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Torbjorn	 	 F	 r	 i	 b	 e	 r	 g.	 Diagnosing 
Burn-out. an anthropological study 
of a social concept in sweden.	Lund:	
Lund	University,	 2006.	 193	p.

Fribergo studija apie sveikatos ir dva-
sios	 būsenos,	 vadinamos	 pervargimu,	
ypatumus	 Švedijoje,	 priklauso	 besiplėto-
jančiai	medicinos	antropologijos	tradicijai,	
pasak	kurios,	tam	tikros	ligos	formos	turi	
socialinį	 pavidalą,	 atitinkantį	 ypatingas	
gyvenimo	 ir	 laiko	 aplinkybes.	 Terminą	
pirmasis	 1974	 m.	 pavartojo	 amerikiečių	
psichoanalitikas	 Freudenbergeris.	Nuo	 to	
laiko,	dešimtąjį	kartą	išleidžiant	Tarptautinę	
ligų	klasifikaciją, terminas pateko į psichiat-
rijos	 žodyną.	Pagrindiniai	 šitokio	pervar-
gimo	požymiai	yra	„išsekimas,	cinizmas	ir	
neveiksmingumas	darbo	vietoje“.

Fribergo	darbas	yra	etnografiškai	atidi	
ir	 teoriškai	 informatyvi	 studija,	 kurioje	
pervargimas	 nušviečiamas	 šių	 dienų	 so-
cialiniu	ir	aplinkos	požiūriu	problemiškose	
situacijose,	kai	būtina	pasirinkti.	„Pervargę	
asmenys laikomi narcisistinės visuomenės 
aukomis,	 jie	 kaip	 seismografai	 informuo-
ja	 mus	 apie	 tai,	 kad	 vyksta	 tam	 tikri	
sociali	niai	 pakitimai“	 (p.	 32).	 Fribergas,	
siekdamas	 suprasti	 šių	 socialinių	 pakiti-
mų	 prigimtį,	 remiasi	 tokių	 autorių	 kaip	
christopheris lashas ir Richardas sen-
nettas	 darbais.	 Vadinamasis lankstusis 
kapitalizmas	 apima	 trumpalaikių	 tikslų	
bei	uždavinių	serijas,	kurios	palieka	mažai	
vietos	pasidomėti	kitų	žmonių	planais	ar	
rūpesčiais.	 „Per	 daug	 užsiimti	 kitais	 yra	

rizikinga	 sveikatai,	 sveiki	 individai	 pri-
valo	 turėti	 progą	 pasitraukti	 iš	 socialinės	
aplinkos,	 į	kurią	yra	įsitraukę,	kad	galėtų	
atgaivinti	 savo	protą	 ir	 kūną“	 (p.	 82–83).	
Kitais	 žodžiais	 tariant,	 lankstusis	 kapita-
lizmas	 skatina	narcisizmą.

Tačiau	pagrindinę	teorinę	įtaką	šiai	stu-
dijai padarė ankstyvas iano Hackingo dar-
bas	ir	jo	kertinės	dinamiško	nominalizmo	ir	
ekologinės	nišos	sąvokos.	Vartodamas	di-
namiško	nominalizmo	terminą	Hackingas	
siekė	pabrėžti,	kad	žmonės	formuoja	savo	
elgesį	 ir	 savimonę	 atsižvelgdami	 į	 jiems	
priskiriamus	 vardus.	 Elliottas	 Freidsonas	
tai	pripažino	daug	anksčiau,	kai	 atkreipė	
dėmesį	į	tai,	kad	veterinaras,	nustatydamas	
karvei	 tam	 tikrą	diagnozę,	nepakeičia	 jos	
elgesio;	o	kai	gydytojas	praneša	diagnozę,	
jis	 neišvengiamai	 keičia	 asmens,	 kuriam	
ji	 nustatyta,	 elgesį.	 Vėlesniame	 darbe	
Hackingas	 pabrėžė	 ne	 įvardijimą,	 o	 ken-
tėjimo	 tikrovę	 ir	 šį	 pakeitimą	 apibūdino	
dialektinio	 realizmo	 terminu.	 Fribergas,	
deja,	 nevartoja	 šio	 termino,	 kuris	 daug	
labiau tiktų jo studijoje nagrinėjamiems 
atvejams	apibūdinti.

Nepaisant	minėtų	pastabų,	tai	yra	svar-
bus	darbas	ne	tik	medicinos	antropologijai,	
bet	ir	žinojimo	sociologijai.	Fribergas	mus	
įtikina,	kad	emocinis	nuovargis	yra	susijęs	
su galios problemomis ir kad „giliausios 
subjektyvios patirtys neatsiejamos nuo jas 
pagrindžiančių	socialinių	veiksnių“	(p.	29).	
Vien	dėl	šių	įžvalgų	darbas	yra	vertas	būti	
plačiai	 skaitomas.

Vieda	Skultans
Bristolio	universitetas
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