
PSICHOANALIZĖ KATALIKIŠKOSIOS DOKTRINOS
ŠVIESOJE

I. PSICHOANALIZĖS PROBLEMA

Psichoanalizė yra labai paini ir nedėkinga tema, nors apie 
ją šiandien kalba ir rašo ne tik psichiatrai, psichologai ir filosofai, 
bet ir antropologai, preistorikai, istorikai, literatai, menininkai, 
kalbotyrininkai, sociologai, pedagogai, politikai ir teologai. Vieni 
yra kraštutiniškai kritiški jos atžvilgiu ir yra linkę ją laikyti ne
rimtu dalyku. «Jei jūsų liga nėra perdaug rimta, » rašo vienas 
anglų sociologas, « jei turite laimės rasti vieną iš tų nedaugelio 
psichoanalistų, kurie, atrodo, galį padaryti tai, ką daro ; jei esate 
geras pacientas ir visomis jėgomis stengiatės tokiu būti, tada psi
choanalizė gal ir galės jums padėti ». Su nemažesne pašaipa atsi
liepia ir psichiatras A. Myerson 1 : « Neurozės yra «gydomos » 
homeopatija, chiropraktika, šleikščiuoju riešutu, bromurais, ben
zedrino sulfatu, klimato pakeitimu, smūgiu į galvą ir psichoana
lize ; tai, galimas daiktas, reiškia, kad nei viena iš visų šitų prie
monių dar neparodė savo tikros vertės šiam tikslui, ir yra tikra, 
kad psichoanalizė neturi ypatingesnės reikšmės šioje srityje ».

Dar dažniau susiduriama su kitu kraštutinumu — besaikiu, 
egzaltuotu psichoanalizės gyrimu. Skelbiama, kad po psicho
analizės žmogus jaučiasi iš pačių gelmių naujai atkurtas, jo gyve
nimas vykstąs naujoje plotmėje, kuri yra aukštesnė už kitų mir
tingųjų ; jo psichinis dinamizmas esąs būdingai laisvas nuo regre
syvinių automatizmų, emocinių sukrikimų, prieštaringų kompleksų, 
nuovargio, negyvenimiškų vilčių ir iliuzijų. Kai kurie, neskirdami 
psichologinės plotmės nuo moralinės, naiviai klausia savęs, ar 
kartais psichoanalizė neatstatanti pirmykščio žmogaus nekal
tumo, turėto prarastame rojuje ?

Sąmyšį kursto ir paties Freudo drąsūs pasisakymai filologijos, 
psichologijos, sociologijos, metafizikos, meno ir religijos klausimais, 
kuriems jis pritaikė savo negailestingą psichoanalizę. Ypač mora
linės ir religinės Freudo pažiūros sukėlė daug įtarimų ir nepalan

1 The Attitude of Neurologists, Psychiatrists, and Psychologists Toward 
Psychoanalysis, žr. American Journal of Psychiatry, 96 t., 1939, 623-641 psl.
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kaus vertinimo. Išaugusiam materialistinio pozityvizmo aplinkoje, 
Freudui religija tapo neurotinės obsesijos forma, kuri apeiginių 
mechanizmų pagalba stengiasi apvaldyti nesąmoningą kaltės jausmą. 
Dar daugiau, religija Freudui atrodė kaip įsikūnijimas prietaro, 
neigiančio mokslinį tyrinėjimą ir organizuojančio nesąmoningą 
pasipriešinimą ypač psichopatinių ligonių gydyme. Todėl nenuos
tabu, jeigu Freudas kartą šitaip prasitarė La Forgue’ui apie reli
giją : «Naciai ? Jų nebijau. Geriau padėkite kovoti prieš mano 
didįjį priešą : religiją, Katalikų Bažnyčią » 2.

Šitaip dalykams esant, visai yra suprantamas tikinčiojo moks
lininko, filosofo ir teologo susidomėjimas tikrąja psichoanalizės 
verte. Šiandien, praslinkus 25 metams po Freudo mirties ir turint 
beveik visus jo mokslinius ir autobiografinius raštus su visa eile 
puikių monografijų atskirais klausimais, jau yra galima atsekti 
pilną jo minties raidą nuo pradžios iki galo ir atskirti pelus nuo 
grūdų. Šita raida rodo, kad Freudas buvo nuoširdus mokslininkas 
ir gal nemažiau genialus atradėjas psichologijos srityje, kaip Koper
nikas ar Galilėjus astronomijoje. Freudas nuolat korigavo ir to
bulino savo teoriją vis naujų atradimų šviesoje. Įvairios psichoana
litinės mokyklos, kurios susikūrė skirtinguose šitos raidos tarps
niuose, darosi suprantamos tik peržvelgus visą Freudo teorijos 
nueitą kelią. Šitas kelias vis labiau stiprina įtarimą, kad žmogus, 
apie kurį jau tiek metų kalbama, jog suklydo čia, suklydo ten, 
nėra eilinis : ne visiems jau lemta tiek daug klysti 3. Ir todėl atrodo, 
kad atėjo laikas, kad ir katalikai peržiūrėtų savo pažiūras į Freudo 
palikimą.

Štai kodėl ėmėmės šios studijos, kurioje pirmiausia stengsimės 
kiek galima objektyviau peržvelgti pačią Freudo minties raidą ir 
tuos principus, kuriais remiasi jo teorija. Su visa tokiam moksli
ninkui derama pagarba bandysime atskirti, kur yra tikras mokslinis 
atradimas, o kur tik jo interpretacija : kur Freudas kalba kaip psi
choterapeutas technikas, kur kaip psichologas, ir kur kaip filoso
fas-metafizikas. Šitų trijų plotmių skyrimas padės nustatyti tai, 
kas psichoanalizėje yra tikri atradimai ir į patirtį atremtos mokslo 
pasiekos, o kas tik Freudo laikotarpiui būdingais filosofiniais ar 
metafiziniais įsitikinimais paremta jų interpretacija. Surinkę lie
kamą psichoanalizės derlių, trumpai palyginsim jį su pastoviais 
katalikiškosios pasaulėžiūros principais, kurie dar labiau išryškina 
objektyvią jo vertę.

2 E. Fromme, Il mondo di Sigmund Freud, Milano 1962, 143 psl.
3 Plg. L. Ancona, La Psicoanalisi, žr. La Scuola, Brescia 1963, 15 psl.
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II. PSICHOANALIZĖS RAIDA IR JOS PASIEKOS 

1. Psichoanalizės kilmė

Gimęs 1856 Moravijos mieste Pribor Zigmuntas Freudas su 
tėvais 1860 persikėlė į Vieną, kur 1881 baigė medicinos fakultetą, 
1885 tapo laisvu neuropatologi]os docentu.

Vos trims metams praslinkus po Freudo gimimo, pasirodė pa
grindinis Karolio Darwino veikalas apie rūšių kilmę, iš kurio Freu
das pasisavino mintį, kad individo evoliucija, arba ontogenezė, 
pakartoja rūšies evoliuciją, arba filogenezę, taip kad, pavyzdžiui, 
psichinė laukinių žmonių sąranga atitinkanti pirmosios vaikystės 
psichinę sąrangą.

Iš Darwino perėmė Freudas ir postulatą, kad normali evoliu
cija, arba augimas, vyksta palaipsniui paliekant pradinę organizmo 
sąrangą ; ir kad esanti galima regresija, arba grįžimas atgal iš 
suaugusiam būdingos į vaikystei būdingą psichinę sąrangą.

Keturiems metams praslinkus nuo Freudo gimimo, Th. Fech
ner išleido pirmąjį psichofiziologijos traktatą, iš kurio Freudas 
pasisavino pačią pagrindinę savo psichoanalizės mintį, pagal kurią 
psichinis aparatas yra tokia energijos paskirstymo sistema, kuri 
siekia pusiausvyros.

Dar didesnės įtakos Freudui turėjo H. Helmholtz ir E. Brücke, 
kurio nervų sistemos istologijos laboratoriją lankė Vienos univer
sitete. Iš jų Freudas išmoko griežto deduktyvinio tyrinėjimo me
todo ir pasisavino mintį, kad kiekvienas žmogaus poelgis galima 
išaiškinti cheminių ir fizinių jėgų žaidimu ir kad tų jėgų energijos 
kiekis liekąs pastovus.

