė psichologija šiandien yra pasukusi daugiau vi
duramžių filosofijos kryptimi, — tas pats matyti ir eksperimentinės psi
chologijos srityje. Ypatingai čia reiktų priminti Louvaino katalikų uni
versiteto psichologijos laboratoriją ir jos vedėją prof. Michotte ir, tikrai 
daug nusipelniusį šių dienų eksperimentinei psichologijai, Milano katalikų 
universiteto rektorių Gemellį. Gemellis stengiasi išdirbti naujus metodus 
pavidalo iš prasmės psichologijai tyrinėti.
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