Iš F. Brentano, kurio filosofijos ir psichologijos paskaitas lankė 
studentaudamas Vienoje, Freudas perėmė « intencionalumo » są
voką ir skyrimą tarp mąstymo ar jutimo proceso ir jų turinio, 
tarp instinkto ir jo stimulo, tarp nervinės ir psichinės energijos, 
tarp smegenų ir sąmonės, tarp aristotelinės medžiagos ir formos.

Pradėjęs verstis neuropatologine medicinos praktika, Freudas 
Vienoje susidūrė su vyresnio amžiaus gydytoju J. Breuer, kuriam 
1880-1882 m. pavyko pagydyti 21 metų studentę vardu Oną. 
Šioji, ilgą laiką slaugiusi ir numarinusi savo tėvą, buvo ištikta 
isterinio pobūdžio judesių paralyžiaus. Po ilgų ir nesėkmingų 
mėginimų išgydyti, ligos simptomai pagaliau dingo po to, kai ji 
hipnozės metu su dideliu susijaudinimu atsiminė ir papasakojo 
atsitikimą, nuo kurio prasidėjo jos liga. Tai buvo tada, kai ji 
kartą netikėtai užtiko nemėgiamos guvernantės šuniuką belakantį
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iš stiklinės. Ją paėmė didelis pasibiaurėjimas, bet ji ji užgniaužė ir 
niekam nieko nesakė. Nuo to laiko prasidėjo jos liga : ji nuolat 
kosėjo ir negalėjo nei kalbėti, nei gerti, nors būtų ir labiausiai 
ištroškusi. Vos baigusią atpasakoti ši įvyki, ligonę paėmė iki tolei 
prikąsto pykčio priepuolis, po kurio ji paprašė gerti ir pasveiko. 
Šita Breuerio patirtis atvėrė Freudui akis, ir jis ėmė giliau tyrinėti 
šį katarsio, arba psichinio apsivalymo procesą, kurio bėgyje pa
cientai kažkodėl perkeldavo ligą sukėlusias emocijas iš pirmykščio 
objekto į gydytoją (transferto reiškinys).

Ieškodamas naujos šviesos, Freudas 1885 m. išvyko į Paryžių, 
kur tuomet garsėjo neuropatologinė Salpêtrière mokykla, vado
vaujama J. M. Charcot. Šisai hipnozės pagalba isterikuose sukel
davo ir vėl panaikindavo funkcionalinius paralyžius, kuriuos aiškino 
somatinėm priežastim, daugiau ar mažiau susijusiom su lyties 
instinktu. « Messieurs, c'est le sexe, toujours le sexe », sakydavo jis 
savo studentams.

Iš Charcot mokyklos Freudas išsinešė įsitikinimą, kad neuro
tiniai simptomai, kuriems priklauso ir isterija, tikrai turi ryšio su 
lyties instinktu. Tačiau jis atsisakė visus šios rūšies susirgimus 
aiškinti organinėm priežastim ir paskelbė revoliucinę tezę, kad 
neurozių priežastis yra psichologinės prigimties.

Grįžęs į Vieną, Freudas atsisakė hidroterapijos ir elektrotera
pijos savo neuropsichiatrinėje praktikoje ir ėmėsi gydyti hipnoze 
bei sugestija. 1893 m. jis drauge su Breuer paskelbė pirmąjį 
straipsnį : Psichiniai mechanizmai ir isteriniai reiškiniai.

Freudas greitai pastebėjo, kad hipnoze ir sugestija gydomi 
ligonys paprastai po kurio laiko vėl atkrisdavo. Todėl jis ir vėl 
išvyko į Prancūziją, tik šį kartą į Bernheimo mokyklą Nancy mieste. 
Bernheimas tyrinėjo vadinamąją pohipnotinę sugestiją. Užhipno
tizuotam pacientui jis įsakydavo atlikti kokį nors veiksmą (pavyz
džiui, atidaryti skėtį) keletą minučių po pabudimo. Nustatytam 
laikui atėjus, pacientas nutraukdavo pokalbį ir įvykdydavo hipno
zės metu gautą įsakymą. Prašomas paaiškinti, jis negalėjo rasti 
jokio tinkamo atsakymo net ir po ilgesnio galvojimo. Tada Bernhei
mas imdavo pacientą visaip kamantinėti ir klausinėti, kodėl jis 
tai padarė ? Jį gėdindavo visų eksperimento dalyvių akivaizdoje 
ir užtikrindavo, kad jis tikrai žino, kodėl taip pasielgė, iki pacien
tas, klausimų spaudžiamas ir sumišęs, staiga atsimindavo iš paties 
Bernheimo hipnozės metu gautą įsakymą. Iš šitų eksperimentų 
Freudas pasidarė dvi išvadas : 1. psichiniai mechanizmai ne tik 
gali iššaukti patologinius simptomus, bet ir paveikti paciento el
gesį, likdami šiajam visai nežinomi ; 2. atitinkamai veikiamas ir 
skatinamas pacientas gali atgauti atmintį to psichinio fakto, kuris



apsprendžia jo elgseną, jam visai to nežinant. Grįžęs į Vieną, 1895 
Freudas drauge su Breuer išleido Studijas apie isterizmą, kuriose 
panaudojo Bernheimo patirtį ir jau minėtos studentės Onos ligą 
aiškino savo mokytojo E. Brücke prielaida, kad organizmo ener
gijos dalis virsta nerviniu smegenų dirgiu, kuris peržengęs tam tikrą 
normą, arba ribą, veržiasi į išlydį. Jei normalus kelias į išlydį 
esti užtvenkiamas, įtampa dar labiau pritvinksta ir prasiveržia 
somatinio pobūdžio isteriniais priepuoliais. Tokiu būdu kiekvie
nas neurotinis simptomas turi užgniaužtos emocijos pakaitalo 
prasmę. Atsekti šitą simptomo prasmę reiškia atidaryti normalų 
psichinį kelią užgniaužtos emocijos išlydžiui.

Bet kodėlgi psichinės emocijos kartais esti užgniaužiamos ir 
verčiamos ieškoti išlydžio somatiniais priepuoliais ? Breuer sekda
mas tradicine tų laikų pažiūra, emocinės reakcijos užgniaužimo 
priežasties ieškojo psichiniame nusilpime, iššaukiančiame hipnoidi
nio pobūdžio sąmonės apsnūdimą ir disociaciją. Tokiame stovyje 
sukeltų emocijų pacientas negali vėliau prisiminti, lygiai kaip nie
kas nebeprisimena hipnozės metu įvykusių faktų. Norint iššaukti 
emocinį išlydį, reikia grąžinti pacientą į hipnotinį stovį.

Freudas nesutiko so tokiu aiškinimu. Emocijų užgniaužimo ir 
jas sukėlusių faktų užmiršimo priežasties ieškojo pačiame jas suke
liančių faktų pobūdyje, kurių turinys pacientui atrodo nesuderi
namas su jo sąžinės reikalavimais. Šitai sukelia jame defensyvinę 
jėgą, kuri tokiam faktui neleidžia patekti į sąmonę ir tuo pačiu 
pastoja kelią į su juo susijusios emocijos išlydį. Motyvas, dėl kurio 
emocijas sukeliantys faktai esti išstumiami iš sąmonės ir tampa 
trauminiais, yra jų seksualinis turinys.

Tokio aiškinimo Breuer negalėjo priimti, ir jų keliai išsiskyrė. 
Likęs vienas, Freudas atsisakė hipnozės metodo, kuris darė pa
cientą perdaug priklausantį nuo savo gydytojo, kai tuo tarpu 
pilnas neurotiko išgijimas reiškė tapimą nepriklausomu savęs vieš
pačiu. Dabar jis ėmė gydyti priverstine asociacija, arba įtaigojimu 
budėjimo stovyje, kurio buvo išmokęs Bernheimo mokykloje. 
Freudas dėdavo rankas ant paciento kaktos ir jį užtikrindavo, kad, 
jam paspaudus, sugrįš į atmintį vaizdas to įvykio, kuris davė 
pradžią jo priepuoliams. Pagaliau ir šį nepatogų gydymo metodą 
Freudas 1899 m. galutinai paliko. Jam stigo hipnozei būdingo są
monės praplėtimo ir todėl netiko gilesniems ir toliau į praeitį ve
dantiems trauminiams epizodams pasiekti, kurie pasilikdavo kietai 
užgniaužti už nepralaužiamos sienos. Jis pastebėjo, kad šią sieną 
galima apeiti, sekant paskui laisvai paciento galvoje kilusias mintis, 
kurias šisai paprastai yra linkęs atmesti kaip kvailas, beprasmes ir 
nelogiškas. Todėl Freudas dabar stengėsi visų pirma nuteikti savo
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pacientą pasyviai ir nekritiškai; po to jis prašė jo išsakyti visa, kas 
tik pereina per jo galvą. Šiuo būdu gimė naujas laisvų asociacijų 
metodas, kurio pagrindinė taisyklė yra sakyti visa, kas tik ateina 
į galvą : pačias absurdiškiausias, nenaudingiausias, nepatogias ir 
kvailas mintis, kurių nedrįstume pasakyti nė sau patiems. Tai 
ir buvo psichoanalizės gimimas.

Bet sakyti visa yra labai sunku. Net ir tas, kuris to nuošir
džiai nori ir stengiasi, praleidžia daug dalykų. Freudas pastebėjo, 
kad kaip tik tuose praleidimuose ir nutylėjimuose slypi užgniaužtoji 
simptomų priežastis. Dalykai, kurie kaip nors rišasi su užgniaužtu 
turiniu, laisvos asociacijos pagalba praeina pro rezistencijos už
tvarą tik daugiau ar mažiau iškreipti ir užmaskuoti.

Freudas gan greitai įsitikino, kad ir minėtoji transferto, arba 
emocijų perkėlimo iš pirminio objekto į gydytoją, apraiška yra šios 
vidinės rezistencijos pasėka. Vietoj laisvos asociacijos pagalba 
prisiminti jį susargdinusius praeities įvykius, analizuojamas pa
cientas pradeda elgtis su terapeutu taip, kaip kadaise savo vaikys
tėje elgėsi su savo tėvu, motina ar kitu artimos aplinkos asmeniu.

Šiuos visai neišprovokuotus smarkaus pykčio, pavydo, prisi
rišimo ar neapykantos jausmus terapeuto atžvilgiu pacientas sten
giasi išaiškinti tariama ankstesne pažintimi ar kitokiais akrobati
niais išsisukinėjimais, bet jokiu būdu nesutinka prileisti, kad jie 
turėtų kokio nors ryšio su praeities išgyvenimais. Perkeldama iš 
praeities į dabartį paciento išgyvenimus ir laikyseną, vidinė rezis
tencija išvengia paliesti dėl savo turinio jai nepriimtiną jų objektą 
ir kartu patvirtina tiesą, kad tas objektas, nors ir išstumtas iš 
sąmonės ir « užmirštas », toliau veikia paciento elgesį.

Šitas atradimas privertė Freudą atmesti tradicinę pažiūrą, 
kuri psichinius faktus tapatino su sąmoningais, o nesąmoningus 
laikė grynai organiniais. Jis paskelbė revoliucinę nesąmoningų psi
chologinių procesų sąvoką, kuri tada daugeliui atrodė tikra nesą
monė.

Freudas pastebėjo, kad tarp sąmoningų ir nesąmoningų pro
cesų didžiausios įtakos turi erotinis veiksnys. Isterizmas ir obse
sija paprastai esti nepakeliamo seksualinio išgyvenimo pakaitalas. 
Isterija yra vidinės rezistencijos užtvenkta emocija, kuri tvenk
dama virsta veržiančiu nerimu arba išsilieja į organinius priepuo
lius. Obsesija yra į mąstymo procesą išsiliejusi emocija.

Kūniškoji patirtis vertė Freudą manyti, kad neurozių priežas
ties reikia ieškoti seksualinio suvedžiojimo išgyvenimuose, įvy
kusiuose ir užmirštuose vaikystės metais, bet gresiančiuose sugrįžti 
į atmintį po subrendimo amžiaus sąžinei nepakeliamu būdu.
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Tačiau tolimesnė patirtis privertė Freudą pakeisti šią savo 
nuomonę. Jis. mat, patyrė, kad jo pacientų pasakojimai apie vai
kystėje įvykusius jų suvedžiojimus buvo beveik visuomet jų pačių 
nesąmoningai išgalvoti. Jų neurozės tiesiogiai nesirišo su realiais 
įvykiais, bet su aistringomis svajonėmis ir norais. Tai vertė daryti 
logišką išvadą, kad neurozėms daug didesnės svarbos turi psichinė, 
negu fizinė tikrovė.

Bet kodėlgi pacientai laisvų asociacijų analizės metu atidengia 
ne tiek iš sąmonės išstumtų įvykių išgyvenimus, kiek savo nesą
moningas fantazijas ? Turi gi būti kokia nors priežastis, koks nors 
veiksnys, kuris tas fantazijas sukelia ir kuris jas išstumia iš są
monės. Fantazijas sukeliantį veiksnį Freudas pavadino erotine 
veržme (das Es, Id), o jas iš sąmonės išstumiantį veiksnį pavadino 
savisaugos veržme (das ich, ego). Psichinis konfliktas nėra emocijos 
susidūrimas su išorine tikrove, bet susikirtimas dviejų veržmių, 
kurių pirmoji yra pasitenkinimo siekianti erotinė energija, o antro
ji -— ją priturinti ir kontroliuojanti-cenzūruojanti savisaugos jėga.

Abi šios nesąmoningos psichologinės jėgos, Freudo supratimu, 
yra panašios į fizines, t.y. turi savo kiekybinį krūvį ir išlydį, kaip, 
pavyzdžiui, elektra. Jos neturi iš anksto nustatytos krypties, ir 
todėl gali pereiti iš vieno objekto į kitą, transformuotis. Joms tai
kintinas Helmholtzo energijos konservacijos dėsnis, pagal kurį bet 
kokio dirginimo krūvis, patenkąs į psichinę sistemą iš išorės, nie
kuomet nepražūsta, bet išlieka visas psichinėse reakcijose ir trans
formacijose, kurios iš jo kyla. Tai reiškia, kad kiekvienas psichinis 
veiksmas yra determinuotas.

Sekdamas Fechneriu, Freudas šioms psichinėms jėgoms taikė 
taip pat ir iš energijos konservacijos dėsnio išvedamą entropijos 
dėsni, pagal kurį vidutinis psichinės sistemos įtampos dydis sten
giasi išlikti pastovus ; to pasiekiama betarpiškais psichinės energijos 
išlydžiais, kurie seka po kiekvieno jos lygį pakeliančio dirgio pagal 
vadinamąjį malonumo dėsnį, kuriuo vadovaujasi pasitenkinimo 
ieškanti erotinė veržmė. Galop to paties Fechnerio psichiniam gy
venimui taikytas mažiausios pastangos dėsnis Freudo buvo atpa
žintas savisaugos veržmėje, kuri sulaiko, uždelsia ir taupo psi
chinės energijos išlydžius pagal tikrovės dėsnio reikalavimus.

Kliniškoji patirtis vertė Freudą manyti, kad psichinis aparatas 
yra savotiška energijos paskirstymo sistema, kuri siekia galimai 
žemesnio potencialo pusiausvyros duotose sąlygose. Išoriniai ir 
vidiniai dirgiai iššaukia įtampas, kurios išmuša sistemą iš pusiausvy
ros ir iššaukia joje pirmykštės padėties atstatymo procesą, kuris 
gali turėti įvairių komplikacijų psichinio brendimo raidoje.



52 KUN. DR. PRANAS BRAZYS, M.I.C. 8*

2. Sapno, išsišokimo ir sąmojaus prasmė

1900 Freudas išleido grindžiamosios reikšmės veikalą Sapnų 
aiškinimas. Juo buvo nutiestas tiltas tarp nenormalaus ir nor
malaus psichinio gyvenimo pagal žinomą Virchowo formulę, kad 
patologija yra kelias normaliajai biologijai ir fiziologijai pažinti.

Freudas įrodė, kad sapnas yra karališkas kelias pasąmonės 
procesams ir neurotiniams simptomams suprasti. Kaip neurotinis 
simptomas, taip ir sapnas yra kompromisas tarp dviejų veržmių, 
kurių viena siekia pasitenkinimo, o kita ją kontroliuoja, arba cen
zūruoja, uždarydama ją į pasąmonę ir išleisdama iš ten tik « prisi
taikiusią » savisaugos reikalavimams, t.y. deformuotą.

Savisaugos cenzūra sumažėja miego metu, tačiau tik iš dalies. 
Todėl pasąmonėj cenzūros uždarytų veržmių turinys gali išplūkti 
į sąmonę tik gerokai perdirbtam ir deformuotam sapno pavidale. 
Kiekviename sapne reikia skirti prisimenamą turinį nuo paslėpto 
turinio, arba prasmės. Pagrindiniai Freudo atrasti dėsniai, pagal 
kuriuos pasąmonės turinys pasislepia po sapno vaizdu ir pra- 
lenda pro cenzūrą, yra :

Kondensacija, arba suplakimas skirtingų dalykų ar tenden
cijų į vieną sapno vaizdą. Suplakimas įvyksta ne atsitiktinai, bet 
pagal keisčiausias asociacijas, kurių pagrindą sudaro koks antraeilis 
panašumas, priešybė, spalva, dydis ir panašiai.

Perkėlimas vienam dalykui būdingos žymės į kitą, pavyzdžiui, 
sapne įvykdytas agresyvinis veiksmas prieš kokį gyvulį gali reikšti 
neapykantą kokiam asmeniui.

Dramatizacija, arba minčių bei troškimų išreiškimas konkre
čiais veiksmais ar vaizdais : abejonė apsireiškia kryžkele, atsar
gumo reikalas — ėjimu ištiesta virve ; neigimas gali būti išreikštas 
sustojimu arba ir visai praleistas taip, kad tas pats vaizdas gali 
reikšti du prieštaraujančiu dalyku.

Sukeitimas, kuriuo sapnuotojas padaro kitiems tai, ko trokšta, 
kad kiti jam padarytų.

Susimbolinimas, arba minčių bei troškimų išreiškimas simbo
liais, kurių yra nedaug, pavyzdžiui, namas reiškia motiną, karalius 
— tėvą, vanduo — gimimą, tyla ar išvykimas — mirtį ; dobilas, 
kranas, pailgi ar įdubę dalykai — lyties organus ; lipimas žemyn, 
kopimas ar lėkimas — lytinį veiksmą ; maži gyvuliai — brolius ir 
t.t. Simbolį lengva atpažinti iš to, kad sapnuotojui jis nekelia 
jokių asociacijų, nes yra apkrautas pasąmonei būdinga emocine 
įtampa.



Freudas kruopščiai ištyrė dėsnius, pagal kuriuos sapne yra 
perdirbamas tikrasis pasąmonės turinys, suplakant, sukeičiant, per
keliant, dramatizuojant ir susimbolinant jo elementus.

Be šio pirminio pasąmonės turinio perdirbimo, vykstančio 
sapne, yra dar ir antrinis jo perdirbimas, kai pabudęs sapnuotojas 
nesąmoningai stengiasi duoti savo sapnui logišką, racionalų pavi
dalą, dar labiau supainiojantį ir paslepianti tikrąjį jo turinį.

Sapnų analizė atskleidė Freudui jų prasmę : « sapnas yra miego 
sargas». Jis pašalina emocinę įtampą, kuri galėtų pažadinti iš 
miego. Ši įtampa beveik visada kyla iš nepatenkintos veržmės, 
kurią sapnas patenkina pačiu paprasčiausiu būdu, kaip vaiko fan
tazija papildo ir « atlygina » realaus gyvenimo trūkumus (haliuci
nacijos). Jeigu sapnas nepavyksta, pasąmonėj užtvenkta veržmė 
spaudžia ir neleidžia miegoti.

Freudas pastebėjo, kad sapne dažniausiai grįžta pirmosios 
vaikystės išgyvenimai ir troškimai, kurie nesąmoningai veikia suau
gusio elgesį ir dažniausiai esti giliausioji jo neurozių ir psichozių 
priežastis.

Bet savisaugos instinkto cenzūra sumažėja ne tik miegant, 
bet ir esant nuvargusiam, mieguistam, išsiblaškiusiam, dirbant 
monotonišką darbą, nuobodžiaujant. Tokiais atvejais pasitaiko 
apsirikimų ir išsišokimų, kuriems Freudas davė parapraksių vardą, 
pavyzdžiui, laikinis įprastinių vardų ar žodžių «užsikirtimas», 
užsimiršimas atlikti kokį privalomą veiksmą, lapsusai kalbant, 
skaitant ar rašant, daiktų pametimai, pasikartojantys susižeidimai 
ar nelaimingi atsitikimai, įprotiniai gestai, niūniavimai ir t.t. Visi 
šie tariamai atsitiktiniai dalykai yra cenzūros į pasąmonę nustumtų 
ir užtvenktų veržmių išraiška. Juos Freudas meistriškai aprašė 
ir analyzavo iš pažiūros keistoko pavadinimo veikalėlyje Kasdieni
nio gyvenimo psichopatologija (1904). Sapnas, išsišokimas ir psi
chopatologinis simptomas siekia vieno ir to paties : draudžiamos 
veržmės patenkinimo. Kliniškais faktais yra įrodyta, kad neuro
tiniuose priepuoliuose tuo pačiu metu pasireiškia ir cenzūruojanti 
represija, ir draudžiamos veržmės patenkinimas. Tai paaiškina 
faktą, kad neurotikai visokiais būdais nesąmoningai priešinasi 
savo neurozių psichoterapijai.

1905 Freudas išleido labai vertingą studiją apie sąmoju4. 
Joje parodo, kaip sąmojuje iš karto pasireiškia dvi veržmės : ero
tinė ir agresyvinė, ir kaip cenzūros blokada yra apeinama atitin
kamu pasakojimo iškreipimu. Pasitenkinimas, kurį išgyvena są-

9* PSICHOANALIZĖ KATALIKIŠKOSIOS DOKTRINOS ŠVIESOJE 53

4 Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Viena 1905.
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mojaus pasakotojas ir klausytojas, yra tos pačios rūšies kaip ir 
sapno, apsirikimo ar neurotinio priepuolio iššaukti vidinės įtampos 
išlydžiai.

3. Psichoanalizės laimėjimai

Naudodamiesi šiuo nauju metodu, Freudas ir jo sekėjai pasiekė 
didelių laimėjimų, kurių šiandienė psichologija ir psichoterapija 
jau nebegali daugiau nepaisyti ir kuriuos šios apybraižos ribose 
tegalime vos trumpai suminėti ir įvertinti katalikybės šviesoje.

a. Sąmoningasis, pasąmoninis ir nesąmoningas turinys. — Pir
miausia jis atidengė tris pagrindines žmogaus psichikos sritis : 
sąmoningąją, pasąmoninę ir nesąmoningąją. Tradicinė psicholo
gija sąmoningąjį žmogaus gyvenimą laikė jo psichikos centru, 
apie kurį sukasi visa kita. Freudas psichikos centru paskelbė nesą
moningąjį psichikos branduolį, apie kurį sukasi visi kiti psichi
niai procesai. Kritikų sukilimą prieš šitokį nelauktą posūkį Freu
das lygino su pasipriešinimu, kurį iššaukė Koperniko teigimas, 
kad saulė yra kosminės sistemos centre, ne žemė ; arba Darwino 
tezė, kad biologinės sistemos centre yra filogenezė, o ne paskiras 
žmogus (ontogenezė). «Nesąmoningieji vyksmai yra tikroji psi
chinė tikrovė», rašė 1900 Freudas5: «Sąmonė tėra nepastovi jos 
ypatybė, daug dažniau nesanti, negu esanti»6. Šiuo teigimu 
Freudas nemanė sumažinti sąmonės vertę, bet norėjo pabrėžti, 
kad pačios sąmonės be nesąmoningųjų procesų išaiškinti negalima 
ir kad vadinamieji somatiniai priepuoliai nėra fizinės (smegenų 
sutrikimo), bet psichinės (motyvavimo, minčių, afektu) prigimties. 
Todėl savo gyvenimo pabaigoje Freudas rašė : « Nenorime teigti, 
kad sąmonės ypatybė neteko vertės mūsų akyse. Ji lieka vienin
telė šviesa, kuri mums šviečia ir veda mus psichinio gyvenimo 
sutemose. Todėl dėl ypatingos mūsų tyrinėjimų prigimties mūsų 
mokslinis uždavinys psichologijos srityje yra perkelti nesąmonin
guosius procesus į sąmoninguosius ir tuo būdu užpildyti mūsų 
percepcijos tuštumas » 7.

Tokiu būdu visą psichinį gyvenimą Freudas skiria į tris sritis : 
sąmoningąjį, pasąmoninį ir nesąmoningąjį. Sąmoningoji sritis pri
klauso tradicinei psichologijai, filosofams ir didžiajai publikai. Pa
sąmoninei sričiai priklauso visa tai, ką galima lengvai atsiminti 
arba įsisąmoninti. Įsisąmoninti reiškia išreikšti žodžiu, arba ver
balizuoti. Nesąmoningoji sritis griežtąja prasme yra visi tie pro

5 The Interpretation of Dreams, New Yorkas 1955, 542 psl.
6 Abrégé de Psychoanalyse, Paryžius 1955, 20 psl.
7 Ten pat, 20 psl.
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cesai, kurių savaime negalima prisiminti dėl vidinės rezistencijos, 
neįsileidžiančios jų į sąmonę. Juos tegalima įsisąmoninti laisvos 
asociacijos būdu. Savaime į sąmonę jie išplunka paprastai tik 
psichotiniam stovyje.

Tokiu būdu nesąmoningojoje srityje glūdi laisva energija ap
krauti konkretūs daiktų ar minčių vaizdai. Pasąmonėje yra tų 
konkrečių vaizdų žodiniai atvaizdai. Kai ir žodinis atvaizdas esti 
apkraunamas psichine energija (dėmesiu), jis tampa sąmoningas. 
Kai vidinė rezistencija, arba cenzūra, sulaiko žodinių atvaizdų 
apkrovimą energija (dėmesiu), nesąmoningoje srityje glūdintys 
konkretūs vaizdai nesiriša su savo žodiniais atitikmenimis ir 
negali patekti į sąmonę. Dalis pasąmonėje esančių žodinių vaizdų, 
kurie turi didesnio ar mažesnio ryšio su nesąmoningojoje srityje 
cenzūros uždarytu turiniu, esti daugiau ar mažiau sunkiai prisi
menami : jie, tarsi, stovi ant liežuvio galo ir tik negali būti išreikšti 
žodžiais, arba verbalizuoti. Laisvos asociacijos pagalba psichoana
lizė atstato ryšį tarp pasąmonėje glūdinčio žodinio vaizdo ir jo 
nesąmoningojo turinio, kuris tampa sąmoningas ir todėl sukon
troliuojamas.

Nesąmoningieji procesai yra glaudžiai susiję su instinktais ir 
jiems yra svetima laiko ar neigimo sąvoka. Pagrindinis jų dėsnis 
yra ieškojimas malonumo ir vengimas skausmo. Paerzinimų susi
kaupimas sukelia įtampą (skausmą), verčiantį ieškoti betarpiško 
išlydžio priemonių (troškimas), kurios atleidžia įtampą (malonu
mas). Naujagimis vadovaujasi išimtinai šiuo refleksinio pobūdžio 
malonumo principu, kuris sudaro pirminį psichinio gyvenimo būdą. 
Greitai tačiau pradeda nepakakti kad ir smarkiausiai pareikšto 
noro (pavyzdžiui verksmo) augančio žmogaus reikmėms patenkinti 
ir žmogus vis labiau pradeda tenkinti savo reikmes nauju, antriniu 
būdu, kuriam vadovauja jau nebe malonumo, bet realybės dėsnis. 
Sukilus norui, įsijungia nauja jėga, kuri sulaiko betarpišką jo 
išlydį, jį atideda, planuoja ir patenkina pagal tikrovės patirties 
statomus reikalavimus. Kūdikis blaškosi iki paroksizmo arba 
puola į haliucinaciją, jei tuojau negauna to, ko nori. Subrendęs 
moka palaukti, suspenduoja veržminės energijos išlydį tikrovės 
diktuojama cenzūra ir pamažu, planingai siekia kilusio noro paten
kinimo. Jei suaugusis neišmoksta «apmarinti» savo malonumų ir 
vadovautis tikrovės-patirties principu, jo elgimasis darosi vis la
biau nekantrus, griežtas, kraštutinis, netikroviškas, nenormalus, 
infantiliškas, neurotiškas, psichopatiškas. Tik vaizduotė ir suaugu
siame vadovaujasi malonumo dėsniu, lengvai prisiriša ir sunkiai 
atsiplėšia nuo malonumu šaltinių. Ji ypač pasileidžia psichinio 
nuovargio, emocinio susierzinimo, filmų žiūrėjimo, miego metu.
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Jos primityvus, prelogiškas, regresyvus, vaizdinis mąstymas suau
gusiems gali būti meninės, poetinės kūrybos šaltinis.

b. Erotinis malonumo instinktas ir jo evoliucija. — Freudas 
buvo apkaltintas panseksualizmu ypač už revoliucinį teigimą, kad 
seksualinis gyvenimas prasideda ne brendimu, bet gimimu, ir bai
giasi mirtimi. Karštoms polemikoms atvėsus, šiandien jau visi 
mato, kad seksualumas, arba libido, Freudui reiškė ne ką kita kaip 
hedonizmą, sensualizmą, gyvybės instinktą, erotizmą, kurio tik 
specializuotą dali sudaro lyties instinktai : « Tai, ką psichoanalizė 
pavadino seksualumu, jokiu būdu negalima identifikuoti su veržme 
į dviejų lyčių vienybę ar į malonaus jausmo sukėlimą tam tikruose 
organuose ; jis daug labiau panėši į plačiai apimantį ir pasipildantį 
Platono Simposiumo Erosą » * 8.

Šitaip suprastas erotinis instinktas (libido) keičiasi su žmogaus 
amžiumi ir pereina keturias skirtingas fazes, atitinkančias keturioms 
erogeninėms, arba malonumą sukeliančioms kūno zonoms, kurias 
Freudas pavadino oraline (žindimo), analine (eliminacijos), faline 
(savižavos) ir genitaline (kitožavos).

Oralinė fazė prasideda gimimu ir tęsiasi vienerius metus. 
Psichinis gyvenimas koncentruojasi pasitenkinime, kurį duoda 
burnos gleivių jaudinimas, surištas su šiuo metu vyraujančia maiti
nimosi funkcija, bet ne išimtinai : kūdikis nenustoja čiulpęs ir 
tada, kai yra sotus. Dėl savo privataus egotistinio pobūdžio ši 
fazė Freudo buvo pavadinta autoerotine.

Analinė fazė apima maždaug antruosius amžiaus metus. 
« Vidurių turinį », rašo Freudas, « kūdikis, žinoma, laiko savo kūno 
dalimi ; jam jis yra dovana, kurią atiduodamas jaučiasi pareiškiąs 
savo klusnumą, o sulaikydamas — užsispyrimą » 9. Kūdikis išgy
vena pasitenkinimą tiek sulaikydamas ir akumuliuodamas šį turinį 
(kartais iki aštrių spazmu), tiek ir išstumdamas jį laukan. Šiedu 
vienas kitam priešingi veiksmai suteikia analinei fazei ambiva
lentinio pobūdžio, išreiškiančio palankų arba nepalankų vaiko san
tykį su kitais. Atliekami atitinkamų raumenų kompresija, jie turi 
aiškiai agresyvinės, sadistinės prasmės.

Falinė fazė trunka nuo trečiųjų iki penktųjų-šeštųjų amžiaus 
metų. Pasitenkinimo išgyvenimas poliarizuojasi šlapimo išleidime 
ir šiam reikalui tarnaujančio organo manipuliavime, suteikiančiame 
šiai fazei narcizinį savižavos pobūdį.

Genitalinei fazei yra būdingas atsidavimo kitam, arba donaty-
8 S. Freud, Ma vie et la psychanalyse, Paryžius 1925, 21949, 169 psl.

9 Trois essais sur la Théorie de la sexualité, Paryžius 1905, 21949, 93 psl.
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vinis pobūdis, be kurio neišgyvenama pilno pasitenkinimo. Perė
jimas iš falinės į genitalinę, arba gimdymui tarnaujančią fazę vadi
nasi neutraliuoju, arba latentiniu periodu, kuris trunka nuo penk
tųjų-šeštųjų metų iki brendimo amžiaus.

Remdamasis Fechnerio prielaida, kad psichinė erotinio instinkto 
(libido) energija yra ribota ir jos kiekis žmoguje lieka tas pats, 
Freudas daro išvadą, kad jeigu libidinis instinktas savo raidoje 
lieka perdaug prisirišęs prie vienos iš pereinamųjų pregenitalinių 
zonų, tai mažesnis jos kiekis pasiekia genitalinę-oblatyvinę fazę. 
Tai, kas tokiu atveju įvyksta, Freudas bando išaiškinti palyginimu 
apie kariuomenę, kuri okupuoja priešo teritoriją ir palieka dalį 
savo okupacinių jėgų strateginių zonų apsaugai. Bet kuo daugiau 
kareivių paliekama jau okupuotose zonose, tuo mažiau jų lieka 
naujoms teritorijos zonoms pulti ir užimti. Todėl jei taip suma
žėjusi kariuomenė, žygiuodama pirmyn, staiga sutinka didesnę 
už save priešo jėgą, nelieka kitos išeities kaip trauktis atgal prie 
anksčiau okupuotos zonos, kurioje buvo palikta didžiausioji oku
pacinės kariuomenės dalis.

Šitoks instinkto traukimasis atgal, arba regresija į pregenita
linę fazę, Freudo supratimu, yra neurozių ir psichozių šaltinis. 
Normalus žmogus yra tas, kurio erotinis instinktas yra apleidęs 
pregenitalines, egotistines nesubrendusio vaiko fazes ir savo ener
giją yra sukoncentravęs oblatyvinėje, altruistinėje «genitalinėje» 
fazėje. Neurotikas yra tas, kurio libido pasiekė pregenitalinę fazę 
žymiai susilpninta ir todėl didesnių sunkumų atvejais yra linkusi 
pasitraukti atgal į egotistines pregenitalines zonas, kuriose paliko 
didžiausiąjį savo energijos kiekį. Jei libido vystymasis visiškai 
sustoja vienoje iš pregenitalinių fazių taip, kad visai nepasiekia 
genitalinės fazės, toks sustojimas Freudo buvo pavadintas fiksa
cija, duodančia pradžią vadinamoms psichotinėms perversijoms ir 
stereotipiniams charakterio bruožams, kaip užsispyrimui, pedantiš
kam smulkmeniškumui ir panašiems. Šiandien yra visuotinai 
priimtas faktas, kad libido regresas yra neurozių, o fiksacija — 
psichozių priežastis. Neurotikas yra tikrovės sąjungininkas prieš 
instinktą, kurio įsigalėjimo kratosi ir nerimastauja. Psichotikas 
yra instinkto sąjungininkas prieš tikrovę, kurios stengiasi išvengti 
netikroviškom priemonėm 10. Tokiu būdu yra nustatyta, kad libido 
regresas į autoerotinę oralinę fazę reiškiasi instinktų nepasoti
numu, nervų depresija ir schizofrenija ; fiksacija šioje autoeroti
nėje fazėje veda į kriminalizmą, prostituciją, moterų homoseksua

10 Plg. S. Freud, Neurosis and Psychosis ; žr. Collected Papers, II t., 
Londonas (1924) 1956, 251 ir sek. psl.
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lizmą, alkoholizmą, toksikomaniją. Libido regresas į analinę fazę 
pasireiškia linkimu į abejones, skrupulus bei persekiojimo maniją, 
į perdėtą kolekcionizmą ir obsesyvinę bei kompulsyvinę psichozę ; 
fiksacija šioje ambivalentinėje fazėje traukia į vyriškąjį homosek
sualizmą, sadizmą, masochizmą. Regresas į falinę fazę iššaukia 
menkavertiškumo kompleksą, nerimą, nerimastingąją bei somatinę 
isterijas ir įvairias fobijas ; fiksacija šioje narcizinėje fazėje stumia 
į nežabotą ambicingumą, donžuanizmą, savirodą, koketizmą, egzi
bicionizmą.

Jeigu šeimos aplinka (ypačiai motina) oralinės (receptyvinės) 
fazės metu yra kūdikiui palanki ir šilta, visam savo gyvenimui 
jis įgyja emocinį linkimą pasitikėti kitais. Priešingu atveju kūdi
kyje įsigali pesimistinis nepasitikėjimas kitais ir savim bei linki
mas veikiau imti, bet ne duoti iš baimės, kad rytoj gali trūkti to, 
ką šiandien turi.

Jei kūdikio šeimos aplinka analinės (sfinkterinės) fazės metu 
neprisiderina prie jo nuolat besikeičiančių sulaikymo ir elimina
vimo norų, prie begalinės jo žaidimų kartojimosi monotonijos, prie 
jo perėjimų iš noro turėti į norą nusikratyti, tuomet kūdikis neiš
moksta kontroliuoti ne tik savo eliminatyvinį vidurių aparatą, bet 
ir savo fizinę bei socialinę aplinką. Jis neišmoksta pereiti iš nusi
teikimo «imti » į nusiteikimą « palikti » be perdėto prisirišimo prie 
vieno arba kito. Vietoj sveikos autonomijos jo būde įsigali nepa
sitikėjimas savim ir baimė, kad gali nepasisekti ar nesukontroliuoti.

Paprastai jau pačioje falinės fazės pradžioje berniukas pajunta 
emocinį linkimą į savo motiną, o mergaitė — į tėvą. Jie geidžia 
būti jų išskirtinai mylimi, bet berniuko instinktas greitai pajunta, 
kad tokia išskirtinė motinos meilė priklauso jo tėvui; panašiai ir 
mergaitės instinktas įsitikina, kad tėvo meilė išskirtinai priklauso 
jos motinai. Iš čia kyla pavydulingos berniuko «varžybos» su 
tėvu, o mergaitės — su motina, ką Freudas pavadino Edipo kom
pleksu. Jeigu tėvai tikrai mylisi išskirtine meile, vaikų instinktas 
tatai greitai pajunta ir suvokia tokių varžybų negalimumą. Ber
niukas pradeda instinktyviai tapatinti su savim ir imituoti savo 
tėvą, kuris tokią išskirtinę motinos meilę yra sau laimėjęs, o mer
gaitė — motiną. Šiuo kebu berniukas įsigyja ištvermingos inicia
tyvos dvasią, gebėjimą rinktis tinkamas priemones norimam tikslui 
pasiekti, norą rungtyniauti ir laimėti. Taip pat ir mergaitė, imi
tuodama savo motiną, išsiugdo moteriškojo charakterio bruožus 
ir sveiko brendimo tikrumą. Jei ši natūraliai sveika tėvų ir vaikų 
emocinė sąveika neįvyksta, sūnaus psichinė raida orientuojasi pagal 
motiną, o dukters — pagal tėvą. Mergaitė išauga vyriška, o berniu
kas — moteriškas. Jis neturi ištvermingos iniciatyvos, jaučiasi ne
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pajėgus rungtyniauti su bendraamžiais, traukiasi iš sau lygių gru
pės su pavydulingo menkavertiškumo ir neaiškios kaltės jausmu, 
kurį nesąmoningai kompensuoja fantastiškais planais ir svajonėmis 
apie save kaip kokį visus nugalintį pasakų milžiną.

Berniukui atlyžti nuo linkimo į motiną, o mergaitei — į tėvą, 
Freudo įsitikinimu, padeda gimdytojų draudimai, bausmės ir at
pildai. Jų įsakymai, grasinimai, kaltinimai ir raginimai identifi
kacijos keliu susiformuoja į paties vaiko « sąžinės balsą », kuriam 
Freudas davė super-ego vardą. Freudas pastebėjo, kad super-ego 
stiprumas nepriklauso nuo tėvų elgesio su savo vaikais griežtumo, 
bet nuo Edipo komplekso, t.y. prisirišimo prie priešingos lyties 
gimdytojo, smarkumo. Edipo komplekso jėga (catexis) persilieja 
į super-ego balsą, kuris gali pasidaryti taip despotiškai stiprus, kad 
paraližuoja visą iniciatyvą ir iššaukia persekiojimo bei depresijos 
psichozes su būdingais nepakeliamos kaltės ir nevertumo jausmais. 
Švelnesnės super-ego obsesijos formos yra skrupulingas perfekcio
nizmas, tvarkos ir švaros manija, perdėtas pareigingumas ir pa
našios.

c. Eros ir Thanatos. — Stebėdamas id, ego ir super-ego poreiš
kius kliniškoje praktikoje, Freudas nuolat tobulino ir keitė savo 
psichoanalizės teoriją ir jos metapsichologiją. Baisių sapnų karto
jimasis po sukrečiančių katastrofų, būdingas visoms traumatinėms 
neurozėms, kurios siekia vis iš naujo grąžinti skaudžius išgyveni
mus ; priverstinis-obsesinis kartojimas tų pačių klaidų, nors iš 
jų seka skaudžios pasėkos ar kompromitacija; vaikų linkimas 
naikinti žaislus be regimos priežasties — vertė Freudą prileisti 
žmoguje tamsų naikinimo, agresijos instinktą. Tokiu būdu šalia 
ekstraversinio eroso, arba gyvybės instinkto, siekiančio vienyti, 
kurti, statyti, rizikuoti ir kurio viršūnė yra naujos gyvybės sukū
rimas, Freudas pastatė introversini naikinimo, mirties instinktą 
(thanatos), kuris veikia tyliai normaliame žmoguje, bet išplunka 
visa jėga į paviršių įvairiose agresyvinėse ir autodestruktyvinėse 
psichozėse ir ypač priverstinio kartojimo dėsnyje, pagal kurį žmo
gus sensta ir miršta, pakartodamas primityvią gyvos medžiagos 
padėtį, kuri buvo neorganinė, negyva. Eros ir thanatos — gyvybės 
ir mirties instinktai žmoguje veikia kartu. Eroso įtakoje destrukty
viniai thanatos instinktai švelnėja, virsdami noru pavergti, turėti, 
valdyti (Wille zur Macht). Bet ir eros aštrėja ir žiaurėja thanatos 
įtakoje, įgaudamas sadiškų bruožų. Tokiu būdu veržminis žmo
gaus psichizmas galutinėje Freudo vizijoje atrodo kaip eros ir 
thanatos kova. Šioje kovoje Ego yra Eros Id atstovas, o super
ego — thanatos agentas, stumiąs į depresiją, melancholiją, savi
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žudybę. Ego tampa masochistiniu dėl sadiškos super-eyo savybės 11. 
Eros siekia įtampos, augimo, kilimo, — thanatos stumia į išlydį, 
į mirtį, į nirvaną. Eros atitinka tomistiškajam appetitus concupisci
bilis, Thanatos — appetitus irascibilis : geisliajam ir irzliajam po
traukiams arba veržmėms, kurios išteka iš bendrųjų meilės ir ne
apykantos šaltinių.

Gindamasis nuo super-ego, to mirties instinkto agento, ego 
vartoja pavojaus signalą — nerimą, arba baimę, kuri yra trejopa : 
išorinė, išvidinė ir moralinė.

Išorinė, arba daiktinė baimė kyla iš skausmą keliamų aplin
kos dirgių, į kuriuos reaguojama, bėgant nuo pavojaus arba jį puo
lant. Baimė auga iki paraližuojančio siaubo, jeigu reagavimo ga
limybės mažėja iki nulio, pavyzdžiui, skęstant ar automobilio katas
trofoje. Freudas mano, kad žmogų tada pagauna pirminis klai
kas, kurį jis nesąmoningai išgyveno begimdamas, kai jautėsi visiš
kai bejėgis reaguoti į pirmų skausmingų dirgių antplūdį.

Išvidinė arba neurotinė baimė yra nerimas dėl to, ką galėtų 
padaryti erotinės ir agresyvinės veržmės ištrūkusios iš paciento 
kontrolės. Jei neurotinė baimė neturi aiškaus objekto, jei ima 
nerimastis, kad kažkas neišreiškiamai baisaus kiekvienu momentu 
gali įvykti, ji vadinama neaiškia, arba plūduriuojančia (fee-floating 
anxiety) ; jei ji yra surišama su kokia vieta, asmenimi ar daiktu, 
vadinasi fobija, pavyzdžiui, agorafobija, klaustrofobija ir panašiai 
(phobic anxiety) ; jei ji yra perkeliama į kurią kūno dalį ar organą, 
tampa isteriniu paralyžiumi (bound anxiety).

Moralinė baimė yra emocinė gėdos ir kaltės reakcija, sukelta 
pavojaus, kylančio iš neprisitaikymo prie super-ego reikalavimų. 
Kietas ir negailestingai žiaurus super-ego moralizmas, kurį čia 
Freudas turi mintyje, yra nesąmoningo kaltės jausmo priežastis, 
kankinanti skrupulingų neurotikų pasąmonę. Freudo įsitikinimu, 
ji yra neurotinės ir daiktinės baimių sintezė, nes ir erotinių bei 
agresyvinių veržmių pasileidimo (neurotinė baimė) bijomasi 
dėl super-ego grasinimų labiausiai išorinėmis bausmėmis (daiktinė 
baimė). Kiekvienos baimės prasmė yra įspėjimas, kad reikia laukti 
didesnio pavojaus, jei nebus laiku reaguota ir prisitaikyta. Jei 
toks prisitaikymas, arba apsigynimas nuo pastebėtų tikrovės pa
vojų nesiskaito su tikrove, jis tampa patologiškas.

Patologiško, arba netikroviško apsigynimo pirmavaizdis yra

11 Plg. C. S. Hall - G. Lindzey, Psychoanalytic Theory and its Appli
cations in the Social Sciences, žr. H. Lindzey, Handbook of Social Psycho
logy, Cambridge 1954, 143-180 psl.
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apalpimas, kuriuo ego atsisako bet kokio ryšio su tikrove ir jos 
pavojais ir kuris tik savo trumpumu skiriasi nuo komos.

Represija yra nustūmimas iš sąmonės į nesąmonę super-ego 
reikalavimams prieštaraujančių ir todėl pavojingų libido veržmių 
ir su jomis surištų patirčių. Patirties akiratis susiaurėja ir net 
gali būti patologiškai aprėžiamas isteriniais paralyžiais, apakimu, 
apkurtimu, balso netekimu, impotencija ir t.t. Nustūmimas pa
naikina baimę, bet ne veržmes, kurios stengiasi sugrįžti pagal 
« priverstinio pakartojimo » dėsnį ir grįžta, kai ego budrumas susilp
nėja ypačiai miego, ligos ir krizių atvejais. Gindamasis nuo jų 
grįžimo, ego yra linkęs vartoti kaskart vis radikaliau su tikrove 
nesiskaitantį ir todėl patologiškesnį apsigynimo mechanizmą : izo
liaciją, racionalizaciją, anuliaciją, negaciją, projekciją, introjekciją, 
reakcinę formaciją, sublimaciją...

Izoliacija atskiria emociją nuo pavojingo vaidinio ar minties 
ir nustumia ją į nesąmonę arba perkelia į kitą vaidinį, taip kad, 
pavyzdžiui, gali ramiai kalbėti apie tikrai sau skaudų dalyką, o 
patekti į pykčio krizę dėl kokio visai pašalinio menkniekio. Tokia 
izoliacija gali įvykti tarp minties ir jos veiksmo, tarp vienos ir 
kitos minties ir t.t.

Racionalizacija yra pretenzingas pateisinimas kokio neleistino 
poelgio arba dirbtinis išaiškinimas kokios nesėkmės. Patologinėje 
plotmėje racionalizacija reiškiasi paranoine persekiojimo manija.

Anuliacija arba panaikinimas yra priverstinis pakartojimas 
kokio nors veiksmo ar minties, pavyzdžiui, pakartotinis durų ar 
dujų uždarymas dėl « didesnio saugumo », simetrijų, lyginių skai
čių manija, vieno veiksmo « pataisymas » kitu priešingu ir panašūs 
veiksniai.

Paneigimas, arba atsisakymas pripažinti sau nemalonius daly
kus, pavyzdžiui, ligos simptomus ar turimas intencijas. Pasaky
mai kaip « Aš nenoriu šituo tave įžeisti ». Megalomanija yra nei
gimas savyje visko, kas nepatinka.

Projekcija, arba primetimas savų nemalonių faktų ar minčių 
kitiems, pavyzdžiui, matyti smerkti ir bausti kituose agresijos ar 
suvedžiojimo tendencijas, kurios tikrumoje slepiasi tavyje. Šiuo 
būdu patenkinamas dvigubas noras : daryti ką nors prieš sau pavo
jingas tendencijas ir dominuoti savo aplinkai. Kūdikiui, kuriam 
dar neaiškus skirtumas tarp ego ir non-ego, yra normalu priskirti 
savo nemalonias ypatybes kitiems ir mušti stalą, į kurį pats užsi
gavo galvą. Suaugusiame tačiau jau nėra normalu tikėti apža
vais bei prietarais ir sistemingai versti bėdą kitiems už savo ne-
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sėkmes. Patologiška projekcijos forma yra paranoiškoji schizo
frenija ir persekiojimo manija.

Introjekcija yra archaiškiausias apsigynimo mechanizmas, sie
kiąs oralinę fazę, kada žinduklis jaučia tik tai, ką čiulpdamas į 
save Įima, be jokio skirtumo tarp savęs ir išorės pasaulio. Intro
jekcija dar yra normali priemonė Edipo kompleksui nugalėti, kai 
introjektuoja ir identifikuoja su savim berniukas savo tėvą, o 
mergaitė -— savo motiną. Patologiškas yra gyvenimas introjek
tuotu savo svajonių pasauliu schizofrenijoje ir sunkioje ligūstoje 
depresijoje, kuri prasideda bandymu perkelti į kitus savo agresy
vines veržmes, bet baigiasi jų introjekcija, kuri sukelia kaltės jausmą 
ir agresiją prieš save pati su savižudybės tendencija.

Psichoanalizė siekia išlaisvinti žmogaus ego nuo šitų netikro
viškų ir todėl patologiškų apsigynimo mechanizmų ir tikroviškai 
suderinti nesąmoningąsias veržmes su aplinkos reikalavimais. Psi
choanalizė nesukuria naujo žmogaus, bet tik padaro jį labiau dva
siškai subrendusį. Po pavykusios psichoanalizės paprastai jaučiama 
lengva paranoikabnė euforija gana greitai dingsta ir pamažu grįžta 
daugiau ar mažiau ankstesnė padėtis. Todėl jau Freudas reikalavo 
pakartoti psichoanalitinį gydymą kas penkti metai. Baigiant 
tenka pažymėti, kad žmogus šalia malonumo ir tikrovės principų, 
atitinkančių fiziologines ir psichologines reikmes, turi dar ir grynai 
psichinių sąmoningų reikmių, kurias valdo naujas vertybių dėsnis. 
Specifinis žmogaus pasitenkinimas nėra psichofiziologinių veržimų 
išlydžiuose, bet sąmoningoje kūryboje, kuri yra tikrovės pritaiky
mas vertybių reikalavimams. Bet tai jau yra doros ir religijos 
sritis, kuri prasideda už psichoanalizės tyrinėjamų nesąmoningų 
veržimų akiračio. Čia yra psichoanalizės metodo ribos ir čia pra
sideda galimų nesusipratimų pavojai.

III. PSICHOANALIZĖS DERLIUS KATALIKIŠKŲJŲ PRINCIPŲ
ŠVIESOJE *

Naudodamasis šiuo nauju laisvųjų asociacijų metodu, Freu
das ir jo sekėjai pasiekė tokių laimėjimų, kurių psichologija jau 
nebegali neboti.

Pirmiausia buvo atidengti trys skirtingi žmogaus psichikos 
klodai : sąmonė, pasąmonė ir nesąmonė. Prieš tradicinę psicholo
giją, kuri sąmonę laikė žmogaus psichikos centru, Freudas pastatė

* Ankstyva ir netikėta mirtis neleido autoriui baigti šios studijos. 
Šio skyrelio rasta tiktai apmatai, kurie čionai studijos pilnumo déliai duo
dami.
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nesąmonę. Kritikų sukilimą prieš tokią ereziją Freudas lygino 
su pasipriešinimu Kopernikui, kuris drįso teigti, kad ne žemė, bet 
saulė yra kosminės sistemos centre ; arba Darwinui, kuris biologinės 
sistemos centrą perkėlė iš paskiro žmogaus (ontogenezės) į rūšies 
plėtrą (filogenezę). Sąmonės sritis priklausanti tradicinei psicho
logijai, filosofams ir didžiajai publikai. Pasąmonė apima visa tai, 
ką vėl galima normaliai atsiminti ir įsisąmoninti, arba išreikšti 
žodžiais (verbalizuoti). Nesąmonę sudaro psichinis turinys, kurio 
negalima prisiminti ir išreikšti žodžiais dėl psichinės rezistencijos, 
kuri neįsileidžia jo į sąmonę. Freudas tyrė nesąmonės užmaršoje 
uždarytų veržmių dinamiką, valdomą malonumo dėsnio. Kūdikis 
blaškosi iki paroksizmo arba įpuola į haliucinaciją, jei tuojau ne
gauna to, ko nori. Bręsdamas, žmogus išmoksta palaukti, sulaiko 
bei atideda veržminės energijos išlydį tikrovės diktuojama cenzūra 
ir pamažu bei planingai siekia kilusio noro patenkinimo. Jei suau
gusis neišmoksta atsisakyti betarpiško malonumų tenkinimo ir 
vadovautis tikrovės principu, jo elgsena darosi nekantri, kraštu
tiniškai griežta, netikroviška, infantiliška, neurotiška, psichopatiška. 
Ši kova tarp malonumo ir tikrovės primena pagrindinį krikščio
niškosios asketikos reikalavimą išsižadėti ir apsimarinti. Šiandien 
neurotikas yra suprantamas kaip tikrovės sąjungininkas prieš ma
lonumo veržmę, kurios įsigalėjimo savyje jis bijosi ir nerimastauja. 
Psichotikas malonumo veržmės sąjungininkas prieš tikrovę, kurios 
stengiasi išvengti netikroviškom priemonėm.

Malonumo, arba erotinės veržmės raidą Freudas suskirstė į 
keturias fazes : oralinę, analinę, falinę ir genitalinę. Jis įrodė, 
kokią didelę svarbą normaliam psichikos išsivystymui turi pirmoji 
kūdikystė ir sveika šeimos aplinka, kurios palankios ar nepalan
kios reakcijos visam gyvenimui įspaudžia neišdildomus būdo bruo
žus, kaip pasitikėjimą ar nepasitikėjimą, linkimą į optimizmą ar 
pesimizmą, šykštumą ar dosnumą ir t.t. Laimingas Edipo kom
plekso nugalėjimas falinės fazės pradžioje labiausiai priklauso nuo 
išskirtinės tėvų meilės vienas kitam. Jei tėvai nesimyli tikra iš
skirtine meile, berniukas išauga moteriškas be ištvermės ir inicia
tyvos, o mergaitė — vyriška. Čia vėl pasitvirtina Bažnyčios nuo
jauta, kad kūdikį reikia krikštyti galimai anksčiau ir kad jis augtų 
palankioj nesuardomos moterystės šilumoj. Didėjant šeimų sui
rimui ir divorsams, proporcingai didėja ir be psichinės pusiausvyros 
išaugusių neurotikų ir psichotikų skaičius.

Tyrinėdamas Edipo kompleksą, Freudas priėjo išvados, kad 
socialinės aplinkos, o ypač tėvų įsakymai, grasinimai, raginimai ir 
kaltinimai identifikacijos keliu susilieja į nesąmoningą «sąžinės» 
balsą, kuriam jis davė super-ego vardą. Freudas pastebėjo, kad
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super-ego stiprumas nepriklauso nuo tėvų griežtumo vaiko atžvil
giu, bet nuo Edipo komplekso smarkumo, kuriuo berniukas prisi
riša prie motinos, o mergaitė — prie savo tėvo. Edipo komplekso 
jėga persilieja į super-ego, kuris gali pasidaryti taip despotiškai 
smarkus, kad paraližuoja visą iniciatyvą, iššaukia persekiojimo 
bei depresijos psichozes su būdingais nepakeliamos kaltės ir never
tumo bei gėdos jausmais. Švelnesnės super-ego obsesijos formos 
yra perdėtas pareigingumas, skrupulingas perfekcionizmas, tvarkos 
bei švaros manija ir t.t. Šiandien vis labiau tikima, kad nesąmo
ningasis super-ego yra tas cenzūrinis filtras, kuris košia erotines ir 
agresyvines veržmes ir apsprendžia visiškai primityvią dar negal
vojančio vaiko moralę. Žmogui beaugant, jame bunda ir bręsta 
vertybių pažinimu ir meile grindžiamas sąžinės balsas, kuris yra 
tikrosios, sąmoningos ir laisvos, moralės sąlyga. Regresas į nesą
moningą super-ego moralę yra galima ir suaugusiame žmoguje, 
bet tai yra regresija į dorinį infantilizmą, kuris savo ligūstu stip
rumu gali užgniaužti sąmoningos sąžinės balsą ir būti žinomų 
neurozių bei psichozių šaltiniu.

Terminologija :

instinktas — veržmė — potraukis — nuojauta 
stūmis — drive — Trieb 
savižava — egotistinis 
kitožava — altruistinis
pirmavimo, pranašumo veržmė — Wille zur Macht
sąmonė — pasąmonė — nesąmonė (filosofiška — psichologine prasme)
sąmonė — pasąmonis — nesąmonis
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